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Apresentação

Olá!
Com muita alegria compartilhamos com você este material, fruto
de um bom tempo de trabalho de pessoas que amam as crianças e
desejam que todas vivam da forma que Deus planejou. Estas pessoas
fazem parte da equipe do Projeto Fé Cidadã que a FEPAS está desenvolvendo no Brasil, em parceria com outras organizações. A Rede Viva
é a parceira que elaborou o material e já aplicou nas escolas lá em
Honduras, um país da América Latina. Nós traduzimos e adaptamos à
realidade brasileira.
O objetivo do Projeto Fé Cidadã é que os direitos de crianças e
adolescentes sejam defendidos e garantidos através do enfrentamento à corrupção, muitas vezes presente na implementação de políticas
públicas que afetam a vida de crianças e adolescentes. Políticas públicas são um conjunto de projetos, programas e atividades realizadas
pelo governo federal, estadual ou municipal que garantem o acesso à
educação, saúde e alimentação escolar, por exemplo.
Nesse material você irá aprender conceitos e atitudes importantes
para ser parte da turma do Transparentim, que com o Ético, a Justiça e
a Honestidade, enfrentam o Corruptão e seu bando. Saberá como devemos agir com transparência e assim contribuir para que as situações
que geram e alimentam a injustiça, diminuam em nossa sociedade.
Queremos juntos, em nossas ações do dia a dia, construir um mundo onde os valores do Reino de Deus como a paz, a justiça e a alegria
estejam cada vez mais presentes.
Precisamos da sua ajuda nessa tarefa. Vamos juntos lutar contra a
corrupção? Com transparência a gente ganha!
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A FEPAS – Federação das Entidades e Projetos
Assistenciais, foi organizada em 1986 para agregar
as entidades e projetos sociais ligados as igrejas da
CIBI – Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Atualmente conta com mais de 30 projetos federados localizados nas diversas regiões do país.
Temos como missão, promover a justiça do Reino
de Deus por meio da transformação social junto às
comunidades, atuando na assessoria, capacitação
técnica e apoio à captação de recursos, visando o
aprimoramento de entidades e ações sociais vinculadas às igrejas da CIBI.

Sobre a
RED VIVA

Fepas
Federação das Entidades e
Projetos Assistenciais da CIBI

RED VIVA é uma Rede Interdenominacional de Organizações, Igrejas
e Indivíduos Cristãos unidos para potencializar os recursos humanos, serviços técnicos e financeiros a favor
de crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade social, principalmente aqueles em situação de pobreza
ou qualquer tipo de risco.
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Conheçam nossos
personagens
CORRUPTÃO
Foi corrompido pela primeira vez aos 8 anos de idade,
quando aceitou suborno dos colegas para furar a bola do
melhor atleta do time de futebol da escola. Desde então, se
comporta de modo desonesto e egoísta, prejudicando os
demais. Gosta de trapacear e por isso ninguém confia nele.
FALSO
Gosta de se aproximar das pessoas fazendo cara de
bonzinho, mas na verdade, só quer tirar vantagem. Nada
confiável, mente, fala mal dos outros, pensa que está
sempre com a razão e é mal-educado. É o melhor amigo
do Corruptão.
INJUSTO
Quando criança, quebrava os brinquedos do irmão mais novo
e não dividia os seus próprios brinquedos com ninguém. Acha
que só ele merece se dar bem, não importando o que aconteça
aos outros. Gosta de dar ordens, mas não gosta de obedecer,
nem ouve ninguém.

TRANSPARENTIM
Cresceu numa família que o ensinou o respeito e humildade, por isso, é sincero, sabe ouvir,
busca a verdade e deseja o bem de todas as
pessoas. Não tem motivos para se envergonhar
de nada, pois procura boas companhias, fala a
verdade e não concorda com a mentira e com os
que fazem o mal.

SUBORNO
Costuma oferecer dinheiro ou vantagens para conseguir o que quer.
Nunca gostou de estudar e corrompeu alguns pagando para fazer suas
tarefas de casa. Engana as pessoas e
sente-se em ótima companhia quando
está com o Corruptão, o Falso e o Injusto.

ÉTICO
Sempre teve um comportamento exemplar, baseado em valores como respeito, verdade, igualdade, solidariedade, tolerância e coragem. Não tem
dificuldades para seguir regras e esforça-se pelas
coisas que fazem bem a todos na sociedade.

JUSTIÇA
Tem grande senso de moralidade, buscando identificar o
bem e o mal, o certo e o errado. Desde criança luta pelo respeito e igualdade. Sempre dividiu por igual todas as coisas
com seus irmãos, pois acredita que agir de maneira equilibrada, com coerência, sabedoria e cuidado, são essenciais
para que uma sociedade justa seja construída. É grande amiga e apoiadora do Transparentim, Ética e Honestidade.
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HONESTIDADE
De excelente caráter, está atenta à ética para agir
conforme suas normas. Sempre exaltou o comportamento correto e decente, o que faz com que muitos lhe admirem e imitem. Desde criança sempre foi sincera e não
enganou seus colegas. Acredita que, se faz parte do círculo de amizade da Justiça, do Ético e do Transparentim,
está no caminho certo.

