
Uma ação educacional centrada no
fortalecimento das instituições democrá-
ticas e na construção dos valores essenci-

Patrícia e ais ao exercício da cidadania. Esse é oCristina tiveram
a idéia do	objetivo do projeto "Cidadão Mirim", a
acidadão Mirim" ser lançado pela Assembléia em breve.

ALEMG prepara projeto "Cidadão Mirim"
Ação distribuirá livros e jogo educativo às crianças matriculadas nas quatro primeiras séries

Destinado às crianças matriculadas
nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental, o projeto prevê a produção
e distribuição de uma coleção de cinco
cartilhas ilustradas, com histórias infan-
tis ligadas a temas que, tratados nas
comissões permanentes da Casa, reme-
tem a questões vivenciadas de perto pela
criança: defesa do consumidor, meio am-
biente, educação, saúde e polfticaenergé-
tica. A proposta é, numa linguagem inte-
rativa e com suporte em situações do
cotidiano, trabalhar conceitos como re-
presentação e participação política.

A iniciativa é parte de um projeto
maior, que já vem sendo implementado
pela Assembléia: "Educação para a Ci-
dadania". Fazem parte desse projeto o
novo formato do programa de TV "As-
sembléia Informa" (que agora mescla
informação com formação, abordando

temas como o papel do Poder Legislati-
vo, a evolução histórica da instituição e
as várias formas de exercício da cidada-
nia) e o vídeo "Legislativo: Caminho da
Democracia", lançado no ano passado e
destinado ao público adolescente.

A idéia do "Cidadão Mirim" partiu
de duas assessoras do Plenário, Cristina
Agostinho e Patrícia Barbosa. Os livros,
elaborados por consagrados autores e
ilustradores mineiros, têm projeto gráfi-
co de Paulo Bernardo e apresentação da
professora Mansa Lajolo, da Unicamp,
especialista em literatura infanto-juve-
nil. As cartilhas são acompanhadas de
um jogo do tipo "ludo", que serve para
mostrar às crianças as várias etapas do
processo legislativo. As cartilhas serão
distribuídas para as bibliotecas escolares
de todo o Estado e para as crianças que
visitam a Assembléia Legislativa.


