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Escola do Legislativo completa 25 anos 
como referência em práticas de formação

Parlamento Jovem mobiliza estudantes
Desenvolvimento Humano 
(IDH). O objetivo é estimular 
ações comunitárias ambien-
talmente sustentáveis, além 
de promover atividades de 
geração de renda e melhoria 
das condições socioeconômi-
cas das populações do Norte 
de Minas. O projeto é execu-
tado com o apoio de institui-
ções públicas e organizações 
não governamentais.

instituições de ensino supe-
rior, e o AdoleSer, destinado 
aos adolescentes trabalhado-
res da Assembleia.
Cidadania Ribeirinha – Ou-
tro projeto promovido pela 
Assembleia de Minas, por 
meio da Escola do Legislati-
vo, é o Cidadania Ribeirinha, 
voltado para municípios mi-
neiros da Bacia do São Fran-
cisco com baixo Índice de 

Outras iniciativas volta-
das para a educação legisla-
tiva e cidadã dos estudantes 
mineiros são os programas 
Visitas Orientadas e Jornada 
Universitária, que recebem 
semanalmente escolas em 
visitas à ALMG. Ainda me-
recem destaque o Conexão 
Assembleia, que atende a de-
mandas específicas de forma-
ção política para alunos de 

Entre os projetos educativos, 
um dos destaques é o Parla-
mento Jovem de Minas, reali-
zado em parceria com a PUC 
Minas e câmaras municipais. 
Em 2017, o programa de for-
mação política, que chega à 
sua 14ª edição, conta com a 
participação de estudantes de 
65 cidades. Neste ano, o tema 
proposto para reflexão é “Edu-
cação política nas escolas”.
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Realizado por meio da Escola, Cidadania Ribeirinha é voltado para populações do Norte de Minas

nos parlamentos.
A escola é responsável 

também pelos programas de 
atualização e capacitação dos 
servidores da ALMG. Em 
2016, o Núcleo de Estudos e 
Pesquisa da Escola do Legis-
lativo (Nepel) foi responsável 
por publicar uma coletânea 
de artigos produzidos por 
servidores da ALMG, reuni-
dos sob o título “Temas do 
Direito Parlamentar”.

Centro de Apoio às Câmaras 
(Ceac) da Assembleia. A par-
ceria tem como objetivo de-
senvolver ações voltadas a ca-
pacitação, atualização e edu-
cação legislativa, dirigidas às 
câmaras municipais mineiras. 

Outra ação de relevo é o 
Curso de Especialização em 
Poder Legislativo e Políticas 
Públicas, com nova edição 
em 2017. O objetivo é formar 
profissionais para a atuação 

Em 2016, a escola ofere-
ceu 162 atividades dirigidas 
ao público externo, com a 
participação de mais de 4 mil 
pessoas, entre vereadores, 
servidores públicos munici-
pais e estaduais, professores, 
estudantes, lideranças comu-
nitárias e público em geral.
Câmaras municipais – Um 
dos destaques das atividades 
desenvolvidas é o trabalho 
realizado em conjunto com o 

Em 2017, a Escola do Legisla-
tivo da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais completa 25 
anos de funcionamento. Pio-
neira no País, ela teve seus 
serviços aprimorados ao lon-
go do tempo. Hoje, oferece 
à sociedade um conjunto de 
atividades de capacitação em 
Poder Legislativo, formação 
política e educação para a ci-
dadania. Por meio de cursos 
presenciais e a distância, pa-
lestras, projetos educativos e 
publicações especializadas, a 
escola propicia aos cidadãos 
e segmentos de público es-
pecíficos um maior conheci-
mento sobre o Parlamento, 
contribuindo para o aperfei-
çoamento da participação ci-
dadã e para o fortalecimento 
das relações entre a socieda-
de e o Legislativo mineiro.

“A escola surgiu voltada 
para a formação do público 
interno e, ao longo do tem-
po, foi ampliando sua atua-
ção e desenvolvendo ações 
também para o público ex-
terno”, afirma a gerente-ge-
ral da Escola do Legislativo, 
Ruth Schmitz. Segundo ela, a 
iniciativa da ALMG contribuiu 
para incentivar o surgimento 
de escolas em câmaras mu-
nicipais e também em outras 
assembleias.



TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Grupo Aruanda
 0h30 Plenário – Reunião Ordinária de 9/3
 1h50 Comissão de Participação Popular (15/12) – Plano Ambiental 

Territorial Kaxixó, em Martinho Campos
 4h20 Palestra – Ódio à democracia, com Ângela Marques
 6h TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 6:  

O surgimento das Assembleias Legislativas Provinciais (1834)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – População em situação de rua
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Assuntos Municipais (7/12) – Centro de 

Artesanato Mineiro
 11h10 Minas é Muitas – Uberlândia 
 12h Memória e Poder – Ativista Política Reneé France de Carvalho
 13h Geração – Palhaços Xisto Siman e Rodrigo Robleño
 13h30 TV Escola – História Política de Minas Gerais – Teleaula 6:  

O surgimento das Assembleias Legislativas Provinciais (1834)
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Compactos de Comissões
 14h30 Comissões (ao vivo)
 15h30 Comissão de Direitos Humanos (13/12) – Situação dos 

moradores do entorno do Anel Rodoviário
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

– Espetacularização das 
prisões por corrupção

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)

 20h Pensando em Minas – As divergências e a complementaridade 
dos autores Caio Prado Jr. e Celso Furtado em relação ao papel da 
industrialização, com João Antônio de Paula

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – A mulher e o direito ao corpo
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ACONTECE NA SEMANA
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