TRANSPARÊNCIA
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lição

1

TRANSPARÊNCIA E
SEUS BENEFÍCIOS

CONCEITOS IMPORTANTES

O QUE É TRANSPARÊNCIA?
Transparência é dizer e fazer tudo sem esconder nada; a informação é de todos.
Todo cidadão tem direito à informação pública.
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BENEFÍCIOS DA TRANSPARÊNCIA
1. Promove a confiança entre a sociedade e as autoridades.
2. Incentiva a participação social nas decisões da comunidade.
3. Melhora a qualidade de vida da sociedade por meio do acesso a informações úteis.
4. Gera espaços de diálogo e incidência a nível comunitário.
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
História: A luta entre Transparentim e Corruptão

1. Havia um mundo escuro, governado por Corruptão e seus seguidores que se
chamavam Falso, Injusto e Suborno. Eles viviam sujeitos a más ações, sem lei e
sem informação.
2. Transparentim chegou com seus amigos Ético, Justiça e Honestidade, e juntos
lutaram para mudar a realidade com boas ações. A arma do Transparentim é uma
lupa.
3. A luta foi longa e difícil, já que muitos temiam o vilão Corruptão.
4. Todos se juntaram à Transparentim. O raio de luz de sua lupa destruiu Corruptão e seus seguidores, e o respeito pela lei e boas ações prevaleceu para sempre.
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• Você pode colorir o desenho.
• Identifique os personagens principais.
• Junto com os colegas dramatize a história de acordo com a ordem dos seus eventos.

O que a Bíblia diz
sobre a Transparência
Texto bíblico: 2 Reis 5

Lucas 12:2
“Não há nada escondido que não
venha a ser descoberto, ou oculto
que não venha a ser conhecido”.

Compromisso de praticar a transparência dizendo a verdade em
qualquer situação:
“Eu _________________________________________________me comprometo a
dizer a verdade em qualquer situação porque isso é correto”.
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2

O QUE É
CORRUPÇÃO?

CONCEITOS IMPORTANTES

O QUE É CORRUPÇÃO?
É a ação e o efeito de corromper, falsificar, estragar, subornar alguém, perverter, danificar. Em outro sentido, a corrupção
é a prática que consiste em cometer abuso de autoridade, de
poder, de funções, tráfico de influências para tirar vantagem
econômica ou de qualquer outra natureza. A corrupção é um
inimigo silencioso da sociedade porque danifica, rouba, manipula e destrói.

Existem vários tipos de corrupção, desde as que se referem apenas a extorsão e
suborno, até aquelas que se referem a tipos específicos ou especiais.
Esses tipos são:
• Extorsão: É quando um servidor público, aproveitando-se de sua posição e
sob ameaça, sutil ou direta, obriga o usuário de um serviço público a entregá-lo,
direta ou indiretamente, uma recompensa.
• Suborno: É quando um cidadão ou uma organização entrega
direta ou indiretamente a um servidor público, uma certa quantia,
com o objetivo de obter uma resposta favorável a um procedimento ou solicitação, independentemente de atender ou não aos
requisitos legalmente estabelecidos.
• Fraude: é quando os funcionários públicos vendem ou fazem uso ilegal de recursos do governo que lhes foram confiados
para sua administração.
• Tráfico de influência: É quando um servidor público usa seu cargo atual ou seus vínculos com funcionários ou membros dos poderes
executivo, legislativo ou judiciário, para obter benefícios pessoais ou
familiares, ou para favorecer uma determinada causa ou organização.
• Falta de ética: É um tipo especial de corrupção entre alguns servidores públicos,
uma conduta negativa que é contra os propósitos e objetivos das instituições públicas. Essa falta de ética pode ser observada quando determinado servidor público
não cumpre os
valores da sua instituição, ou seja, quando não conduz suas ações com honestidade, responsabilidade, profissionalismo ou disposição, por exemplo.
• Outros tipos: Deve-se destacar que existem outros tipos de corrupção que afetam os bens ou recursos governamentais, tais como: contrabando, mercado informal,
lavagem de dinheiro, funcionários fantasmas e desvio de dinheiro público.
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
1 - Procure no caça-palavras as 13 palavras em destaque:

Corrupção
As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao
contrário.
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VANTAGEM

2 - Complete e analise as seguintes frases:

- Diga não a ___________________________________________________________.
- A corrupção prejudica minha __________________________________________.
- ______________________________ também é corrupção.
- Acredito em um mundo _______________________________________________.
- Se eu fizer a minha parte tudo pode ____________________________________.
- A corrupção afeta a todos os __________________________________________.
-O hospital da minha cidade não tem remédios por causa da__________________.
Corrupção - Países - Melhor - Comunidade - Corrupção - Roubar - Mudar
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Para colorir

“A corrupção é um inimigo
silencioso da sociedade
porque danifica, rouba,
manipula e destrói”.

O que a Bíblia diz sobre corrupção
Texto bíblico: Lucas 19

Lucas 19:8
“Mas Zaqueu levantou-se e disse ao
Senhor: ‘Olha, Senhor! Estou dando a
metade dos meus bens aos pobres;
e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais’”

Compromisso de praticar a transparência com o uso do dinheiro:
“Eu _________________________________me comprometo a fazer contas claras
do dinheiro que tenho”.
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A HONESTIDADE

3

CONCEITOS IMPORTANTES

O QUE É HONESTIDADE?
Significa agir com a verdade. Uma pessoa que age honestamente, sempre o faz apoiada em valores como a verdade,
justiça, e não prioriza suas próprias necessidades ou interesses. Dessa forma é uma pessoa que leva uma vida comprometida com a retidão, integridade e veracidade.

