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a iniciativa tem números
importantes a mostrar: foram 225 escolas e mais
de lO mil crianças atendidas até agora. Longe de
viver a famosa "crise dos sete anos", o projeto
tem o reconhecimento de outras instituições e
contribui para consolidar a política da Alemg de
aproximação com a sociedade, desencadeada a
partir dos anos 90.

"As crianças aprendem brincando", comenta
Walace Sales, da Coordenação de Cerimonial e
Relações Públicas, que foi o responsável por
recepcionar os estudantes até outubro de 200 1.
Em visitas orientadas, alunos das 3' e 41 séries do
ensino fundamental (9 a 12 anos) conhecem a
Casa. assistem a palestras sobre tramitação de
um projeto, noções básicas de cidadania, papel
do Legislativo e dos deputados. A escola ganha
dois conjuntos da Coleção Cidadão Mirim (livros
infantis), que abordam a influência das leis na socie-
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jetos semelhantes implantados em câmaras do
irrtr'rior o em A	'oLI''i.i de outros Estados.
Projetos para 2002 - " servidora Eugênia KelIes.

'esponsável pelo Projeto
Cidadão Mirim, norn o que uma das intenções para
este ano é priorizar a participação das escolas públi-
cas, já que seus alunos têm, geralmente, menos
acesso à informação. Apesar disso, acrescenta, são
muito ativos politicamente, elegendo, inclusive, os
diretores. Outras metas são orientar os alunos so-
bre as eleições de 6 de outubro e fazer contatos
com escolas maiores, a fim de difundir a iniciativa. O
jogo interativo que mostra como uma idéia se trans-
forma em lei não está sendo utilizado: existe um
projeto para sua reformulação e seu aprimoramen-
to, com foco na adequação da linguagem e do con-
teúdo à faixa etária.

Walace afirma que, além do engrandecimento
profissional, teve retorno pessoal com a atividade.
"O contato com as crianças me deixava muito alegre
e, pela reação delas, percebia que o trabalho tinha
valor", declara. "O momento preferido pelos estu-
dantes é quando estão em Plenário e simulam uma
reunião, fazendo de conta que são deputados. dis-
cursando e votando projetos". empolga-se também
Eugênia Kelles, atualmente responsável pela visitados
alunos na ,AJemg . Na opinião dela, o projeto ajuda
as crianças a se familiarizarem com os conceitos da
política.

Visitas repercutem na sala de aula
x'ii',ora do Colegio Santo Agostinno. ia

Maria Duarte, relata que todos os anos leva
turmas da 3' série do ensino fundamental à Assem-
bléia para participarem do Projeto Cidadão Mirim.
Segundo ela, os alunos adoram as visitas e, nas reu-
niões de pais, sempre é solicitada a continuação o
trabalho. "O projeto é uma oportunidade que-
estudantes têm de conhecer seus direitos como ri
dadãos e também de saber mais sobre nossos re
presentantes". opina. Depois de cada visita, é dedi-
cado um tempo, em sala de aula, para discussão e
elaboração de trabalhos sobre os tópicos aprendidos.

A opinião de Ana Maria é semelhante à de Cada
Alvarenga, professora da 4' série do ensino fun-
damental da Escola Sesi. Ela relata que. nas visitas,
as crianças conferem o que aprendem sobre par-
ticipação política, além de obterem informações
sobre o processo legislativo. Antes de trazer os

alunos Alemg, a professora analisa matérias
jornalísticas com as crianças, estudando a situa-
ção política atual. Carla observou, inclusive, que
aumentaram as notas em Geografia e História
depois cue os alunos participaram do Projeto
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Crianças surdas - A primeira visita orientada
(uru) cr 'onças surdas deverá acontecer este ano,
com a participação de alunos da Escola Estadual
José Bonifácio. Em dezembro, Alexandra Martins
Correia, da Coordenação de Cerimonial e Rela-
ções Públicas, conta que teve de ir à sede da es-
cola para esclarecer aos pais o que é o programa
e o passo a passo das visitas orientadas. Depois
de explicarmos, eles julgaram a ação interessan-
te", conta Alexandra. Ela e outras quatro servidoras
estão se especializando na linguagem dos surdos-
mudos, para receber as crianças na Alemg.


