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/	 coruja Florbela voava feliz,
levando a alegre corujinha Simone Bom-Voar para o seu
primeiro dia de aula.
- Minha filha, você vai adorar a escola. Eu adorava! E a
escola no meu tempo tinha poucos recursos. Os livros e
mapas eram feios. Não havia bibliotecas, salas de vídeo,
quadras de esportes, laboratórios, jornais, revistas e
computadores, tantas coisas como hoje.

Mesmo assim você aprendeu milito. Conseguiu ser
poeta e filósofa.
- Muita coisa aprendi com meus pais, que eram sábios.
Muitas coisas aprendi pesquisando, lendo bons livros,
observando a vida.
- Eu quero ser tão sábia como você!
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- Olha lá a escola! A gente conversou tanto que não dcii
pra sentir o vôo.
- É mesmo. Que engraçado, como voamos!
- Quando a gente voa com prazer, buscando um sonho,
nem sente a viagem.
Na escola, Florbela apresentou Simone Bom-Voar para
a avediretora, para as avesprofessoras e para a
aveorientadora.
- Minha filha está muito motivada. É inteligente.
Tenho certeza de que brilhará nos estudos, com a ajuda
de todas vocês.
- Estaremos às ordens, dona Florbela.
Enquanto a filha caminhava para a sua classe, Florbela
falava com a avediretora:
- Quero contribuir com a escola no que for preciso.
Qualquer coisa, é só me ligar. Comprei algum material
escolar pra minha filha trazer. Livros, eu não sabia os
títulos. Comprei lápis, apontador, cadernos, borracha e
uma bela lancheira.
- Lancheira não precisa. A escola dá merenda pra todos.
- Precisa dar merenda, avediretora?
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- Precisa. Há militas aves carentes.
- Se os pais ganhassem bem
Como viu que a avediretora nem prestava atenção em
sua fala, Florbela não completou a frase.
- Venha cá, vou lhe mostrar o refeitório, a cozinha, o
depósito de merenda. O Ave-Rei não tem descuidado
dessa parte - disse a avediretora toda orgulhosa.
- Muito bem, gostei. Agora eu gostaria de ver os
laboratórios, a biblioteca, as salas de vídeo e de
computação, a quadra de esportes.
- Essas coisas só existem em escolas particulares, escolas
de aves ricas, dona Florbela - a avediretora disse
encabulada.
- Então minha filha vai aprender com professora usando
só giz e quadro-negro? Onde estão os livros? Onde
estão os novos métodos de ensino?
- Ela vai receber um ou dois livros didáticos por ano.
- Só? E as pesquisas? E o gosto pela poesia, as viagens
encantadas através dos livros de histórias? Como poderá
conhecer o sentido das palavras novas? Saber das
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conquistas científicas? Uma escola sem livros, que
absurdo!
- Eu também acho absurdo, minha senhora. já cansei de
fazer ofícios pedindo uma biblioteca ... Com o tempo,
resolvi me conformar.
- Eu não me conformo e vou à luta. A senhora vai ter
notícias minhas!
Florbela fez mais de cem horas de vôo. Acompanhada
de amigos, convocou e presidiu reuniões com todas as
espécies de aves. Estrategicamente, deixou os
papagaios por último.
- Papagaios amigos, a situação é esta que acabei de
expor-lhes. Agora, quero propor-lhes um plano de ação.
Sou boa pra escrever. Vocês falam tão bem como os
homens. Posso fazer vibrantes discursos, com paixão e
linguagem comovente. Vamos fazer juntos vários
comícios. Além dos nossos discursos, as aves cantoras
entoarão sonoros hinos aos livros. As garças,
acompanhadas pela linda música dos sabiás, dançarão
um balé em louvor às bibliotecas. Não acham que
vamos revolucionar o ensino neste avepaís?



Todos gritaram "concordamos". Montaram um
programa e começaram os comícios.
As aves fizeram tanto barulho, tanto sucesso, que os
jornais, rádios, revistas e redes de televisão falavam
nelas em todos os noticiários. Florbela e outras corujas
deram mais de mil entrevistas, inclusive para programas
de Jôs, Hebes, Brunas e Gabis. Os papagaios tomaram
conta dos programas infantis. Aves cantoras gravaram
discos, tapes, trilhas sonoras de novelas. Ninguém falava
em outra coisa. Só em aves livres e livros.
O dia do comício gigante chegou. Começou com uma
vibração jamais vista. Depois dos níímeros das garças e
dos hinos, depois do quinto discurso, chegou um
representante do Ave-Rei.
Chegou com batedores, seguranças e bandeiras brancas.
Ele pediu a palavra:
- Aves amigas, um momento, por favor. Sua majestade,
o Ave-Rei, manda convidar as aves todas para assistirem
à inauguração da Biblioteca Pública "O Prazer de Voar",
localizada na escola em que a corujinha Simone Bom-
Voar estuda. Ela será a mascote da nova biblioteca. Viva
o Ave-Rei!