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Exemplos de atos de honestidade:
• Dizer na frente da pessoa o que pensa dele ou dela com
respeito, e não falar pelas costas.
• Não enganar nossos companheiros, amigos, professores
e familiares.
• Dizer sempre a verdade, mesmo que isso seja difícil e
nos traga consequências negativas.
• Devolver o dinheiro ou o objeto que encontramos ao seu
legítimo dono.
• Admitir quando erramos e não culpar outras pessoas por
isso.

Em nossa sociedade existem muitos antivalores que prejudicam o verdadeiro conceito de Honestidade, como por exemplo:
• Roubar: Apropriar-se de algo que não é seu.
• Mentir: Comunicar como verdadeiro aquilo que é falso.
• Enganar: Alterar a verdade, mentir, iludir, induzir ao erro.
• Falsidade: Qualidade do que é falso, enganoso, fingimento, mentira.
• Inveja: Querer o que é dos outros pra você; desprazer ou desgosto causado pela
felicidade ou pelo progresso de outra pessoa.
• Hipocrisia: Ato de apresentar uma opinião que não possui ou fingir sentir o que
não sente; característica de quem não é honesto; falsidade, fingimento.
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Marca-páginas

Recorte e use o retângulo abaixo para fazer um marca-páginas que o lembre da necessidade de viver uma vida de honestidade. Você pode desenhar paisagens, colar
adesivos, etc., e não esqueça de colocar seu nome. Escolha o que gostaria de escrever
entre as quatro opções:
1. 2 Coríntios 8.21: “Pois estamos tendo o
cuidado de fazer o que é correto, não apenas
aos olhos do Senhor, mas também aos olhos
dos homens”

3. Compromisso de praticar a transparência sendo honesto (a): “Eu (seu nome) me
comprometo a ser honesto (a) em tudo o que
eu fizer a cada dia”.

2. 3 João 1.11: “Amado, não imite o que é
mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o
bem é de Deus; aquele que faz o mal não viu
a Deus”.

4. Se tiver uma boa frase sobre honestidade que esteja dentro do contexto do que você
aprendeu, poderá escrevê-la em seu marca-páginas.

Utilize essa medida como modelo

O que a Bíblia diz sobre
a Honestidade
Texto bíblico: Atos 5:1-11

2 Coríntios 8.21
“Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos
olhos do Senhor, mas também aos
olhos dos homens”

Compromisso de praticar a transparência sendo Honesto (a):
“Eu ________________________________ me comprometo a ser honesto
(a) em tudo o que eu fizer a cada dia”.
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POR QUE COMBATER
A CORRUPÇÃO?

4

CONCEITOS IMPORTANTES

POR QUÊ?
É preciso combater a corrupção porque ela destrói a sociedade. Fazemos isso aprendendo valores morais para ser uma
pessoa digna, íntegra, leal, honesta. A corrupção é causada
pela impunidade, valores distorcidos, politização na administração pública, burocracia, subornos executados por alguns
funcionários públicos e/ou pela empresa privada.

AÇÕES PARA COMBATER A CORRUPÇÃO:
• Realizar campanhas preventivas contra a corrupção por meio da mídia;
• Evitar o emprego de familiares e amigos em instituições governamentais;
• Servir os cidadãos sem qualquer benefício
econômico ou favor em troca;
• Redução e eliminação da burocracia;
• Denunciar irregularidades de funcionários e empresários;
• Investir na capacitação e informação
da sociedade em assuntos referentes
a auditoria interna, controle interno,
prestação de contas, transparência,
corrupção e ética pública.
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS

Faça um desenho no espaço abaixo que represente a seguinte frase:
“Se não houver corrupção, minha cidade será melhor, com mais emprego, escolas e creches, hospitais melhores, praças, diversão e melhor
qualidade de vida”.

Desembaralhe as palavras e escreva três frases relacionadas a honestidade utilizando
algumas delas:
PARÊNSTRANCIA ____________________ PUDAIMDENI _______________________
BARROU ___________________________ RRUCOÇPÃO _______________________
DEDATIHONES ______________________ CIEDASODE ________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
16

Para colorir

Vamos
combater
a corrupção!

O que a Bíblia diz sobre
o Combate a Corrupção

Texto bíblico: Ester 2:21-23; 6:1-3,11

3 João 1.11
“Amado, não imite o que é mau, mas
sim o que é bom. Aquele que faz o
bem é de Deus; aquele que faz o mal
não viu a Deus”.

Compromisso de praticar a transparência denunciando as más ações:
“Eu ____________________ me comprometo a contar a um adulto de confiança
sobre más ações ou ações suspeitas, mesmo que seja praticada por alguém
da minha família ou amigos”.
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PRESTAÇÃO DE
CONTAS
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O QUE É PRESTAÇÃO
DE CONTAS?

CONCEITOS IMPORTANTES

Prestação de contas é contar ao meu pai, mãe ou professor
as coisas boas ou ruins que eu faço. É dizer com detalhes o
que acontece na escola e em casa. Podemos entender a prestação de contas como a responsabilidade dos funcionários e
servidores públicos de informar e explicar as ações executadas ou não realizadas na administração pública, com o propósito de melhorar a gestão.

