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RESUMO

O objetivo deste projeto é identificar, analisar e implantar, nas redes públicas de ensino, a conscientização dos direitos e deveres do cidadão. Para a efetivação deste,

consideramos a contemporaneidade, a contextualização atual e a possibilidade de um estudo que visa a conscientizar os cidadãos em geral, politizando e ensinando o que é ser

cidadão ético e responsável. Vislumbra-se ainda, a elaboração de panfletos e cartilhas que tratem dos direitos constitucionais, bem como apresentações de palestras abordando

assuntos que estão previstos na Constituição Federal. A lei de Diretrizes e Base é importante para o país e ordena as questões educacionais em harmonia com a Constituição

Federal. A educação cívica é deficiária no Brasil, bem como a noção elementar sobre direitos e deveres. A Universidade deve agir ativamente na prática extensionista e de

cidadania levando o saber para além dos limites da Universidade. Levar o saber nas escolas e realizar a tarefa de conscientização enriquece a vida cultural de um país. Noções

de Direito Constitucional, Penal, Consumidor e de Direito Político e Civil são tarefas foco desse Projeto. A vida solidária representa um antidoto aos imperativos sistêmicos

administrativos e de mercado. O universo jurídico e seu patrimônio faz parte da riqueza cultural de um país. A vida ordenada em sociedade depende dos direitos e dos deveres. O

projeto OAB vai à escola quando surgiu na seccional da OAB de São Paulo tinha como principal objetivo levar cidadania aos alunos das escolas da rede pública, transmitindo

noções sobre direitos e deveres em diversos ramos do direito, tais como: Direito Constitucional, Direito Penal, Direito do Consumidor, Direito de família e outros. Nesse sentido, o

projeto aborda direitos e deveres, orientando os educandos para a vivência dentro dos princípios norteadores da democracia. O projeto "OAB vai à escola" do Estado de São

Paulo é uma experiência inspiradora para o presente trabalho extensionista. Este projeto tem por objetivo transmitir aos educandos os valores e princípios constitucionais para

uma vida melhor, consciente e cidadã, distante das drogas e da violência, priorizando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez, a experiência mais bem sucedida,

aconteceu na cidade de Diadema-SP, em que a comissão da "OAB vai à escola" teve grande atuação no município tanto nas salas de aula da rede estadual quanto municipal,

levando aos educandos palestras, debates, cursos, workshop etc. Como autores do presente projeto de extensão, temos a responsabilidade de ir até as Escolas de Frutal-MG,

haja vista, que a falta ou dificuldade no acesso a informação no que tange aos direitos dos cidadãos ainda é muito grande. Estar presente nas escolas possibilita um olhar mais

humano, posto que, o direito existe para unir as pessoas e não para segregá-las. O projeto tem uma missão nobre: ele demonstra que somente a educação pode proporcionar ao

indivíduo uma mudança significativa, bem como, construir uma sociedade livre, justa e solidária, além de reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação, conforme estabelece o artigo 3º da Constituição Federal. Levar a conscientização para

uma prática de cidadania é uma tarefa nobre, portanto. Eis a importância do Projeto que se sustenta. 
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