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RESUMO

O “Exercendo a Cidadania: de espectadores a protagonistas” tem por objetivo promover o conhecimento básico do sistema político brasileiro para alunos das instituições de

ensino em João Monlevade com faixa etária entre os 14 e os 18 anos, visto a necessidade desse saber durante o exercício da cidadania na sociedade e a inserção, se não

recente; próxima, desse público ao eleitorado. Para a execução do projeto, houve a necessidade de formar parcerias. 

A Escola Estadual Israel Pinheiro, EMIP, foi a primeira parceira. Ao todo, serão realizados nove encontros com as turmas 903 e 802, os quais acontecerão uma vez por semana

em cada turma durante as aulas de história, como foi acordado com a professora que ministra as aulas dessa disciplina. Os alunos da EMIP apresentaram-se interessados com a

ideia do projeto. Além da EMIP, uma parceria foi firmada recentemente com o curso pré-vestibular da UEMG, o “Pré-UEMG”. Com esses alunos a abordagem ainda manterá seu

foco de passar o conhecimento básico do sistema político brasileiro; entretanto, as aulas serão voltadas com a aplicação do tema no vestibular e no Exame Nacional do Ensino

Médio, o ENEM. 

Até o presente momento, foi aplicado um teste de sondagem, o qual possuía dez questões, sendo três de cunho pessoal e sete objetivas. No total, 57 alunos realizaram essa

sondagem e dentre as sete questões, a média do aproveitamento foi de 32%, aproximadamente. Dessa forma, foi possível mensurar o conhecimento prévio que os participantes

do projeto possuem. O resultado obtido servirá de comparativo diante dos próximos dois testes a serem aplicados, um quando metade do conteúdo a ser ministrado for alcançada

e outro quando toda a ementa for vencida. Visto isso, espera-se que o nível de aproveitamento das próximas avaliações seja otimizado.
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