Estrutura Funcional do Projeto Ponte
- Entendendo o Projeto:
O Ponte é um projeto continuado de iniciação política para crianças e jovens. A
iniciação começa aos 03 anos e termina aos 17 anos de idade, abrangendo toda rede
pública de ensino do município de Bálsamo/SP.
Para assimilação do conteúdo de forma natural, dividiu-se o Projeto Ponte em
quatro períodos: Lúdico, Informativo, Dinâmico e Prático, todos com materiais
específicos.
1º Período: Lúdico (Fantoches I, II e Dedoches);
2º Período: Informativo (Cartilha de Atividade, Cartilha do Município, Gibi I, II, III,
Folheto, Constituição em Miúdos I, Constituição em Miúdos II, Produção Literária e
Palestras);
3º Período: Dinâmico (Criação e desenvolvimento de material pelos alunos –
Projeto Produção Literária);
4º Período: Prático (processo eleitoral, sessão solene na Câmara Municipal e
capacitação dos adolescentes eleitos para Câmara Jovem).

- Execução do Projeto nas Escolas:
Ensino Primário: de 03 até 05 anos
- Período Lúdico
- Execução no mês de Abril
- Didática:
* Fantoches I e Dedoches
Ensino Fundamental I: de 06 até 10 anos
- Períodos Lúdico e Informativo
- Execução nos meses de Maio e Junho
- Didática:
* Fantoches II, Dedoches e Cartilha de Atividade - para alunos do 1º e 2º ano
* Cartilha do Município, Gibi I, II e Palestras - para alunos do 3º, 4º e 5º ano
Ensino Fundamental II e Médio: de 11 até 17 anos
- Períodos Informativo, Dinâmico e Prático
- Execução nos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro
- Didática:
* Gibi III e palestras - para alunos do 6º ano

* Folheto e palestras - para alunos do 7º ano
* Constituição em Miúdos I e palestras - para alunos do 8º e 9º ano
* Constituição em Miúdos II e palestras - para alunos do 1º, 2º e 3º ano do
ensino médio
* Produção Literária - para alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental II e 1º,
2º e 3º ano do ensino médio
* Processo eleitoral:
- candidatos: para alunos do 9º ano do fundamental II e 1º ano do ensino
médio
- votos: para alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental II e 1º, 2º
e 3º ano do ensino médio
* Sessão Solene - posse dos jovens vereadores e premiação dos três
melhores trabalhos do Projeto Produção Literária, do período Dinâmico
* Capacitação da Câmara Jovem - durante 10 meses os jovens vereadores
deverão participar de cursos, palestras e trabalhos de inserção junto à
população

- Público Alvo:
Crianças e adolescentes da rede pública de ensino do município de
Bálsamo/SP.
Em 2017, primeiro ano de execução do Projeto Ponte, aproximadamente, 1500
alunos da rede pública de ensino participaram das atividades propostas na execução
do projeto.

- Objetivos Alcançados:
Para o primeiro ano de aplicação do projeto o objetivo primordial atingido foi
levar a Escola do Legislativo até as escolas do município, dando início a um programa
continuado de educação política.
É necessário ressaltar que o projeto é de execução continuada, na qual a
informação é aplicada paulatinamente de acordo com a idade da criança até a
adolescência, buscando formar em médio prazo cidadãos mais conscientes e
informados politicamente.

