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MATERIAL DE APOIO
Aqui estão disponíveis vídeos, infográficos e outros textos
de apoio que podem auxiliar os estudantes na elaboração
dos trabalhos. A proposta é que os conteúdos sirvam como
disparadores da reflexão e da produção textual, ajudando
professores e alunos a se familiarizarem com o tema do
concurso.
O material, contudo, não precisa ser tratado como fonte
exclusiva de pesquisa. Educadores e candidatos, a seu
critério, podem buscar outras referências para auxiliar no
processo de escrita.
Clique nos links abaixo para acessar o material de apoio,
que foi separado segundo a faixa etária dos estudantes.

Ensino Médio e anos finais do Ensino Fundamental II

Você conhece os Três Poderes da República?
Vídeo disponibilizado no portal e-Cidadania do Senado
Federal, que apresenta a divisão dos poderes no Brasil e
explica como eles atuam em conjunto para colocar em
funcionamento a nossa democracia.
O papel do vereador
Infográfico criado pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, que discute o processo de produção das leis, além
das funções de fiscalização e de representação inerentes à
rotina parlamentar.
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Participação Política
Página com conteúdo multimídia criada pela Escola Virtual
de

Cidadania

podcasts

e

da

Câmara

jogos

que

dos

Deputados.

abordam

temas

Traz

como

textos,
política,

participação cidadã e convivência democrática.

Participação

popular

na

Câmara

Municipal

de

Belo

Horizonte
Produzida pela equipe de Comunicação da Câmara de BH, a
matéria

apresenta

alguns

dos

canais

de

participação

popular disponibilizados pelo Poder Legislativo da capital
mineira.

Ensino Fundamental II

Os Três Poderes
Texto sobre a divisão dos poderes no Brasil, produzido pela
equipe da Câmara dos Deputados e disponibilizado no
Portal Plenarinho.
O papel do vereador
Infográfico produzido pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, que discute o processo de produção das leis, além
das funções de fiscalização e de representação inerentes à
rotina parlamentar.
Vereador: o porta-voz do município
Conteúdo produzido pela equipe da Câmara dos Deputados,
que explica um pouco sobre a atuação parlamentar, dando
destaque para a importância do diálogo com o cidadão na
busca por soluções para os problemas locais.
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