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>pais & mestres
Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

Odebatepolíticonaescola
A ELEIÇÃO EM AULA

Candidatos à Presidência
Nome: ANA MARIA T. RANGEL
Data de Nascimento: 21/5/1957
Ocupação: Cientista Política
Grau de Instrução: Superior completo
Naturalidade: RIO DE JANEIRO - RJ
Partido Político: Partido Republicano Progressista (PRP)
Plano de governo: Não disponível
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GLOSSÁRIO PARA O DEBATE

Eleição

Significa o ato de eleger, de escolher, de
optar por meio de votos, uma pessoa
para ocupar um cargo ou desempenhar
certas funções

Nome: CRISTOVAM BUARQUE
Data de Nascimento: 20/2/1944
Ocupação: Professor de Ensino Superior
Grau de Instrução: Superior completo
Naturalidade: RECIFE - PE
Partido Político: Partido Democrático Trabalhista (PDT)
Plano de governo:
http://www.cristovam12.com.br/pdf/programadegoverno.pdf

12

Voto de legenda

Ocorre quando o eleitor manifesta sua
vontade de votar apenas no partido político
de sua preferência, devendo para tanto
digitar na urna os dois algarismos que
identificam o número do partido político e
apertar a tecla CONFIRMA. O voto de
legenda é considerado voto válido, sendo
para o cálculo do quociente eleitoral e do
quociente partidário

Nome: GERALDO ALCKMIN
Data de Nascimento: 7/11/1952
Ocupação: Médico
Grau de Instrução: Superior completo
Naturalidade: PINDAMONHANGABA - SP
Partido Político: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
Plano de governo:
http://www.psdb.org.br/declaracaoprogramatica.asp

45

Plebiscito

É uma consulta prévia que se faz ao povo
a respeito da tomada ou não de uma medida
de seu interesse

Nome: HELOÍSA HELENA
Data de Nascimento: 6/6/1962
Ocupação: Senadora
Grau de Instrução: Superior completo
Naturalidade: PÃO DE AÇÚCAR - AL
Partido Político: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
Plano de governo: http://www.psol.org.br/portal/index.php?
option=com_content&task=view&id=641&Itemid=2
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Voto Branco

Quando o eleitor manifesta sua vontade de
não votar em nenhum candidato ou partido
político, apertando a tecla BRANCO na
urna. O voto branco, assim como o voto
nulo, é apenas registrado para fins de
estatísticas e não é computado como voto
válido, ou seja, não vai para nenhum
candidato, partido político ou coligação

Nome: JOSÉ EYMAEL
Data de Nascimento: 2/11/1939
Ocupação: Advogado
Grau de Instrução: Superior completo
Naturalidade: PORTO ALEGRE - RS
Partido Político: Partido Social Democrata Cristão (PSDC)
Plano de governo:
http://www.psdc.org.br/programa/programa.php

27

Nome: LUCIANO BIVAR
Data de Nascimento: 29/11/1944
Ocupação: Empresário
Grau de Instrução: Superior completo
Naturalidade: RECIFE - PE
Partido Político: Partido Social Liberal (PSL)
Plano de governo:
http://www.lucianobivar17.can.br/?pg=menu.php&area=11

17

Referendo

Significa uma consulta posterior que se faz
ao povo, ao conjunto dos cidadãos, sobre
uma questão já efetivada pelo governo

Voto Nulo

Quando o eleitor manifesta sua vontade de
anular seu voto, digitando na urna um
número que não seja correspondente a
nenhum candidato ou partido político
oficialmente registrados. No caso de uso
de cédula de papel, é quando o eleitor faz
qualquer marcação que não identifique de
maneira clara o nome, ou o número do
candidato, ou o número do partido político.
O voto nulo é apenas registrado para fins
de estatísticas e não é computado como
voto válido, ou seja, não vai para nenhum
candidato, partido político ou coligação