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Exemplos:
• Se fazemos o que dizemos, seremos
pessoas confiáveis;
• Dizer aos meus pais por que cheguei
mais tarde que de costume;
• Dizer o que pensamos ou sentimos
em determinado caso ou situação com
respeito;
• Que cada criança ou adolescente
seja responsável pelo que faz ou pelo
que fala;
• Explicar ao papai e à mamãe em que
gastei o dinheiro que eles me deram.
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Forme grupos e elabore uma história que envolva alguma situação de prestação de
contas, seja em casa, na escola ou entre amigos, e em seguida encenem para os colegas ou desenhe a cena.

O que a Bíblia diz
sobre prestação de contas

Texto bíblico: Atos 4:32-37; 6:1-3

2 Coríntios 8.21
“Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos
olhos do Senhor, mas também aos
olhos dos homens”.

Compromisso de praticar a prestação de contas dando satisfações sobre
minhas atitudes:
“Eu ____________________________ me comprometo a apresentar explicações
aos meus pais e autoridades sobre minhas ações e pertences”.
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QUAIS SÃO AS ETAPAS DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS?

CONCEITOS IMPORTANTES

QUAIS SÃO AS ETAPAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS?
As etapas são 3:
1. Informar: É detalhar informações sobre acontecimentos, fatos e ações.
2. Dialogar: é falar e ouvir; é dar explicações sobre as conquistas e dificuldades a fim de
buscar a melhor solução para o bem comum das pessoas.
3. Reparar: é corrigir uma situação, comportamento ou problema de acordo com um diálogo sustentado na etapa anterior.

HISTORINHA 1

HISTORINHA 2

A mamãe do João lhe dá R$ 10,00
para pagar a colaboração do dia das
crianças da escola que custava R$ 5,00.
O João deveria trazer de volta o troco de
R$ 5,00, mas ao invés disso, João foi ao
Game e gastou o dinheiro com jogos.
- “Mamãe, gastei todo o dinheiro jogando nas máquinas de jogos eletrônicos”, disse o João (INFORMAR).
A mamãe ouviu o seu filho e o ajudou
a entender que este dinheiro não lhe
pertencia, que ele deveria ter devolvido
(DIALOGAR).
- “Não farei isso de novo, mamãe,
pois agora entendo que não é correto
pegar e gastar um dinheiro que não é
meu. Me perdoe!” (REPARAR).

O Carlinhos foi para a escola, mas
na hora que deveria estar de volta, ele
não chegou em casa. Seus pais ficaram preocupados, sem saber o que
poderia ter acontecido. Mais tarde ele
chegou:
- “Papai, cheguei um pouco mais
tarde porque o José me convidou para
ir à casa dele, disse o Carlinhos” (INFORMAR).
O papai o ouviu atentamente, e lhe
explicou que ele precisava pedir permissão para sair de casa e deveria informar onde deseja ir (DIALOGAR).
- “Não sairei mais sem pedir permissão, papai, e quando me deixar ir, informarei para onde vou” (REPARAR).

21
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS

No espaço em branco abaixo:
Você ouviu e entendeu as historinhas acima. Escolha a que você mais gostou e faça
um desenho que a represente.

1 Pedro 4:10
O que a Bíblia diz
sobre prestar contas

Texto bíblico: Mateus 25:14-30

“Cada um exerça o dom que recebeu
para servir aos outros, administrando
fielmente a graça de Deus em suas
múltiplas formas”.

Compromisso de dar satisfações prestando contas aos meus responsáveis e autoridades:
“Eu _______________________________ me comprometo a dar satisfação aos
meus pais e autoridades, fazendo uso correto de todas as coisas, para tornar
melhor a minha vida e a vida dos outros”.

22
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O QUE É ÉTICA?

CONCEITOS IMPORTANTES

Saber como distinguir entre o bem e o mal.
A sociedade em que vivemos tem padrões de
comportamentos para que possamos aprender
a identificar quais ações são boas ou más.

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Exemplos:
• Aja sempre de acordo com o bem comum;
• Trate as pessoas com igualdade, sem discriminação;
• Cumpra suas obrigações com honestidade,
integridade e responsabilidade de acordo
com as leis, regulamentos e demais normas;
• Seja responsável por suas ações e decisões;
• Respeite sua vez nas filas de espera.
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
1 - Vamos confeccionar uma árvore. Seu educador
dará todas as orientações.
08/10/2021 16:55

Antônimo das palavras Lição 7 - Ética - Imprimir Caça Palavras
Imagens Pinterest - 2022

Antônimo
Lição
7 - Ética
2 - No caça-palavras procure
o antônimodas
das palavras
palavras abaixo
e pinte
de amarelo:
As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao
contrário.
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Desrespeito		 HONESTIDADE
CONFIANÇA
Irresponsabilidade		
DECÊNCIA
OBEDIÊNCIA
Desconfiança			

A O S

Desobediência		
ORDEM
Corrupção		
RESPEITO
Desordem

O que a Bíblia diz sobre Ética
Texto bíblico: Gênesis 1-3

I

E A

Desonestidade
RESPONSABILIDA
TOLERÂNCIA
DEIntolerância

Gálatas 6:9,10
“E não nos cansemos de fazer o
bem...Enquanto temos oportunidade,
façamos o bem a todos”.

