São Luís
Raiz Soluções Sustentáveis - Assessoria de Imprensa
Colégio Santa Teresa
EDUCAÇÃO POLÍTICA É TEMA DE PROJETO EM ESCOLA DE SÃO LUÍS

Diante da inflamada situação política do país, muitas discussões formam-se nas
rodas de conversa atuais, mostrando que os brasileiros discutem cada vez mais
conceitos como democracia, corrupção e reforma política. Como afirmou Aristóteles:
“O homem é um animal político”, e a partir da natureza intimamente ligada à sua
relação com a Pólis (cidade), tem se mostrado ativo em seu papel como cidadão, em
busca de seus direitos como ser pertencente a um sistema de regras e leis que visam à
boa convivência em coletivo.
A educação política de um indivíduo é formada a partir de suas crenças, valores
pessoais e familiares, além dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida. A escola é
um meio de aprendizagem e formação de caráter, que acaba por ser um local de
estimulação à reflexão. Por esta razão, é que o Colégio Santa Teresa há anos desenvolve
o projeto Construindo a Cidadania por meio de atividades interdisciplinares, debates
sobre liderança e dinâmicas em grupo, que tem como objetivo estimular nos alunos uma
reflexão sobre os direitos e deveres através das atitudes políticas presentes no exercício
democrático da cidadania.
Para a coordenadora do Ensino fundamental I, professora Analete Sousa, o
projeto tem o intuito de sensibilizar os alunos e conhecer as características de um líder.
"O Objetivo é realizar uma preparação deles para uma vida futura quando se trata do
exercício da cidadania, afinal de conta são eles que estarão no comando da sociedade
mais na frente. Além de estarem no comando, eles também escolherão seus
representantes e exercendo o seu papel não só como gestores/parlamentares, quem sabe,
mas também como um cidadão comum que precisa ter consciência do papel da
cidadania para cobrar dos seus representantes o exercício da função. Ao ser eleito para
representar um grupo de pessoas, ele é escolhido pelos demais para promover o bem
comum, então é preciso que esteja preparado, condizente e afinado com os interesses do
grupo e não os interesses pessoais" ressaltou a professora.
Como parte do cronograma de encerramento das atividades foi feito o
lançamento de candidaturas de alunos para líderes de turma. O projeto que é realizado

anualmente, teve suas eleições, este ano, na penúltima semana do mês de março, com a
realização, excepcionalmente, do segundo turno de votações devido a um empate entre
os candidatos.
A posse dos representantes eleitos aconteceu no início do mês, dia 08, durante
solenidade realizada no teatro da escola. Para os alunos eleitos a expectativa e a
oportunidade de aprendizado com a experiência que será vivenciada por eles é grande. É
o que nos contam os alunos eleitos e empossados como representantes de uma turma do
5º ano. "Ser líder é uma experiência muita boa, devido à oportunidade de obter novos
conhecimentos e a oportunidade de ajudar os colegas não só da minha turma, mas de
outras também", ressaltou João Vitor. "Adorei a experiência de ser representante de
turma, pois aprendemos a construir a cidadania, frisou a líder de turma”, Mariana Sousa.

