Controle sempre a sua língua
Pense antes de falar
Do contrário há um ditado:
“Ao morrer vai precisar
Comprar um outro caixão
Pra língua nele levar.”
Afinal o professor diz
Que a Cartilha também traz
Um fator primordial
Para um país ser capaz
De fazer cidadania
Que é uma Cultura de Paz!
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Olá meninada amiga
Veja bem preste a atenção
A história que vou contar
Mostrará grande lição
De direitos e deveres
Que tem na Constituição

Pra isso há um compromisso
De rejeitar a violência
De respeitar sempre a vida
Usando bem a inteligência
Ouvir para compreender
Grande sinal de prudência.

Em casa estando de férias
Ouvia na Rádio Cidade
O jornalista Messias
Com sua criatividade
Trouxe o Nóbrega do Inesp
Com mais uma novidade.

Cidadania e Meio ambiente
Na Cartilha vai encontrar
Tipos de poluição
Nela você vai estudar
Das águas contaminadas
Que fazer pra se livrar.

Qual vai ser a novidade?
Messias então lhe indagou
- Trata-se de uma Cartilha
Que a Assembléia publicou
Que ensina cidadania
O Inesp foi quem editou.

Deu pra se ter uma idéia
Da grandeza e do valor
Do Projeto da Assembléia
Conclui então o professor
Para que a CIDADANIA
Não tenha perseguidor.
Fim Fortaleza, agosto/2008

Quero antes de falar
Do Projeto e sua cartilha
Registrar a iniciativa
De um Deputado que brilha
Domingos Filho o autor
De uma ação que compartilha.
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Pra uma ação compartilhada
Este projeto foi feito
Pra sociedade civil
Exercer o seu direito
Levando até o Parlamento
Seus projetos e seu pleito.

- Diga “até logo” ou um “tchau”
Um “olá” ou “como vai!”
No início ou fim de conversa
Quando entra ou quando sai
Cortesia classe e respeito
Boas energias atrai.

Messias fica curioso
Pergunta como se faz
Pra que esta iniciativa
Se torne assim eficaz.
Como então uma entidade
Legalizada é capaz?

Estando em lugares públicos
Procure sempre esperar
A sua vez prá ser atendido
E nunca a fila furar
Na conversa entre as pessoas
Entre quando terminar.

Federações sindicatos
Qualquer Organização
Conselho Administrativo
Podem fazer indicação
E levarem ao Parlamento
Requerendo aprovação.

Ter higiene pessoal
Manter a boca escovada
Bom hálito e roupas limpas
Manter a boca fechada
Durante a mastigação
Isto é ser pessoa educada.

- Diga-me então algum projeto
Que se pode apresentar
- Projeto de Indicação
O de Lei Complementar
Requerer Audiência Pública
Pra de algum tema tratar.

Mantenha o tom da voz baixo
Pra uma conversa agradável
Não jogue lixo no chão
Isso não é razoável
Fumar faz mal à saúde
Pro outro é desagradável.

Também o de Lei Ordinária
Emenda e Proposições
Pedido de Informação
Até sugerir Moções
À Assembléia Legislativa
Pra suas manifestações

Um temperamento calmo
Não seja tão ansioso
Cultivando a paciência
Sairá vitorioso
Seja sempre positivo
Amável e prestigioso.
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Não destruir o que é público
Saber dizer obrigado
Dar bom dia e boa noite
Ajudar o necessitado
Ter paciência com o outro
Respeitar e ser respeitado.

Messias retornando ao tema
Convida assim o professor
A fim de explicar melhor
O Projeto promissor
E o professor com a palavra
Pede atenção por favor...

Enfatizou o professor
- Temos que aprender lidar
Com o abandono ou exclusão
Dos que vivem a mendigar
E das crianças carentes
Seus direitos não negar.

Existem duas maneiras
De o Projeto funcionar
A primeira é IR A ESCOLA
E um Instrutor palestrar
Outra forma é a Assembléia
Que à escola vai visitar.

Respeitar outros valores
Importante componente
Pra convivência pacífica
No meio de tanta gente
Na família e na escola
Em cultura diferente.

E a Casa Legislativa
Com sua colaboração
Levando a cidadania
Através da educação
Os direitos e deveres
Que tem todo cidadão.

O cuidado e as boas maneiras
São bases da convivência
Social e bem saudável
E é sinal de inteligência
Cuidar de si e do ambiente
Com todos ter paciência.

E o professor continua:
O Projeto tem em mente
Na escola ou na Assembléia
Dar uma aula diferente
Desta forma os 3 Poderes
Ficam bem perto da gente.

O jornalista interrompe
Pra enfatizar a importância
Da Cartilha no Projeto
Que é de grande relevância
- professor e as boas maneiras?
Fale da sua observância.

Os alunos vão aprender
Tudo sobre seus direitos
Dos seus deveres também
Pra agirem como Sujeitos
Em nossa sociedade
Em que todos têm seus jeitos..
3
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Direito a um salário justo
O direito à igualdade
O direito à segurança
À saúde e à liberdade
Também do consumidor
Silêncio e tranqüilidade.

Porque e como tirar
Certidão de Nascimento
CPF e Identidade
Importante documento
Carteira Profissional
Certidão de Casamento.

O Messias então lhe diz:
- O Projeto é u'a maravilha
Mas o que é que ele oferece
Para quem seguir esta trilha?
O professor diz: - usamos
Uma importante Cartilha.

Seu Título de Eleitor
Vai saber que prá tirar
Tem que ter 16 anos
Residência comprovar
Carteira de Identidade
Também tem que apresentar.

Mas o que é de importante
Que nesta cartilha tem?
Noções de Cidadania
É tudo que ali contém
Tem direito da criança
E do adulto também.

Além de haver a Cartilha
Tem também um Manual
Com Noções de Convivência
Pra construção ideal
Da nossa cidadania
Um valor fundamental.

Cada aluno então recebe
U'a cartilha pra ajudar
A entender a Cidadania
Para poder praticar
O Monitor ou Instrutor
Estão prontos pra explicar.

Sabe o que é Cidadania?
É o ato de respeitar
Das decisões sociais
É também participar
E pelo meio ambiente
Se responsabilizar.

Pra melhor entendimento
O professor vai explicar
- na Cartilha vamos ver
Dicas que vão ajudar
O cidadão a viver
Em condição exemplar.

Messias torna a perguntar
O que tem mais pra aprender?
O professor lhe responde:
- Muita coisa pode crer
Não discriminar ninguém
Educado sempre ser.
4
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