Compromisso de praticar a Ética:
“Eu __________________________________ me comprometo a pensar
antes de agir se o que vou fazer é bom ou ruim, certo ou errado”.
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FUNDAMENTOS LEGAIS
PARA A PRESTAÇÃO
DE CONTAS

CONCEITOS IMPORTANTES

POR QUE DEVO PRESTAR CONTAS?
É responsabilidade dos funcionários e servidores públicos da cidade informar sobre a
administração pública aos cidadãos com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços
prestados. Prestar contas de todos os gastos na gestão pública é uma obrigação constitucional e legal e existem leis que dizem isso.
Órgãos e entidades do poder público são obrigados a realizar uma gestão transparente que permita informação e acesso de todos aos dados públicos, e tudo precisa estar
disponível à população, com registro do dinheiro que recebem, do que gastam, de onde
aplicaram esses valores, dados gerais dos projetos, programas, ações e obras dos órgãos
e entidades públicas.
Entre aqueles com quem eu convivo, preciso prestar contas para manter melhor controle de minhas ações e corrigir erros que já foram cometidos no passado.

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Exemplos:
• Devo prestar contas do que faço ao meu pai, minha mãe
e ao meu professor.
• Procuro entender meus direitos e deveres de acordo
com as leis que temos.
• O prefeito da minha cidade instalou um Mural da Transparência, onde meus pais acompanham todo o movimento financeiro e projetos desenvolvidos.
• Quando há problemas como falta
de
saneamento básico, buracos nas ruas, falta de medicamentos no posto de saúde,
falta de materiais na escola, etc., precisamos cobrar das autoridades municipais a resolução dessas questões.
• A comunidade se torna mais participativa quando há prestação de contas.

25
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Quebra-cabeça de coração
De acordo com a frase: “Devo prestar contas do que faço ao meu pai, minha mãe e ao meu professor”,
complete os espaços do quebra-cabeças escrevendo ou desenhando ações de prestação de contas em
casa e na escola. Se desejar use uma folha a parte e copie este quebra-cabeça para recortar e brincar.

Imagem Pinterest - 2022

Fundamento bíblico para
a prestação de contas

1 Coríntios 14:40

Texto bíblico: Êxodo 20

“Mas tudo deve ser feito com
decência e ordem”.

Compromisso de praticar a prestação de contas:
“Eu _______________________________ me comprometo a cobrar das autoridades
o que é justo, e a fazer a minha parte, agindo com honestidade e obedecendo as
leis, para assim ver minha comunidade desenvolver-se com dignidade.

26

PARTICIPAÇÃO
E CONTROLE
SOCIAL

27
27
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CONTROLE
SOCIAL

CONCEITOS IMPORTANTES

O QUE É CONTROLE SOCIAL?
É a participação dos cidadãos no planejamento, fiscalização e avaliação de tudo o
que se pretende fazer com o dinheiro público. Um mecanismo de vigilância através do
qual a população exerce o direito de fiscalizar a administração dos recursos públicos.
Seu propósito é intervir a tempo, caso encontre irregularidades na gestão de recursos
e serviços públicos, prevenindo assim, atos de corrupção. É direito de todos saber
das informações sobre as ações planejadas, bem como a participação na execução e
fiscalização delas, e é importante assegurar-se de que tudo esteja em ordem.
Existem várias formas de participar da administração pública no Brasil, no nosso Estado ou na nossa cidade: audiências públicas, conselhos de políticas públicas, sessões
legislativas, portais, sites e aplicativos. Por meio delas os cidadãos podem acompanhar os planejamentos, os orçamentos, investimentos e registro das atividades financeiras; uma forma de fiscalização e controle dos gastos públicos.

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Exemplos:
• Seus pais e vizinhos participam das audiências públicas e reuniões dos conselhos municipais;
• Eles fazem parte das consultas públicas e
acompanham as ações da prefeitura no site
por meio do Portal da Transparência;
• Observam se a prestação de contas está de
acordo com o funcionamento dos órgãos públicos e se os recursos chegaram aos locais e
projetos para os quais foram destinados;
• Relatam quando algo não está funcionando
bem.
• Informam se souber que alguém fez algo errado e quer escondê-lo.

28

AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Pegue uma moeda de verdade e coloque embaixo da folha, na altura da boca do peixe, e passe o lápis
grafite por cima com traços contínuos, como se estivesse colorindo. Você verá que formou um relevo da
moeda. Agora dê um lindo colorido ao peixe e ao fundo do mar.

Imagem PNGWing:- 2022

Filipenses 2:4
O que a Bíblia diz sobre
controle social
Texto bíblico: Mateus 17:24-27

“Cada um cuide, não somente dos
seus interesses, mas também dos
interesses dos outros”.

Compromisso de praticar o Controle Social
“Eu __________________ me comprometo a colaborar com as autoridades para
que sejamos participativos, nos portemos bem e os recursos sejam devidamente
distribuídos”.
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COMO SE DESENVOLVE
O CONTROLE SOCIAL?

CONCEITOS IMPORTANTES

As pessoas podem pedir informações sobre o funcionamento de uma instituição, mas também poderão fazer grupos
de trabalho onde sejam desenvolvidas ações de fiscalização
e promoção de práticas de boa convivência que beneficiarão
toda a comunidade. É importante fiscalizar os órgãos públicos,
no entanto, fazer a nossa parte como cidadãos para manter a
ordem e o bom convívio, são fundamentais para a manutenção
do bem-estar coletivo.

