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Escola promove curso de
educação pela Internet
( I

entro da programação de atividades para
o segundo semestre. a Escola do

Legislativo está preparando o Curso de Educa-
ção para Cidadania, pela Internet, que reforça
a intenção da Mesa da Assembléia de
interiorizar as ações do Legislativo mi-
neiro. A iniciativa visa, ainda. à apro-
ximação do Poder com a socieda-
de e. conseqüentemente. ao forta-
lecimento da democracia. O curso
faz parte do Projeto de Educação a
Distância.

Segundo o responsável pela Es-
cola do Legislativo. Theophilo
Moreira. o projeto pretende instruir
servidores de câmaras e prefeituras
municipais de Minas, professores. es-
tudantes e cidadãos em geral sobre o
funcionamento da máquina adminis-
trativa e política do Estado. aprovei-
tando a abrangência do canal de
veiculação. "No Brasil, existem hoje
cerca de 2 milhões de internautas, e
esse número tende a aumentar". ana-
lisa o diretor. O curso de Educação
para a Cidadania já está disponível na Intranet,
e seu lançamento na Internet está previsto para
o dia 7 de setembro. Theophilo Moreira res-
salta outra vantagem de oferecer um curso pela
Internet. '~Iém de alcançar um público maior,
eliminam-se encargos com impressão e distri-
buição de materiais", afirma.
Telecurso 2000 - Ele revelou que o conteú-
do programático do Curso de Educação para
Cidadania foi baseado no roteiro elaborado
pela Escola do Legislativo. em parceria com a
Fundação Roberto Marinho, para uma série de
20 aulas sobre cidadania para o Telecurso

2000. As aulas foram adaptadas para a Internet e
estão divididas em quatro módulos. com qua-
tro aulas cada um. Nelas serão abordados os con-
ceitos de democracia e política, além de noções
sobre direitos e deveres do cidadão. O curso

prevê, ainda, o funcionamento de uma lista de
discussão e de um fórum de discussão on-line,
em data e h?rário predeterminados. com
facilitadores e professores da Escola, ao final
de cada módulo.

Os participantes poderão. ainda. debater os
temas propostos na lista de discussão da home-

page do curso - que poderá ser acessada a
partir do /il7k"Escola do Legislativo"; na página
da Assembléia na Internet. Theophilo Moreira
ressalta que o foco principal do curso está na
conscientização política dos participantes quanto
ao papel deles no processo democrático.

Aulas em disquete para interior
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esenvolvido pela Escola do Legislativo. o
Programa de Educação a Distância está

sendo adaptado em disquete e CD-ROM. Para
sua difusão em todo o Estado, será negociado
um convênio da Assembléia com a Secretaria

de Estado da Educação. que possibilite a distri-
buição do programa para as escolas públicas
de Minas Gerais. Esse material deverá ser en-
caminhado também para as câmaras e prefei-
turas municipais.
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