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Olá!

Esta revistinha trata de uma coisa muito importante: a empatia. Você sabe o que é 
isso? Empatia é um exercício de imaginação! É assim: você imagina estar no lugar de 
outra pessoa e pensa nas coisas que ela viveu. O que você acha que sentiria? No que 
pensaria? Como agiria em cada situação? Se você fosse essa pessoa, como gostaria 
de ser tratado?

Na aventura desta edição, o desafio da Turma do Plenarinho é acabar 
com o plano maligno de uma vilã já bem conhecida: a Analfa Berta.  
Ela quer afastar as crianças da educação e do conhecimento, 
transformar todo mundo em pessoas desinformadas e precon-
ceituosas, apagando de uma vez por todas a empatia que existe. 

Isso porque não saber nada sobre o outro é um dos maiores 
perigos a se enfrentar, pois o desconhecimento pode fazer as 
pessoas acreditarem em ideias falsas e agirem com intolerância. 
Então, que tal se aventurar com a Turma e descobrir os riscos de 
cair numa cilada como essa?

Visite o nosso portal: plenarinho.leg.br e viva com a Turma 
muitas outras aventuras. Ah, e não deixe de participar do 
Câmara Mirim e do Eleitor Mirim. 

A Turma do Plenarinho aproveita para 
agradecer à Coordenação de Acessibilidade 
da Câmara dos Deputados e às seguintes es-
colas em Brasília-DF: Centro de Ensino Especial 
de Deficientes Visuais, Centro de Ensino Especial 
1 e Centro de Ensino Especial 2, pela colabora-
ção na criação desta revistinha.  
 

Um abraço e boa leitura!
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Marina

- Não enxerga
- Utiliza o braile 
  para leitura
- Quer ser campeã de futebol
- Sonha em um cão-guia
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O que temos em comum?
Distribua estes personagens nos grupos da tabela ao lado, de acordo com suas 
características. Você pode desenhar ou escrever o nome de cada um deles nos 
espaços indicados.

Ah, não deixe de se incluir, no espaço em branco, descrevendo suas próprias ca-
racterísticas.

Zé Plenarinho

- Joga capoeira
- Sabe falar inglês
- Sonha em ser 
político 
- Sofre bullying na escola

Légis

- Gosta de ler 
 livros de mistério
- Joga capoeira
- Fala inglês e francês
- Sonha em ser atriz de cinema

Xereta

- Faz balé
- Tem uma coruja 
- Sonha em ser 
repórter de televisão
- Gosta de livros de mistério
- Já ganhou um concurso de fotogra-
fia na cidade

Vital

- Sabe Libras
- É campeão 
de basquete
- Desenha superbem
- Sofreu um acidente que o colocou 
na cadeira de rodas
- Sonha em dar a volta ao mundo

Adão

- Anda de bicicleta
- Sabe falar japonês
- Domina várias linguagens de 
computador
- Gosta de ler sobre tecnologia

Juju

- Toca bateria
- Seu sonho é formar 
uma banda de rock
- Pratica kung fu 
- Já sofreu bullying na escola

Professora Josefa

- Faz sapateado
- Sabe cozinhar
- Sabe ler em braile
- Gosta de livros de história
- Adora ir ao teatro

João

- É surdo
- Sonha em ser escritor
- Tem um gato vira-lata
- Se comunica melhor em Libras
- Desenha histórias em quadrinhos

Cida

- Ama viajar
- Gosta de rock
- Adora jogar games
- Sabe Libras

Analfa Berta

- Gosta de animais
- Sofreu bullying 
quando era criança
- Gosta de livros de romance
- Sonha em ser a rainha dos vilões

Você
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Você percebeu que pessoas aparentemente tão diferentes podem fazer parte do 
mesmo grupo? Qual dos personagens tem mais características em comum com 
os outros?

Com qual dos personagens você mais se identificou?

Sabe língua 

estrangeira/

braile/Libras

Pratica 

atividade 

física

Tem 

animal de 

estimação

Tem sonhos
Pratica 

atividade 

artística

Gosta de ler Já sofreu 

bullying

Resposta:

Resposta:



Enigma
Você conhece o ABC em Libras (Língua Brasileira de Sinais)? Não? Então vamos 
aprender o sinal de cada letra do alfabeto e descobrir palavras superimportantes 
para convivermos sempre em paz uns com os outros!
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Labirinto
É muito bom ter autonomia e liberdade para ir e vir, não é mesmo? E isso é 
fundamental para aumentar a convivência entre todos, sem que ninguém 
fique de fora. Ajude o Vital a chegar na quadra de basquete!
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Encontre as palavras
Leia o texto abaixo e encontre as palavras em negrito. Que tal marcar no relógio e 
descobrir quanto tempo você leva para encontrar essas 7 palavras? 

No Palácio do Congresso Nacional funcionam a Câmara e o Senado. Você sabia que 
é no Congresso que são elaboradas as leis do nosso País? E que Câmara e Senado 
juntos fazem parte do Poder Legislativo?

O Senado tem 81 senadores, 3 para cada  
estado, incluindo o Distrito Federal.   
Na Câmara, são 513 deputados. 
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Conheça o Portal Plenarinho!
O Plenarinho é o programa de relacionamento da Câmara dos Deputados com pro-
fessores e com o público infantojuvenil. Nasceu em agosto de 2004 e, desde então, 
existe na forma de um “portal”. Na internet, um portal é uma coleção de sites. Mas, no 
imaginário infantil, nas histórias maravilhosas, nos jogos, um portal é a entrada para 
um mundo mágico. Neste caso, o mundo mágico da cidadania. 

No início do Plenarinho, nós queríamos aproximar a Câmara dos pequenos cida-
dãos. Nós, um órgão federal, deveríamos estar presentes em todos os recantos 
do País, e nada melhor que a tecnologia da comunicação e da informação para 
alcançar esse objetivo.

Hoje, este portal fantástico tem como missão não somente levar a Câmara até as 
crianças, mas trazer as crianças para este grande espaço político. Mais do que levar a 
elas a informação, queremos que elas tenham voz própria, participem ativamente na 
produção do conteúdo e de sua própria história. Para isso, temos investido também 
na parceria com os professores, principais mediadores do processo de construção de 
uma aprendizagem ativa, fundamental para o exercício da democracia.

Por isso, no Plenarinho, estão disponíveis planos de aula, textos, jogos, histórias em 
quadrinhos, animações e vídeos para todos aqueles que se interessem em abordar 
a educação política de forma divertida. Se quiser explorar nosso jeito criança de ser 
cidadão, acesse: plenarinho.leg.br .
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