Nome: LULA
Data de Nascimento: 6/10/1945
Ocupação: Presidente da República
Grau de Instrução: Ensino Fund. completo
Naturalidade: GARANHUNS - PE
Partido Político: Partido dos Trabalhadores (PT)
Plano de governo:
http://www.lula.org.br/programa_governo.php

A Associação Paulista de Magistrados acaba
de lançar a versão infantil da cartilha Operação
Eleições Limpas, cujo conteúdo esclarece o
que pode e o que não pode numa campanha
eleitoral, trazendo o debate da ética por meio
de histórias da turma do Menino Maluquinho.
Os professores podem solicitar gratuitamente
a cartilha no site: www.amb.com.br

PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e Educação da
USP quer ouvir a opinião do leitor do JT sobre
as sugestões de aula propostas aos domingos.
Se você já desenvolveu alguma das atividades
sugeridas na coluna pais e mestres

FONTES: NCE-USP E TSE

maria.rehder@grupoestado.com.br

Os alunos como protagonistas na
criação de planos de governos em
sala de aula. Esta é a sugestão proposta pelo JT, em parceria com o
Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo
(NCE-USP),coordenadopeloprofessor Ismar de Oliveira Soares,
quedesafiaosprofessoresdeEnsinoFundamentaladesenvolverem
uma aula sobre as eleições, por
meio de uma abordagem educomunicativa.
Esta atividade foi elaborada por
LuciFerraz,educomunicadoraeespecialista em Terceiro Setor.
INTRODUÇÃO
As grandes mídias têm denunciado os diversos esquemas de corrupção que afetamdiretamente o País, mas pouco se tem conseguido no sentido
de reverter o cenário atual.
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e tem interesse em relatar a sua
experiência ou até mesmo quer sugerir
novos temas, entre em contato por
meio do site:
http://www.usp.br/nce/email
INFOGRÁFICO: TCHA-TCHO/AE

Entretanto, neste mesmo contexto, alguns meiosde comunicação voltados ao público infantojuvenil, como a Revista Viração
(www.revistaviracao.com.br) e
o site da ONG Onda Jovem (http://ondajovem.terra.com.br),
garantem que o jovem brasileiro
já se interessa por política e tem
o que dizer sobre as conseqüências dos atos dos governantes sobre suas vidas atual e futura.
Este tipo de mobilização vem
ganhando espaço e manifesta
sua força às vésperas das eleições dos dirigentes do País para
os próximos 4 anos.
ATIVIDADE
Para promover a reflexão
sobre as Eleições 2006 em
sala de aula, peça aos alunos para que elaborem propostas de
“planos de governo” para a realização de melhorias na comunidade de entorno da escola. As
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melhores idéias serão escolhidas por meio de um processo democrático.

DESENVOLVIMENTO
1)Aproximação ao tema: faça um grande círculo com
seusalunos e apresentea proposta de se construir conjuntamente um programa de governo. Separe, em seguida, a turma em 5
grupos. Dê a cada grupo uma tarefa constituída por um debate
em torno de alguns pontos relacionados à democracia represen-

tativa. Cada grupo deverá transferir para uma cartolina os resultados a que chegarem.
Grupo 1 - O que diferencia uma
forma autoritária (ditatorial) de
uma forma democrática de governo?
Grupo 2 - Quais questões de interesse público devem estar presentes num plano de governo de
um candidato a cargo público,
no Brasil?
Grupo 3 - Quais deveriam ser as
prioridades de um plano de governo voltado para atender às necessidades de sua comunidade?
Grupo 4 - Quais deveriam ser as
prioridades de um plano de governo voltado para atender às necessidades do Brasil?
Grupo 5 - Como os governantes
deveriam prestar contas à comunidade sobre o cumprimento de
suas metas?
2) Debate: com todos de volta ao
círculo, peça que exponham as

Anote

A Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp) promoverá em São Paulo, de 12 a 15 de
outubro, o 7º Congresso Brasileiro de Psicopedagogia. Informações: www.abpp.com.br