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Exemplos:
• Exigir a prestação de contas das autoridades e órgãos públicos com transparência.
• Informar aos mais velhos caso veja alguém recebendo dinheiro ou outras recompensas indevidamente.
• Fornecer relatório financeiro de qualquer contribuição coletiva, quota ou campanha.
• Respeitar as normas de convivência social para os diferentes espaços em casa, na
escola, igreja, praças, supermercados, etc.
• Respeitar as autoridades e os direitos de qualquer cidadão, bem como cumprir com os deveres individuais e coletivos,
como por exemplo, ser educado, gentil,
falar a verdade, ser solidário, cooperar, ser
responsável, etc.

30
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Desenhe nos espaços correspondentes como você pode ajudar a desenvolver o controle
social prezando pelo bom convívio em casa, na escola e na sociedade como um todo

Hebreus 10:24
O que a Bíblia diz sobre
desenvolver o controle social
Texto bíblico: Êxodo 18:13-26

“E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e
às boas obras”.

Compromisso de praticar o controle social
“Eu __________________ me comprometo a estar atento às necessidades da minha comunidade e aos órgãos competentes, bem como a promover boas regras
de convívio, para que não haja corrupção e assim não nos falte nada”.
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O VALOR DA JUSTIÇA

CONCEITOS IMPORTANTES

O QUE É JUSTIÇA?
É um princípio moral que implica em dar a alguém aquilo que lhe pertence ou corresponde por meio da lei. Justiça é dar e receber o que mereço. Ser justo significa tratar todos
igualmente, oferecendo-lhes as mesmas oportunidades.
A palavra “justiça” vem do latim “justitia”, que, além do sentido de “direito escrito, leis”,
também representa equidade, imparcialidade, exatidão (do peso), bondade, benignidade,
afabilidade e brandura. A justiça busca a igualdade entre os cidadãos.
No Brasil o Poder Judiciário é o responsável pela aplicação da justiça, e sua principal
função é “defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça e resolvendo os
prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através da investigação, apuração,
julgamento e punição” (Wikipédia).
São órgãos do Poder Judiciário: O Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho,
os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, e os Tribunais e Juízes dos
Estados e do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria
Pública fazem parte das Funções essenciais à Justiça. Essas instituições, que têm funções
e características próprias, são parceiras, independentes, dos tribunais.
Entre os símbolos da justiça, os mais conhecidos são: a balança nivelada, a deusa Themis, a venda nos olhos, a espada e o martelo, mas há ainda outros símbolos que remetem
à honra e à busca pela justiça.
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APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO
• Sem justiça, viveríamos em um mundo sem ordem ou
leis.
• Ninguém respeitaria a vida de seus semelhantes, nem
iria para a prisão quando cometesse um crime.
• Qualquer pessoa poderia entrar em sua casa e levar
suas coisas.
• Os professores dariam a você a nota que quisessem,
não importa o quanto você saiba.
• Ninguém seria obrigado a cumprir suas promessas.
• As partidas de futebol sempre terminariam em brigas,
já que nenhuma das equipes respeitaria a decisão do
árbitro.

32
32

AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Desenhe
A partir dos exemplos citados sobre justiça, escolha um deles e faça um desenho que o represente

Provérbios 21:21
O que a Bíblia diz sobre o
valor da justiça?
Texto bíblico: 1 Reis 3:16-28

“Quem segue a justiça e a
lealdade encontra vida, justiça e honra”.

Compromisso de praticar a justiça
“Eu __________________________________________ me comprometo a
ser justo em minhas ações.
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PLANEJANDO O
CONTROLE SOCIAL

CONCEITOS IMPORTANTES

Como se faz o controle social?
Ver se está tudo bem é trabalho de todos. Para isto, é preciso
seguir alguns passos: observar, inspecionar, controlar e avaliar.
O supervisor é a pessoa que tem o compromisso e a responsabilidade de observar, inspecionar e controlar as ações estabelecidas com as regras de uma entidade ou organização institucional.
Exemplo de esquema para planejamento de um controle social:

Nº

34
34

Objetivos

Metas

Atividades

Recursos

Responsáveis Observações

AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS

De acordo com o que aprendemos sobre o Controle Social nesta lição e na lição 9, complete os rostos dos emojis

ou

quando a frase se referir a ações do controle social

ou não, respectivamente.

Controle social é a participação dos cidadãos no planejamento, fiscalização e avaliação de tudo o que se pretende fazer com o dinheiro público.
Não é necessária a participação popular na fiscalização, pois já há pessoas designadas pelo governo para fazer isso.
Se há controle social, é possível intervir a tempo, caso haja irregularidades,
e assim prevenimos atos de corrupção.
É direito de todos saber das informações planejadas pelos órgãos públicos.
O controle social fortalece a transparência.
Precisamos confiar naqueles que administram os recursos públicos, por
isso, fiscalizar por meio do controle social, não é importante.
Se mais cidadãos se envolvessem no controle social, melhor seria a distribuição de recursos na comunidade.

Provérbios 16:3
O que a Bíblia diz sobre
planejar o controle social
Texto bíblico: Gênesis 41

“Consagre ao Senhor tudo o que
você faz, e os seus planos serão
bem-sucedidos”.

