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Tema de muita complexidade até entre os adultos, é comum que muitas pessoas 

acreditem que política não deve ser discutida. Entretanto, desmistificar o conceito, 

funções e cargos é uma forma muito importante de estimular o pensamento crítico, a 

cidadania, a argumentação e a comunicação das crianças, algumas das 

competências citadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de 

referência na educação e que deve ser trabalhado em todas as escolas do país. 

Pensando nisso, a equipe da Passatempo Educativo está desenvolvendo esse 

tema nas atividades do Reforço Interativo, um projeto online e totalmente gratuito que 

visa ajudar os estudantes do ensino público com os conteúdos escolares, trazendo 

tudo de forma lúdica, divertida e adequada para cada faixa etária.  

A agenda de atividades com esse assunto vai até novembro, próximo a data das 

eleições municipais. Basicamente, os educadores buscam explicar de maneira 

simplificada a estrutura política do Brasil, passando por diferentes níveis de poder, 

até chegar na menor parte que é a gestão municipal.  

Entre os temas, são abordadas as leis, cargos, responsabilidades e, ao final do 

encontro, uma eleição é simulada entre as crianças, que escolhem seu voto a partir 

das propostas de dois candidatos bem distintos. 



Os políticos apresentados são os personagens fictícios Thiago e Liz. Entre as 

propostas do primeiro, destaque para distribuição de chocolate ilimitado para toda a 

população, bastando um telefonema para a prefeitura. 

Em contrapartida, a candidata Liz traz 

propostas mais realistas e sociais, 

como a construção de um centro de 

resgate para animais abandonados, 

onde os bichinhos são atendidos e 

encaminhados para famílias 

interessadas na adoção. O intuito da 

atividade é fazer com que as crianças entendam o seu papel na democracia, além de 

incentivar um voto consciente, com real interesse e atenção ao que pode ser 

concretizado e trazer melhorias para a população.  
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