Centro de Ensino Médio 10 da Ceilândia
Diretor(a): Helen Matisunaga
Endereço: QNP 10 – AE 02- Ceilândia - DF
Telefone: (61) 3901-6910
Número de visitantes: 34
Data: 06 de setembro de 2011
1) O que você achou da visita?
(01) Não opinaram ( 00 ) Ruim ( 00) Regular (04) Boa (30) Ótima
2) Quais os momentos da visita despertaram seu interesse?
(24) Arquitetura do prédio
(26) Auditório JK (conscientização cidadã)
(08) Galeria dos Procuradores-Gerais
(12) Atividades no Memorial MPF
(09) Vídeo Institucional “MPF Defensor da Cidadania”
* Os valores entre parênteses correspondem a uma ou mais opções escolhidas pelos alunos.
3) O que é cidadania para você?
“Respeitar as leis, saber ajudar o meu próximo e questionar de forma correta aquilo que não
convém. Respeitar a dignidade do ser humano. '”
Jaqueline Neri
“Cidadania é ser participativo de tudo aquilo relacionado a sociedade em que vivemos. Participar
de tudo o que se possa.”
Maria da Paixão
“É o ato de respeitar o próximo, cumprir com seus deveres. Direito de votar e ser votado, respeitar
a dignidade humana.”
Jéssica da Silva Gomes
4) Como a visita lhe ajudou a entender a cidadania?
“Ajudou-me a abrir os olhos e a me interessar mais por assuntos interessantes como o MPF.”
Kamila Bernardino Silva

“Me ajudou a compreender e conscientizar sobre o que é a verdadeira cidadania.”
Ana Carolina Almeida de Oliveira

“A visita serviu para lembrar dos nossos direitos como cidadãos, e também para aperfeiçoar
nossos conhecimentos culturais.”
Gabriela Sartório
5) Como você pode exercer a cidadania no seu dia a dia?
“Agindo honestamente nas atitudes mais simples do cotidiano, ajudando a quem necessita, votando
com consciência nas melhores pessoas que podem nos representar.”
Rodrigo Santos dos Reis
“Através das mínimas atitudes como: respeitar o direito do próximo, respeitar o bem público entre
outros.”
Kelly Afonso Clemente
“Mudando meus hábitos de vida, aprendendo mais sobre as coisas relacionadas a política e o
exercício da cidadania.”
Robert de Oliveira Lima

6) Tem alguma crítica, comentário ou sugestão sobre a visita?

“Gostei da parte em que se falou da arquitetura do prédio.”
Lucas Freitas da Silva
“Na visita aprendi sobre o que o MPF faz.”
Rodrigo Pereira Rocha
“Foi de uma forma agradável e interessante conhecer a história do ministério público.”
Ana Maria Alves Santos
“Tudo muito bom, principalmente o lanche e a recepção.”
Karollaine de Araújo Rodrigues

7) De que forma a sua expectativa foi atendida?
“No conhecimento do MPF, pois não tinha muitas informações, é um trabalho muito importante
para que os alunos possam entender o verdadeiro objetivo do MPF.
Velma Alves da Silva
“Muito bem, gostei do que aprendi e me ensinou a pensar sobre minha carreira.”
Dayanne de Almeida da Silva
“De todas as formas, pois tudo que não sabia sobre cidadania, procuradores etc...Agora foi bem
esclarecido.”
Lorena Pereira dos Reis
8) Qual o papel do MPF na sociedade?
“Fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas, e também os direitos dos cidadãos, índios e
minorias.”
João Pedro de Assis
''Defender a sociedade, punindo os criminosos, ajudando nos interesses da sociedade.”

Loyana de O Rodrigues
“Fiscalizar se os poderes estão sendo exercidos corretamente.”
Igor Phellipe José da Silva
9) Expresse livremente suas impressões sobre o MPF (poesia, frase, música, desenho,
redação).
“Cidadania está muito além que cumprir as leis da constituição, ela consiste em respeitar o
próximo e amar sua nação.”
Kelly Afonso Clemente
“Um órgão bastante importante para o país.”
Robert de Oliviera Lima
“Um órgão público que procura garantir os direitos de toda a sociedade.”

Lucas Freitas da Silva
“Cidadania é ver o que os outros vêem
É sentir o que outros sentem
É parar pra pensar nos outros
E querer ver o bem de todos.”
Dayanne de Almeida da Silva
“Órgão público que garante os direitos coletivos da sociedade.”
Igor Phellipe José da Silva

“MPF

- Uma luz para a cidadania.”
Larissa de Oliveira

Kamilla C. Pinheiro

