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O que veremos na Cartilha?
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Por que implementar

uma liga na escola?
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um
conjunto de leis cuja primeira publicação foi feita em
julho de 1990. Esse estatuto, além de assegurar e
garantir os direitos das crianças, também defende o
direito dos pais, como mostrado no capítulo da “Lei da
Alienação Parental”, encontrado nos livros mais recentes
deste estatuto. 

A ideia de implementação deste estatuto é bem simples,
porém muito importante, visto que é ele quem defende as
crianças, para que possam crescer de forma saudável e 
 ter um desenvolvimento íntegro e integral. 

Dessa forma, a criação de uma liga na escola promove o
conhecimento dos direitos da criança e estimularia sua
participação nas decisões que envolvam sua saúde física,
emocional e intelectual.



 

O que é a LAPIS? 
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Para isso, são promovidas ações direcionadas para
capacitar as crianças no desenvolvimento de habilidades
argumentativas e comportamentais; para capacitar
professores e gestores na criação e implementação da
liga; e para capacitar a comunidade local a considerar as
crianças na solução de dilemas sociais.

A Liga de Apoio à Primeira Infância Saudável (LAPIS) da
UNIFENAS busca empoderar as crianças no exercício da
tomada de decisões que envolvam sua saúde em três
pilares – física (cuidado pessoal), emocional (relação
com o outro e com o meio ambiente) e intelectual
(compreensão dos problemas sociais e expressão oral) –
e que solucionem problemas de seu entorno.



O que é a LAPIS Mirim? 
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Sua atuação se dá no levantamento de propostas pelas
crianças, em relação aos problemas e/ou mudanças pelas
quais a escola passa e que, posteriormente, serão levados
para debates com os demais membros da liga.

A LAPIS Mirim é uma liga composta  por  colaboradores
da escola e da comunidade, mas especialmente por
crianças: um espaço para debates, compartilhamento de
ideias para uma melhoria no ambiente escolar e
formulação de novas propostas destinadas à escola. Além
disso, a LAPIS Mirim permite que as crianças tenham voz
ativa e auxiliem na construção da cidadania, portanto,
elas são o foco desse processo. 



Qual é o público-alvo?

Como irá funcionar?
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A LAPIS Mirim será um espaço para debates e assembleias
para formulação de novas propostas destinadas à escola,
visando dar voz aos alunos da instituição. Além disso, os
alunos também poderão levar pautas de problemas e
melhorias que permeiam a escola e a comunidade. Desse
modo, torna-se necessário ter, dentro da instituição, uma
sala destinada aos encontros.

O projeto tem como público prioritário crianças com faixa
etária de 4 a 5 anos, de todos os gêneros e etnias.



De acordo com o Art. 15. do ECA, a criança e o
adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
O direito à liberdade compreende também o aspecto da
opinião e expressão da criança.

 

A criança tem vez e tem voz?
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Nesse sentido, a LAPIS Mirim tem como objetivo dar voz
as crianças, para que possam participar ativamente nas
demais decisões relacionadas à escola e à comunidade.



No art. 17. do ECA, o direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da
criança e do adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias
e crenças, dos espaços e objetos pessoais.
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O ECA demonstra claramente que a criança não apenas
tem voz mas que deve ter vez: ser ouvida, ter suas
opiniões respeitadas e consideradas.

Dessa forma, a LAPIS Mirim tem como objetivo a
participação ativa e coletiva das crianças nas decisões da
escola, visto que esta é um espaço de cidadania. 



Como os representantes

serão escolhidos?

Qual o papel do representante? 
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discutir com a turma a pauta da reunião da assembleia; 
defender os interesses da turma na assembleia e 
atualizar a sua turma sobre as decisões tomadas. 

A LAPIS será representada por dois alunos de cada turma,
estes ficarão responsáveis por 

A escolha dos representantes se dará através de votos, ou
seja, os dois mais votados serão os representantes da turma.

Tendo em vista a igualdade de voz nas decisões a serem
tomadas e a participação de toda a turma, haverá um rodízio
semestral entre os representantes.



Quem pode participar? 
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Os professores das turmas serão tutores nessas assembleias,
que contam com participantes da comunidade escolar. As
assembleias devem ser convocadas sempre que houver
questões a serem debatidas.

Como serão as assembleias?

A LAPIS Mirim será aberta para todos que fizerem parte da
escola em que o projeto está sendo realizado e da faixa etária
estabelecida.



Todas as crianças da instituição participarão da LAPIS:
todas as turmas serão informadas sobre o que será
discutido, farão votações em sala, poderão propor temas
de debate. Mas somente os representantes de cada turma
participarão da assembleia e, posteriormente, passarão as
informações às respectivas turmas.

Como será a participação dessa

criança? 
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Desse modo, os representantes da Educação Infantil (4 a
5 anos) participarão na realização dos debates, ou seja,
irão mostrar as novas propostas para as problemáticas
discutidas, farão anotações em forma de desenhos e o
explicarão à turma em uma roda de conversa.



Realização 

Para refletir...  
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A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da
criança para realizar a sua libertação.

Maria Montessori 


