
MATERIAL DE APOIO

Aqui estão disponíveis  v ídeos,  infográf icos e outros textos
de apoio que podem auxi l iar  os estudantes na elaboração
dos trabalhos.  A proposta é que os conteúdos s irvam como
disparadores da ref lexão e da produção textual ,  a judando
professores e a lunos a se famil iar izarem com o tema do
concurso.  

O materia l ,  contudo,  não precisa ser tratado como fonte
exclusiva de pesquisa.  Educadores e candidatos,  a  seu
critér io,  podem buscar outras referências para auxi l iar  no
processo de escr ita .  

Cl ique nos l inks abaixo para acessar o materia l  de apoio,
que foi  separado segundo a fa ixa etár ia  dos estudantes.

 

Ensino Médio e anos f inais  do Ensino Fundamental  I I

Você conhece os Três Poderes da Repúbl ica?
Vídeo disponibi l izado no portal  e-Cidadania do Senado
Federal ,  que apresenta a divisão dos poderes no Brasi l  e
expl ica como eles atuam em conjunto para colocar em
funcionamento a nossa democracia .  

O papel  do vereador
Infográf ico cr iado pela Assembleia Legis lat iva de Minas
Gerais ,  que discute o processo de produção das le is ,  a lém
das funções de f iscal ização e de representação inerentes à
rot ina par lamentar .  
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https://www.youtube.com/watch?v=2K5wJ5Bz5co&list=PLLLnytnGoqiYUbyMi2be0mBaEY5AQTjzz
https://www.youtube.com/watch?v=2K5wJ5Bz5co&list=PLLLnytnGoqiYUbyMi2be0mBaEY5AQTjzz
https://www.youtube.com/watch?v=2K5wJ5Bz5co&list=PLLLnytnGoqiYUbyMi2be0mBaEY5AQTjzz
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/educacao/espaco_professor/infograficos/arquivos/2017/img/papel-vereador.pdf


Part ic ipação Pol ít ica
Página com conteúdo mult imídia cr iada pela Escola Virtual
de Cidadania da Câmara dos Deputados.  Traz textos,
podcasts e jogos que abordam temas como pol ít ica,
part ic ipação cidadã e convivência democrát ica.

Part ic ipação popular  na Câmara Municipal  de Belo
Horizonte
Produzida pela equipe de Comunicação da Câmara de BH, a
matéria apresenta a lguns dos canais  de part ic ipação
popular  disponibi l izados pelo Poder Legis lat ivo da capital
mineira.

Ensino Fundamental  I I  

Os Três Poderes
Texto sobre a divisão dos poderes no Brasi l ,  produzido pela
equipe da Câmara dos Deputados e disponibi l izado no
Portal  Plenarinho.  

O papel  do vereador
Infográf ico produzido pela Assembleia Legis lat iva de Minas
Gerais ,  que discute o processo de produção das le is ,  a lém
das funções de f iscal ização e de representação inerentes à
rot ina par lamentar .  

Vereador:  o porta-voz do município
Conteúdo produzido pela equipe da Câmara dos Deputados,
que expl ica um pouco sobre a atuação par lamentar ,  dando
destaque para a importância do diá logo com o cidadão na
busca por soluções para os problemas locais .  
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https://evc.camara.leg.br/flux/participacao_politica/
https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2020/04/c%C3%A2mara-amplia-os-espa%C3%A7os-de-participa%C3%A7%C3%A3o-popular-e-fortalece-democracia
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/09/os-tres-poderes/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/09/os-tres-poderes/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/09/os-tres-poderes/
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/educacao/espaco_professor/infograficos/arquivos/2017/img/papel-vereador.pdf
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/02/vereador-o-porta-voz-do-municipio/