Compromisso de planejar o controle social
“Eu ________________________ me comprometo a ser participativo e a ser
um bom observador, para que o controle social seja possível e tudo vá
bem na minha comunidade e na minha família”.

35

CAMPANHA DE
TRANSPARÊNCIA

CONTRA
CORRUPÇÃO

“VACINANDO CONTRA
A CORRUPÇÃO”

36
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PARTICIPE
LEVANTANDO
SUA VOZ

CONCEITOS IMPORTANTES

O QUE É INCIDÊNCIA POLÍTICA?
É um processo conduzido por um indivíduo ou grupo, geralmente destinado a influenciar
as decisões de políticas públicas e destinação de recursos no âmbito dos sistemas políticos,
econômicos, sociais e institucionais. Pode ser motivado por princípios morais, éticos, humanitários ou simplesmente destinado a proteger um bem de interesse coletivo. Pode incluir atividades que um indivíduo ou organização se compromete a desenvolver através de campanhas nos meios de comunicação social, conferências públicas, publicações de investigação,
manifestos, protestos, etc. Incidência política é quando a participação popular cria pressão a
partir das necessidades dos movimentos sociais, e assim passa a fazer parte das discussões
e motivam as respostas em forma de políticas públicas.
A incidência política promove a participação ativa em todos os espaços de convivência.
As pessoas que se isolam ou se separam das outras, negam a si próprias a possibilidade de
contribuir com novas ideias e esforços para fazer melhorias na sua comunidade. Juntar-se a
outros ajuda a organizar e construir comunidades de uma forma mais justa e segura, onde
todos obterão maiores benefícios. Faça a sua parte!
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APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO
• Em casa, todos os membros da família são convidados a tomar parte nas decisões e ações necessárias para construir
um lar melhor.
• Aprenda a reconhecer o que cada
membro, além dos pais, pode fazer para
colaborar: os avós podem cuidar das plantas; o irmão mais velho pode ajudar com
os trabalhos de casa do irmão mais novo,
e você pode ajudar com algum serviço de
que eles necessitam.

Faça !
arte
sua p

37
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Ligue corretamente os termos que estão relacionados à Incidência Política
Apoio a
propostas de
solução para
problemas
sociais

Ajuda e
benefícios
para os mais
vulneráveis

Sensibilização
de pessoas e
autoridades

Convencer
pessoas e
autoridades
influentes

Xingamentos
e desrespeito

Incidência
Política

Isolamento e
não interferência
nos movimentos
sociais

Influenciar as
decisões de
políticas
públicas

Participação
ativa em todos
os espaços de
convivência

Zacarias 7:9
O que a Bíblia diz sobre
Incidência Política
Texto bíblico: Neemias 5

“Assim diz o Senhor dos Exércitos: Administrem a verdadeira justiça, mostrem
misericórdia e compaixão uns para com
os outros”

Compromisso de praticar a Incidência Política
“Eu __________________ me comprometo a ter participação ativa nas políticas públicas e fazer a minha parte para ver minha comunidade cada vez
melhor e mais justa.
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A SOLIDARIEDADE

CONCEITOS IMPORTANTES
O QUE É SOLIDARIEDADE?
Solidariedade é dar apoio, fazer gentilezas, oferecer ajuda e assistência aos pais, amigos e colegas. Podemos e devemos demonstrar solidariedade até mesmo àqueles que não conhecemos.
Ser solidário é fazer as coisas de coração sem esperar nada em troca.
A solidariedade obriga-nos a ir para além de nós mesmos, além dos nossos interesses
pessoais ou necessidades particulares. Este valor convida-nos a estarmos preocupados com
outras pessoas.
Somos solidários quando nos damos conta que existem indivíduos ou grupos que podemos
ajudar. Há pessoas que sofrem com a fome ou pobreza extrema, que são discriminadas, que
estão sofrendo as consequências de uma catástrofe natural, que sofrem de uma doença, e
assim por diante. Mas isto não é suficiente. Para que a solidariedade ocorra, não é só saber
que podemos dar algum apoio, mas sim, tomar atitudes e realmente ajudar. Ou seja, trata-se
de reconhecer as necessidades dos outros e ir até lá para fazer alguma coisa.
Há muitas maneiras em que se pode pôr em prática a solidariedade. Os brasileiros são
conhecidos por serem pessoas solidárias, por isso, sempre que ocorre algum problema ou
catástrofe no nosso país como, por exemplo, inundações, secas, epidemias, incêndios, etc.,
a maioria de nós oferece ajuda das mais variadas formas. Em 2020 o mundo viveu a pandemia da Covid-19 ou o Novo Coronavírus. Mesmo que todos nós tenhamos sido afetados, os
que tinham mais condições ajudaram os que tinham menos, principalmente com alimentos e
remédios, mas outras coisas emocionantes aconteceram, como grupos que foram ajudar moradores de rua, levando-os em lugares onde podiam tomar banho, cortar os cabelos e unhas,
e ainda ajudaram muitos deles a encontrar suas famílias. Muita gente doou dinheiro para que
famílias pudessem comprar comidas em mercadinhos e padarias e outros ajudaram algumas
crianças para que não desistissem da escola.
Também temos sido solidários ajudando outros países. Para citar alguns exemplos, no ano
de 2010 houve um terrível terremoto no Haiti, e muitos brasileiros ajudaram. Aviões da Força
Aérea Brasileira levaram alimento, água, remédios, roupas e brinquedos. Soldados, bombeiros e médicos brasileiros também foram até lá para ajudar. Já em 2011 houve um tsunami no
Japão e outra vez o Brasil ajudou. Vários brasileiros foram voluntários para atuar na limpeza
das ruas, na reconstrução de casas e escolas e plantaram mudas de árvores nas regiões afetadas. Muitos grupos se reuniram para doar
alimentos, remédios, roupas, cobertores, etc.
Até as crianças brasileiras ajudaram fazendo
cartazes com desenhos e mensagens de esperança para os japoneses.
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APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Exemplos:
• Ajude o seu amigo que caiu durante a aula ou no recreio;
• Divida seu lanche com algum colega que não trouxe;
• Seja amigo, ajude e brinque com quem têm algum tipo de deficiência;
• Doe brinquedos, roupas ou objetos que você não usa e estão em bom estado;
• Promova arrecadação de alimentos e produtos de limpeza para doar aos que mais precisam.