Florbela interrompeu o representante:
- Calma, pessoal! Antes dos vivas, queremos que diga a
sua majestade o Ave-Rei que queremos bibliotecas em
todas as cidades! E em todas as escolas! Uma só não
serve!
As aves protestaram com ela:
- Uma só não serve! Uma só não serve! Uma só não
serve!
- A nossa luta vai continuar - disse Florbela. E todos
repetiram a frase por várias horas, dias e meses.
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E A HISTÓRIA CONTINUA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Você viu como a coruja Horbela ficou preocupada com a falta
de biblioteca na escola da sua filha, a corujinha Simone Bom-
Voar. Muitas escolas têm esse tipo de problema. Mas Florbela
não se deu porvencida. Foi à luta. Vamos ver o que mais ela fez?

A Florbela e a sua turma procuraram o Deputado da
cidade e pediram ajuda para resolver o problema delas.

O Deputado achou que, com uma lei, esse problema
poderia ser resolvido. E apresentou, naAssembléia Legislativa,
o seguinte projeto de lei:

do Estado
as

 escolas

Geral5
de M "5  bib1;ote "blicação

-urna

- Toda escola	a	
de sua

lei entffl em 
V19 .n

EsSadisP
0 °	

I9- goga1e a
\Art.3° sala das IRC



Este projeto foi publicado no Jornal "Minas Gerais, para
que a turma da coruja Florbela e todos os mineiros ficassem
sabendo dele.

Depois o projeto foi para as Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira, para ser estudado e
receber a opinião de cada uma dessas Comissões.

A Comissão de Educação estudou o projeto e achou que
ele ficaria melhor ainda se garantisse uma quantidade de livros
para cada biblioteca.

E apresentou a seguinte emenda:

N° 1	
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As Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
estudaram o projeto e não apresentaram nenhuma emenda.

AÍ o projeto foi para o Plenário, com a opinião das três
Comissões, para ser discutido e votado pelos Deputados. Os
Deputados aprovaram o projeto com a emenda da Comissão de
Educação.

Em seguida, o projeto foi mandado para o Governador.
O Governador gostou do projeto e deu sua aprovação.

Depois de assinado pelo Governador, o projeto virou lei.
E a lei foi publicada no Jornal "Minas Gerais" para que a turma
da coruja Florbela e todos os mineiros ficassem sabendo dela:
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Assim como a turma da coruja Florbela, todas as
pessoas podem se unir e levar os problemas do seu
grupo aos deputados, que são os representantes do
povo.
Os deputados fazem as leis para melhorar a vida dos
cidadãos.
Os deputados estudam e votam não só projetos de lei
apresentados por eles próprios, mas também projetos
enviados pelo governador do Estado, pelos Tribunais
(de Justiça e de Contas) e até mesmo projetos apre-
sentados diretamente pelo povo.
Além de se ocupar das leis, os deputados também
fiscalizam os atos do governo e investigam denúncias
de coisas erradas.
Na Assembléia, os deputados trabalham nas Comis-
sões e no Plenário. Nas Comissões, eles se reúnem
em grupos pequenos para estudar os projetos e dar
sua opinião sobre eles.
Cada Comissão é especializada em um assunto. Por
exemplo: a Comissão de Educação estuda os projetos
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que tratam de escolas, professores, alunos, etc; a
Comissão de Saúde estuda os projetos que falam de
doenças, de hospitais, etc; a Comissão de Meio Am-
biente estuda projetos sobre poluição, proteção de
árvores e de animais, etc.
No Plenário, todos os deputados trabalham juntos. É
lá que os projetos são discutidos e votados depois de
estudados pelas Comissões.
Depois de aprovados pelo Plenário, os projetos são
enviados ao governador, para serem transformados
em lei.

A lei é o resultado de um trabalho conjunto do povo e
dos deputados. Quanto mais participantes forem os
cidadãos, mais condições terão os deputados de
exercer bem o seu trabalho.



A ASSEMBLÉIA QUER SABER:

1 - Você gostou do livro?
Sim EI	Não O
2—Você aprendeu no livro alguma coisa sobre a Assembléia?
Sim EI	Não E
3—Se você aprendeu alguma coisa, o que aprendeu?

4—Você já visitou a Assembléia?
Sim EI	Não EI
5—Do que você mais gostou nessa visita?

