
 

 

Projetos “Eleitor do Futuro” e “#PartiuMudar” em tempos de pandemia 

Gravação de vídeos acerca das funções do prefeito e do vereador 

 

Apresentação 

A Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia desenvolve os Projetos 

“Eleitor do Futuro – Educação para a Cidadania” e “#PartiuMudar – Educação para a 

Cidadania democrática no ensino médio”, nos termos do art. 1º, inc. II, da 

Resolução TSE nº 23.482/2016, com vistas a estimular a conscientização de jovens, 

preparando-os para o exercício do voto refletido, considerando que é de extrema 

relevância, que aprendam como funciona e a importância de participarem, 

enquanto cidadãos, da vida política do país.  

 

Ementa 

A atividade sugerida, que contou com a parceria da Secretaria da Educação do 

Estado da Bahia e da Secretaria Municipal de Educação de Salvador, visou 

proporcionar aos estudantes do ensino fundamental II, da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e do ensino médio um aprendizado acerca das funções dos cargos de 

prefeito e de vereador, haja vista que este ano foram realizadas eleições municipais. 

 

Justificativa 

Diante do cenário de pandemia, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em 

observância às disposições contidas na Resolução TSE nº 23.615/2020, estabeleceu 

medidas de prevenção de contágio pelo novo Coronavírus, priorizando a prestação 

do trabalho remoto pela Justiça Eleitoral baiana. As instituições de ensino também 



foram obrigadas a suspender as aulas presenciais obedecendo aos decretos 

emitidos por autoridades competentes. 

Neste mister, as visitas agendadas às escolas pela equipe da EJE-BA, no âmbito dos 

Projetos “Eleitor do Futuro” e “#PartiuMudar”, que seriam realizadas neste período, 

restaram prejudicadas. Assim, considerando o momento que vivenciamos de 

mudanças comportamentais, em especial, dos processos de ensino e aprendizagem, 

apresenta-se um cenário desafiador para os educadores atuarem como mediadores 

de uma nova era, em que deverão utilizar-se da tecnologia para o desenvolvimento 

de ações educativas.  

Nesta perspectiva, a EJE-BA em busca de cumprir sua missão de difundir 

informações, e visando estimular os eleitores do futuro e os jovens eleitores a 

conhecerem quais as funções dos nossos representantes políticos municipais 

(PREFEITO e VEREADOR), propôs aos estudantes que gravassem vídeos com essa 

temática, e para tal, foram disponibilizados materiais de apoio no portal da EJE-BA 

(http://eje.tre-ba.jus.br).  

 

Objetivos 

Objetivo geral:  

Identificar os papéis do prefeito e do vereador como representantes políticos dos 

poderes executivo e legislativo municipais, respectivamente, buscando ter uma 

postura crítica diante de informações e discursos aos quais sejam expostos no seu 

cotidiano.  

Objetivos específicos:  

- Tornar-se multiplicador do conhecimento apreendido em seu lar e sua 

comunidade; 

- Praticar a oralidade ao explanar para a gravação dos vídeos. 

 

Proposta metodológica 

1. A EJE-BA disponibilizou materiais, no seu portal (http://eje.tre-ba.jus.br), como 

textos, vídeos e slides tratando das funções do prefeito e do vereador. 

Passo a passo para acessar os materiais de apoio: 

- entrar no portal da EJE-BA http://eje.tre-ba.jus.br,  



- clicar na aba “Programas de Cidadania”, em seguida “Eleitor do Futuro” ou 

“#PartiuMudar”, e acessar PEF em tempos de pandemia: Funções do Prefeito e do 

Vereador ou #PartiuMudar em tempos de pandemia: Funções do Prefeito e do 

Vereador, respectivamente. 

 

2. Os estudantes gravaram vídeos, de no máximo 2 minutos, preferencialmente, na 

posição paisagem (horizontal), explanando sobre as funções do prefeito e do 

vereador (os vídeos poderiam ser distintos, um para prefeito e outro para vereador, 

ou ambas as funções em um mesmo vídeo).  

 

3. No âmbito de ambos os Projetos, os vídeos foram enviados via whatsapp, até o 

dia 30 de outubro de 2020, para os servidores da Seção de Programas Institucionais 

– SEPRI, da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-BA, Adriana Passos (71 98709.8042) ou 

Silas Santana (71 99975.5995), os quais, junto com os demais integrantes da equipe 

EJE, selecionaram com base nos seguintes critérios: pertinência temática (sem 

referência a partidos políticos ou a pessoas específicas), observação do tempo de 

duração (máximo 2 minutos) e nitidez da imagem; 

No âmbito do Projeto #PartiuMudar, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por 

meio da Coordenação Executiva de Projetos Estratégicos da Educação – CEPEE, através da 

Coordenação de Política para a Juventude/CPJ, também recebeu vídeos gravados por 

estudantes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE), que foram encaminhados, 

até o dia 30 de outubro de 2020, para os servidores referidos acima. 

 

4. Os vídeos selecionados, de acordo com os critérios citados, foram inseridos neste 

hotsite no portal da EJE-BA, com visualização nacional, e para tal, os autores ou seus 

responsáveis (quando se tratar de menor de idade) autorizaram o uso da imagem e 

trabalho.  

 