OBJETIVO
Com esta atividade, os alunos discutirão em aula temas polêmicos como corrupção
na vida pública, voto consciente, programas de governo e cumprimento de promessas eleitorais, entre outros tópicos essenciais para o entendimento da natureza da vida democrática.
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EPTÁCIO PESSOA/AE

Sindicatorealizará
congressonaCapital

Siteda‘NovaEscola’
trazaulasdo‘JT’

OSindicatodosProfissionaisemEducaçãonoEnsino
MunicipaldeSãoPaulo(Sinpeem)
realizará,de16a20deoutubro,a
17ªediçãodeseucongressoanual,
noPaláciodasConvençõesdo
Anhembi,comotema“Desafiosda
EducaçãoAtual”.Aaberturaoficialdoeventoseránodia16,às
17h30,noAuditórioCelsoFurtado,
comapresençadeváriasautoridadeseespecialistasemeducação.
(www.sinpeem.com.br)

Osprofessorestêmacesso
àtodososplanosdeaula
publicadospeloJT,emparceria
comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,pormeiodosite
daRevistaNovaEscola:www.novaescola.org.br,quetrazvárias
sugestõesdeatividadeselaboradasporeducadores.Agora,as
ediçõesdaRevistaNovaEscola
tambémcontamcomumcaderno
especialcomsugestõesdeatividadesparaaeducaçãoinfantil.

Unifespcriajogoparaalimentaçãosaudável
ODepartamentodeNutriçãodaUniversidadeFederaldeSãoPaulo(Unifesp)acabade
lançaraversãoonlinedo"Prato
Feito",jogocriadoparareunirpais
efilhosemumambientevirtual,

emquecriançasacimade7anos
aprendemafazerumaalimentaçãoequilibrada.Ojogopodeser
acessadogratuitamentepelosite:
http://www.unifesp.br/dped/disciplinas/nutricao/nutricao.html

idéias resultantes dos debates,
pedindo a um membro de cada
grupo que explique o pensamento dos colegas. Solicite aos alunos que retornem aos grupos para a elaboração de um plano de
trabalho destinado à melhorar a
vida na comunidade do entorno
da escola. Como resultado, os
alunos podem produzir um cartaz com um texto, poema, uma
música ou um spot radiofônico
que sintetizem as idéias identificadas na discussão.
AVALIAÇÃO
Em círculo, cada grupo deve apresentar suas sugestões. Depois, promova uma avaliação das sugestões, tendo como critério a coerência do plano
com as necessidades da região.
Faça, então, uma votação secreta para escolher a proposta que
mais atende às necessidades da
comunidade. A proposta vence-
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dora poderá ser encaminhada
pelo diretor da entidade à autoridade política mais próxima à região considerada.
MULTIPLICANDO
As escolas que dispuserem
de equipamento de rádio
comunitária poderão desenvolver uma série de 5 programas, no
qual cada grupo apresentará sua
proposta, desta vez para melhorar a própria escola.
A seguir, a escola organizará
uma votação com todos os professores e alunos para a escolha
da melhor proposta, para que toda a comunidade escolar comece a ter contato com o processo
eleitoral a partir de uma vivência
política específica: lutar pela melhoria da vida da comunidade
em que cada um está inserido.
Equipe de Consultoria Educomunicativa:IzabelLeãoeAnaPaula Ignácio
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DIVULGAÇÃO

Educadorsocialserá
temadepalestras

Aconscientização
políticadosjovensé
fundamentalparaa
cidadaniaeconseqüente
desenvolvimentodo
País”,LUCIFERRAZ,
EDUCOMUNICADORADONCE-USP

OSenac-SP,oMackenziee
aPUC-SPpromovemnodia
4deoutubro,das19hàs22h30,na
unidadedoSenacConsolação,o4º
FórumdeEducadores,comotema
“EducadorSocial”.EntreospalestrantesestãoLourdesAlvesde
Souza,Carlosdo
PradoePedroPereiradosSantos.
Aentradaéfranca.Inscrições:
11-2189-2100.

DIVULGAÇÃO

MARIA REHDER
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