Conheça o Plenarinho!
O Plenarinho é o programa da Câmara dos Deputados
de relacionamento voltado para professores e
estudantes do ensino fundamental. Nossos produtos
e atividades estão disponíveis no portal
plenarinho.leg.br.

Professor(a)s,

O Plenarinho tem 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.

Galera,

Se você sonha com um Brasil melhor, precisa saber
como está organizada a política do nosso país.
No Plenarinho, você encontra as informações de que
necessita, todas organizadas de um forma divertida!
Mergulhe no nosso jeito criança de ser cidadão.
Acesse: plenarinho.leg.br .

Editorial
Olá!
Você está no Palácio do Congresso Nacional, sede da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Juntas,
estas duas Casas formam o Poder Legislativo Federal.
Durante sua visita, vai conhecer vários lugares que já
deve ter visto na TV: os Plenários – tanto da Câmara
quanto do Senado –, os salões Azul e Verde, o Salão
Negro... Cada um deles conta um pouco da história do
nosso Parlamento e da nossa Capital.
Esta revistinha foi criada para ajudar a entender de
forma muito divertida tudo o que é dito aqui. Tem
história em quadrinhos, passatempos e tem também
desafios para testar o que você aprendeu. Mas não
precisa se preocupar. Se perdeu alguma informação,
entre no site do Plenarinho - plenarinho.leg.br. Nele
tem tudinho o que você precisa saber.
Então, vamos lá?

eu sou o zé
plenarinho e
ela é a cida.

A cúpula virada
para baixo é a do
Senado.

A virada para cima,
é a da Câmara. Nelas
funcionam os plenários
das duas casas.

você sabia que:
O Congresso Nacional foi inaugurado em 21 de abril de 1960, no mesmo dia da
inauguração de Brasília. O autor do projeto foi o arquiteto Oscar
Niemeyer.
antes de vir para brasília, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
funcionavam no rio de Janeiro e não ficavam assim tão pertinho. a
Câmara dos Deputados funcionava no Palácio Tiradentes, que tinha sido
anteriormente a Cadeia Velha, onde esteve preso Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes. Já o Senado Federal ocupou primeiro o Palácio
Conde dos Arcos e, depois, o Palácio Monroe.

A visita vai começar
pelo Senado!

boa
ideia!

e aqui está a mobília
do Plenário do
Senado de quando
ele funcionava no
Rio de Janeiro.

Acho que sim!
É azul como
o salão.

Hoje esta
sessão está muito
barulhenta!

SE VOCÊ PRESTOU ATENÇÃO
NA VISITA, NÃO VAI TER DIFICULDADE
PARA RESPONDER: QUANTAS PLAQUETAS

540.000

EXISTEM NO TETO DO SENADO?
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OS DESENHOS DO PLENARIO DO SENADO SÃO FEITOS
COM ASPIRADOR, ESCOVA E DEDO.
QUEM FAZ É O SEU CLODOALDO.
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ei, Vocês não
parecem
senadores!
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O que faz o Poder Legislativo?
É aqui, na Câmara e no Senado, onde são escritas as
leis que organizam o nosso país. O Senado tem 81
senadores e a Câmara tem 513 deputados.
além de trabalhar como legisladores, deputados e
senadores eles também atuam como fiscais e até como
detetives,

sabia?

fiscalizam

os

atos

do

Poder

Executivo (Presidente da República) e ainda têm a
missão de investigar as mais variadas denúncias
envolvendo membros do governo.

Estas são
algumas obras
de arte que
ficam no Salão
Verde, lembra?
Ligue o nome do
artista à sua
obra.

quadro de di

Vitral de

cavalcanti

Marianne Peretti

Como está organizado o Plenário

1 - Mesa Diretora - é onde se sentam os deputados
responsáveis pela condução dos trabalhos e de
onde o presidente da Câmara coordena as sessões.
2 - Painel eletrônico - aqui ficam registrados os
nomes dos 513 deputados, separados por Estado.
Registra a presença e os resultados da votação.
3 - Galerias - é o espaço destinado aos cidadãos
interessados em assistir às Sessões Plenárias.
Possui cerca de 400 lugares. Entre a galeria e o
Plenário há um espaço destinado à imprensa.

