FICHA DE ATIVIDADE
Voto Como Vamos

Ramos:
Sênior e Pioneiro
Duração:
Manhã ou tarde
Introdução
O Fundador do Escotismo, Robert Baden-Powell, sempre manifestou sua preocupação
com o exercício da cidadania, entendendo como uma das tarefas do Movimento
Escoteiro a preparação dos jovens para que, como cidadãos, participem dos processos
que decidem os caminhos das sociedades onde vivem. Veja, em seguida, duas de
suas citações.
"Então, quando você crescer, terá direito a votar e participará do governo de seu país.
Muitos de vocês estarão automaticamente inclinados a pertencer ao mesmo partido político
de seu pai ou de seus amigos. Se fosse você eu não o faria. Eu procuraria saber o que cada
partido tem a dizer. Prestando ouvidos exclusivamente a um partido você certamente haverá
de concordar que ele é quem está com a razão e que os outros estão completamente errados.
Mas verificando o que diz o outro, é possível que você venha a achar que finalmente é este
que está certo, e o primeiro não tem razão.
O melhor a fazer é ouvir a todos, não se deixando persuadir por nenhum em particular. E
então, como um adulto, analise e decida sozinho qual o partido que você julga ser melhor para
o país em sua totalidade – e não só levando em conta qualquer questãozinha local – votando
com ele enquanto prosseguir no caminho certo, isto é, agindo em benefício do país.
Muitas pessoas se deixam conduzir por qualquer político novo com novas ideias extremistas.
Nunca vá atrás das ideias de outro homem antes de examiná-las cuidadosamente sob todos os
pontos de vista. Ideias extremistas raramente são boas; acompanhando-as ao decorrer da
história, vemos quase sempre que já foram tentadas antes em algum lugar sem nenhum
sucesso.
Seus antepassados trabalharam duramente, lutaram arduamente até o fim, para construir
este país que hoje é seu. Não permita que eles lá do céu possam observar você vadiando por
aí de mão no bolso, nada fazendo para conservar esse patrimônio.
Faça sua parte! Cada homem em seu posto e joguemos o jogo!"
Baden-Powell em "Escotismo para rapazes".
"Quando chegar a idade de vinte e um anos, você tem, como cidadão, o privilégio de votar
escolhendo o representante do seu distrito eleitoral que será membro do Parlamento. Você
deve se tornar eficiente para ser capaz de assumir esta responsabilidade, e jogar, na sua
posição, o grande jogo da Cidadania."
Baden-Powell, em "Caminho para o sucesso".

Apresentação:
Estamos em ano eleitoral. Tendo em vista que este momento é crucial para a
transformação da nossa sociedade, qual deve ser o nosso papel como eleitor?
Sabemos o que faz um vereador e um prefeito?
O que esperamos de nossos representantes?

Conhecer os candidatos, comparar suas propostas, elencar aqueles que representam
aquilo que queremos para a nossa cidade, ajuda na escolha de nossos representantes
com responsabilidade.
Objetivo:
Oportunizar aos jovens Escoteiros, de 16 a 21 anos, uma atividade de conscientização
política.
Sem esquecer que somos um movimento apartidário, propiciar aos jovens um
momento de debate, incentivando para que exerçam seu papel de cidadãos
responsáveis na escolha de seus candidatos.
Preparação prévia:
- Se informar sobre o que faz um vereador e um prefeito.
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http://vimeo.com/44025139
- Buscar conhecer os candidatos e as suas propostas para a cidade.

Vereador?”

-

Sugestões de atividade:
- Conhecer os candidatos que representam o que você quer.
- Comparar as propostas dos políticos que estão concorrendo.
- Confrontar notícias da mídia e a opinião de outros jovens com as promessas dos
candidatos.
- Gerar um debate focal, separando as propostas por temas:
 Educação
 Meio-ambiente
 Segurança
 Mobilidade Urbana
 Cultura e Lazer
 Infra-estrutura
 Economia
 Outros
Dentro de cada tema gerar um debate onde cada um pode concordar ou discordar das
propostas.
- Elencar os candidatos com as propostas que mais lhe agradam.
- Tudo isso para ajudar a escolher melhor quem vai nos representar nos próximos 4
anos.
Histórico
Esta ficha de atividade dos Escoteiros do Brasil é inspirada no Voto Como Vamos. Mais
que uma ferramenta o Voto Como Vamos é parte de um movimento, o Porto Alegre
Como Vamos - um movimento apartidário, aberto, feito pela sociedade civil e que
acredita que uma relação diferente com a política é possível.
No Voto Como Vamos você pode conhecer as propostas dos candidatos através de
uma lista aleatória, pelas propostas mais discutas ou por temas. Pode encontrar os
candidatos por partido ou pelo nome . Além disso, pode concordar ou discordar de
uma proposta, comentar e fazer perguntas para o candidato.
Neste aplicativo o eleitor não apenas recebe as informações, mas pode também
interagir. O espaço é o mesmo para todos os candidatos, que tem um perfil com
dados públicos e podem inserir suas propostas.
É um software livre e pode ser replicado em qualquer cidade.
http://voto.poacomovamos.org/

