
  
 

 

   

 

 

 

 

“A pessoa conscientizada 

tem uma compreensão 

diferente da história e de 

seu papel nela. Recusa 

acomodar-se, mobiliza-se, 

organiza-se para mudar o 

mundo.”  

                                 (Paulo Freire.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rua Antônio Teixeira Leite, 248. 
Serrinha/Passaré - Fortaleza 

 

cme1@cme1.com.br 
www.cme1.com.br  
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Público Alvo: alunos dos 4ºs e 5ºs Anos 
 

Período de Realização: de 11 de 
setembro a 02 de outubro de 2014 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Temos como compromisso mostrar 
ao educando que a verdadeira 
democracia implica a prática da 
cidadania, o conhecimento e o respeito 
pelos Direitos humanos. O universo da 
escola é um espaço privilegiado de 
experiências de acesso ao exercício da 
democracia e a efetiva participação dos 
alunos em suas tenras idades. A intenção 
do projeto Eleições – reflexões e 
cidadania estão em sintonia com a 
proposta pedagógica do colégio quando 
assegura que a educação é o caminho de 
formação para a cidadania, ainda mais 
quando olhamos para o cenário atual da 
política brasileira que passa por 
transformações substanciais, em especial, 
a própria participação da sociedade. 
Nesse contexto, a educação cumpre 
papel fundamental na formação para a 
cidadania.  

 

Através do projeto Eleições – 
reflexões e cidadania, permitiremos ao 
educando transferir os conhecimentos 
adquiridos para a sua realidade, em 
ações em prol de sua própria vida e da 
sua comunidade escolar, com um olhar 
novo, sensível, crítico e mais humanizado. 

 
 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Levar os educandos a compreenderem 
e formularem o seu próprio conceito de 
voto, cidadania e democracia; 
 

 Reconhecer problemas sociais, 
econômicos e políticos, atuais e do 
passado, em diferentes grupos sociais 
desenvolvendo o senso crítico; 

 

 Refletir e questionar sua realidade, 
sobre soluções em sua comunidade e na 
escola;  

 

 Reconhecer e valorizar a importância 
do voto como instrumento de 
transformação social e exercício vivo da 
cidadania;  
 

 Comparar acontecimentos, 
estabelecendo relações entre o passado e 
o presente;  

 

 Despertar nos educandos atitudes 
transformadoras de repúdio a alienação;  
para de fato saberem o que se passa nas 
eleições e se comportarem como eleitores 
e candidatos; 
 

 Conhecer o título eleitoral como o 
documento que comprova que um 
determinado cidadão está inscrito 
na Justiça Eleitoral do Brasil e se 
encontra apto a exercer tanto o eleitorado 
ativo e passivo em eleições municipais, 
estaduais e federais.  

 
CONTEÚDO 
 

 Cidadania  

  Democracia 

 Eleição 
 

ATIVIDADES 
 

 Leitura, reflexão e debates de textos 
diferentes (jornalístico, publicitário, 
literário, opinião, charges, etc.); 
 

 Exibição de vídeos, slides e pesquisas.  
 

 Programa eleitoral feito pelos alunos, 
mostrando suas propostas (vídeo); 

 

 Pesquisa boca de urna com intenções 
de votos na hora do intervalo; 
 

 Produção coletiva de uma carta aberta 
em defesa do candidato da sala; 

 

 Eleição interna na escola para eleger o 
coordenador adjunto mirim de cada turno 
(manhã e tarde); 
 

CRONOGRAMA 
 

11/09 (quinta-feira)  
- Apresentação do Projeto aos alunos 
- Conscientização e apresentação dos 
candidatos a coordenador adjunto mirim 
(líderes de sala já eleitos pelos alunos) 

12/09 (sexta-feira) 
- Filmagem do programa eleitoral dos 
candidatos 

25 e 26/09 (quinta e sexta-feira) 
- Exibição do programa eleitoral dos 
candidatos durante o intervalo 

01/10 (quarta-feira) 
- Entrega dos títulos eleitorais aos alunos 

02/10 (quinta-feira) 
- Eleição  

03/10 (sexta-feira)  
- Resultado da eleição 

06/10 (segunda-feira)  
- Posse do coordenador adjunto mirim 
eleito 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a_Eleitoral_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o


 