Respeito
Respeito

AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Depois de terem aprendido sobre a solidariedade, conversem entre os colegas:
• O que acha da solidariedade?
• É algo necessário?
• Você se considera uma pessoa solidária? Por quê?
• Já realizou ou participou de ações solidárias? Quais?
• No caso de uma catástrofe ou desastre, você ajudaria as vítimas? Como?

Se todas as mãos fossem iguais a que eu escolhi,
o mundo seria

Se todas as mãos fossem iguais a que eu escolhi,
o mundo seria
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Imagem mãos PNGWing:- 2022

Para colorir

Lucas 10:27
O que a Bíblia diz
sobre Solidariedade
Texto bíblico: Lucas 10:25-37

“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo
o seu coração, de toda a sua alma,
de todas as suas forças e de todo o
seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo”.

Compromisso de praticar a Solidariedade
“Eu _______________________________ me comprometo a ser solidário,
ajudando os que precisam de ajuda, sem esperar nada em troca”.
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CAMPANHA DE
TRANSPARÊNCIA
“VACINANDO CONTRA
CORRUPÇÃO”

15

CONCEITOS IMPORTANTES

O QUE É UMA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO?
É uma atividade de sensibilização pública e promoção
da transparência, para incentivar uma cultura de anticorrupção e prestação de contas, envolvendo as lideranças
e o maior número possível de pessoas da comunidade.

POR QUE FAZER ESTA CAMPANHA?
Ao realizar a campanha, daremos a chance de envolver as pessoas com o tema da
Transparência, algo que você aprendeu
muito bem, e assim, vamos ajudá-las não
só a entender, mas também a se comprometer e exercer a cidadania, valorizando e
fiscalizando o uso dos recursos públicos.
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COMO VAI ACONTECER?
Olha só, que bacana essa campanha!
Cada criança vai até um adulto e pergunta se ele recebeu a vacina Anticorrupção.
Você vai explicar que uma campanha de
vacinação está em andamento, e esclarece
que não precisam pagar nada por isso, mas
que, sendo vacinado, nossa cidade será um
lugar melhor e mais justo, uma vez que aceitem a vacina e o cartão de vacina anticorrupção.
100
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AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
1.Diagnóstico Inicial
Jornada de reflexão para responder às seguintes perguntas:
• O que é Transparência?
• Como você define “Corrupção”?
• Por que é importante ser transparente?
• Cite alguns atos de corrupção que você conhece.
• Como podemos combater a corrupção?
2. Planeje a Campanha
Reúna-se com seus educadores ou líderes para definir:
• Data
• Lugar
• Abrangência
• Convidados especiais
• Responsáveis
3. Definir por meio de reuniões e encontros a realização da Campanha
Algumas ideias poderiam ser:
• Campanha participativa para definir o slogan;
• Envolver pessoas interessadas e as lideranças da comunidade;
• Realizar caminhadas, cartazes, faixas, fóruns, etc.
• Promover festivais artísticos da transparência.

Nota: Não esqueça
de incluir os personagens
Transparentim e Corruptão
nestas atividades.

100
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CHEGOU A HORA DE
PRATICAR O QUE
APRENDEMOS.

VAMOS TODOS PARA A

CAMPANHA “VACINAÇÃO
CONTRA A CORRUPÇÃO!”

AVALIAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Atividades em grupo
Criem uma encenação sobre a campanha de vacinação contra a corrupção fazendo uso de
possíveis cenários e trocando os papéis com os colegas:
- Uma equipe é vacinadora, a outra é vacinada;
- Tentem criar situações que estejam o mais próximas da realidade quanto possível;
- Avaliem os papéis desempenhados;
- Determinem o que gostaram, o que deu certo e o que precisam mudar;
- Que elementos ou atividades acrescentariam?
- Realizem a Campanha;
- Após a prática, revejam o planejamento inicial, avaliem os resultados e verifiquem se algo
precisa ser alterado.
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IMPRIMIR E RECORTAR
frente
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verso
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Você está pronto para ajudar o
Brasil a ser um país mais
transparente e menos corrupto!

As imagens dessa apostila são compilações a partir de figuras coletadas no site Freepik
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Reallização

Fepas
Federação das Entidades e
Projetos Assistenciais da CIBI

Editora

Batista

Independente
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