4 - Assentos dos deputados - são 396 assentos,
onde os deputados podem votar eletronicamente.
5 - Tribunas - local de onde os deputados fazem
discursos.
6 - Mesas dos taquígrafos - onde ficam os servidores
responsáveis por anotar tudo o que é falado no

Nós preparamos um
teste para você saber o
quanto conhece do
Congresso Nacional.
Cada questão vale 1
ponto.

1 – É formado por 513 representantes
a) Câmara
b) Senado
c) os dois

4 – Representa os Estados e o DF
a) Câmara
b) Senado
c) os dois

2 – Tem 81 representantes
a) Câmara
b) Senado
c) os dois

5 – Têm oito anos de mandato
a) Deputados
b) Senadores
c) os dois

3 - Representa o povo
a) Câmara
b) Senado
c) os dois

6 – Têm mandato de quatro anos
a) Deputados
b) Senadores
c) os dois

Você conhece bem o Congresso?
Se acertou as seis perguntas, muito bem!
Se acertou quatro, não prestou muito atenção ao que disse o guia!
Se acertou menos de quatro, pode visitar o portal Plenarinho e aprender o que
ficou faltando!

Eu sei!

isso mesmo. O painel é de
Athos Bulcão. Ele desenhou
quatro azulejos: três com
desenhos diferentes e um
completamente branco

Ué, já acabou
o passeio??
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Eu também! É do
Athos Bulcão.

Você tem boa memória? Então
a ordem em que você os visitou.

numere os lugares de acordo com

Muitos deputados têm sempre à mão um exemplar da nossa lei
maior, para esclarecer dúvidas quanto a algum projeto que
está em discussão.
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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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Cruzadinha
Leia o texto abaixo e encontre as palavras em destaque.
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
Poder Legislativo?
O Senado tem 81 senadores, 3 para cada
estado, incluindo o Distrito Federal.
Na Câmara, são 513 deputados.
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Agora é sua vez de ser artista. Recorte as peças deste
painel de Athos Bulcão e monte do jeito que preferir.
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PÁG 6

PÁG 9

PÁG 17

PÁG 11

PÁG 19

PÁG 15
1) A
2) B
3) A

PÁG 20

PÁG 8
135.000

PÁG 9
Quem sou eu: Rui Barbosa
Por que estou aqui: Porque
fui importante na consolidação
da República brasileira

Mesa da Câmara dos Deputados
56ª Legislatura
Quem dirige a Câmara
Presidente:
Rodrigo Maia
1o Vice-Presidente:
Marcos Pereira
2º Vice-Presidente:
Luciano Bivar
1a Secretária:
Soraya Santos
2º Secretário:
Mário Heringer
3º Secretário:
Fábio Faria
4º Secretário:
André Fufuca
Suplentes:
Rafael Motta
Geovania de Sá
Isnaldo Bulhões Jr.
Assis Carvalho
Diretor-Geral:
Sérgio Sampaio de Almeida
Secretário-Geral da Mesa:
Leonardo Augusto Barbosa

4) B
5) A
6) B

3

Cada resposta certa vale 1
ponto. Some tudo e confira
sua avaliação na página 14.
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Deputado Márcio Marinho
Diretor-Executivo:
Jorge Paulo de França Júnior
(61) 3216-1500
Coordenadora do
Plenarinho:
Ana Cláudia Lustosa
(61) 3216-1804 / 3216-1805
Endereço: Câmara dos Deputados
Anexo I - 16º andar - Sala 1609
CEP: 70.160-900 / Brasília-DF

Revista Plenarinho
Redação:
Ana Cláudia Lustosa
Ana Marusia Lima
Júlia Macedo
Leif Bessa
Projeto Gráfico e
Ilustrações:
Leif Bessa
Plínio Quartim
Renato Palet
Impresso na Câmara dos
Deputados/DEAPA/CGRAF

www.plenarinho.leg.br