Qualé o seu nome?...................................................................
Quantos anos você tem'? ...........................................................
Em que série você está'? ...........................................................
Qual é o nome da sua escola'? ..................................................
E o endereço da sua escola'? ....................................................

Projeto Cidodão Mirim
ALMG, 1995



SE VOCÊ FOSSE DEPUTADO...

Se vocfosse Deputado, que projeto de lei iafazerpara melhorifra vida da
sua tutüa, da sua escola ou da sua comunidade?

PROJETO DE LEI N°.......

Art.	.............................................................................................

Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.

Nome do Deputado

PcotoCIdodÕo MITIm
ALMG. 1995



COMISSÕES

Justiça

Fiscalização Financeira.
Orçomentórla

____t------

PROJETO DE LEI

(duo 8E(-8onco Estadual da
Criança—,paraflnanderacorn-
pra de brinquedos.

PROJETO DE LEI

Obriga as companhias
energéticas e nineradoras a
criar um programa de visitas
de crianças a beiragens e ,ii
neraçües.

(OMISSÕES

Justiça

Politka Enncgéllca, Hidrica e
MMncâria

±----------f----------

4---------

PROJETO DE LEI

Cria prêmio para a criança que
inventar um "superoporeIho,
para aprender qualquer naté-
ria sem estudar

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI

Cria o vale-sorvete para alu-
nos de 1' a 4° série do 11
Grau.

(OMISSÕES

Justiça
Educação
Flscoiizoção Financeira.
Orçan,.ntãria

Proíbe o aumento do preço à
refrigerante por  anos.

COMISSÕES

JvstIç.

Defeso do Cons.,Wor

Fiscalização Financeiro.
Orçoa,.etáda

Garante à criança o direito de
não comer iIó ou bife de fíga-
do, se não gostar.

COMISSÕES

Direitos e Garonflos Fuado.uaiois 1
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Regras
do Jogo

Número de participantes: 2 a 4

Material
1 tabuleiro
4 peões triangulares de cores diferentes
1 dado
12 fichas com projetos de lei e com o
nome das comissões por onde devem
passar os projetos.

Preparação
Recorte as fichas dos projetos na tinha
pontilhada.
Recorte e monte o dado e os peões de
acordo com as instruções.
Faça isso junto com seus amigos, um
ajudando o outro.

Como jogar
Cada jogador escolhe o seu peão. As fi-
chas dos projetos devem serembaralhadas,
c cada jogador pega uma delas. A seguir,
os jogadores lêem cm voz alta o projeto de
sua ficha e o nome das comissões por onde
o projeto deverá passar.
Depois as fichas dos projetos são coloca-
das no centro do tabuleiro, no espaço que
tiver a cor correspondente à cor do peão.

Jogando
Todos os jogadores põem o seu peão na
Casa "PLENARIOAPRESENTE AQUI
O SEU PROJETO," onde se inicia o jogo.
Sorteia-se a ordem dos jogadores.
1 Cada jogador, na sua vez, joga o dado.
2 O peão caminha no tabuleiro de acordo
com o número sorteado, seguindo as ori-
entações escritas nas casas.
3 As casas em vermelho são de parada
obrigatória, não sendo possível ultrapassá-
las. Se o número sorteado for superior ao

Objetivo do jogo
O objctivo do jogo é fazer com que um
projeto de lei se transforme em lei, se-
guindo-se todos os passos necessários para
isso.
O peão representa o projeto. Ele deverá
passar por todas as casas obrigatórias (em
cor vermelha) e, também, pelas casas das
comissões que estão na ficha do
projeto.

necessário para atingir a casa obrigatória
seguinte, o peão permanece onde está.

4 As comissões que estão nas fichas de
projeto sorteadas são também casas de
passagem obrigatória, e são as casas de cor
verde.
O peão não poue parar numa comissão
que não esteja no seu projeto. Se o núme-
ro sorteado levar o peão a uma comissão
que não aparece na ficha do seu projeto,
o jogador não avança, passa a vez.

-----------
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O Governtidor concordou
com su projeto.
Ele vai virar lei
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Corno todas as artes, a literatura se entretece solidamente à vida
social. Linguagem simbólica que fala doe aoimaginario de um povo, ela
sempre tratou, ao longo de sua história, de questões humanas.

Entre as quais se incluem, evidentemente, cidadania e política.

Que são assunto destas histórias, concebidas como elemento de um
projeto de educação política. As histórias prolongam -se num jogo, no qual
o aluno, percorrendo as diferentes etapas da elaboração das leis, fami-
liariza-se com elas.

Este projeto, ao fazer da leitura de livros de história uma de suas
contrapartes, já dá sua primeira lição importante. Que cidadania crítica e
conseqüente não se constrói sem cultura e sem livros.

Mansa Lajolo
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