
LEI 5751/69 
LEI N.º 5.751 - DE 14 DE MAIO DE 1969* 

Sistema Estadual de Ensino, 

WALTER PERACCHI BARCELLOS, Governador do Estado de Rio Grande do 

Sul: 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 55, inciso III, da Constituição do 

Estado, que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 

TÍTULO I 

Fins da Educação 

Art. 1.º - A educação, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por fim: 

a) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do 

Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade; 

b) o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem; 

c) o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação 

na obra do bem comum; 

d) o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 

e) o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos 

científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as 

dificuldades do meio; 

f) a preservação e expansão do patrimônio cultural; 

g) a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 

filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe ou de 

raça. 

(...) 



TÍTULO XIII 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 93 - O ensino religioso constitui disciplinas dos horários das escolas oficiais, é 

de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, 

manifestada por ele, se for capaz ou pelo seu representante ou responsável. 

§ 1.º - A formação da classe para o ensino religioso independe do número de alunos. 

§ 2.º - O registro de professores do ensino religioso será realizado perante a 

autoridade religiosa respectiva. 

(...) 

Art. 99 - Será permitida a organização de cursos ou escolas experimentais, de grau 

primário ou médio, com currículo, métodos e períodos escolares próprios, dependendo o 

seu funcionamento de autorização do Conselho Estadual de Educação. 

Art. 100 - O Estado estimulará, por iniciativa direta ou indireta, a criação e 

manutenção de atividades que visem à preparação de mão-de-obra qualificada, de nível 

primário, médio ou superior. 

Art. 101 - Os Poderes Públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que 

mantenham, na zona rural, escolas ou centros de educação capazes de favorecer a 

adaptação do homem ao meio e de estímulos, vocações e atividades profissionais. 

Art. 112 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 113 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 14 de maio de 1969. 

WALTER PERACCHI BARCELLOS 

Governador do Estado 

Luis Leseigneur de Faria 

Secretário da Educação e Cultura 



João Tamer 

Secretário da Administração 
 


