
  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 04– 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021  

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, iniciamos nossa 4ª escala com os primeiros roteiros. Agora 

iremos estudar o roteiro nº 04. É importante você observar qual o período de realização 

e a data de entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos 

Oi Crianças, tudo bem com vocês  

Vamos estudar nesse roteiro um tema muito 

importante do conteúdo de Cidadania.  

Vocês já aprenderam sobre nossa organização 

política, sobre a Constituição Federal 

Brasileira. Agora vamos aprender sobre o 

registro civil de nascimento  

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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1- 
Texto 01- Aprendendo sobre o Registro Civil de Nascimento 

 

Vocês sabem o que é Registro Civil?  

 Começamos a estudar nas aulas anteriores sobre a Cidadania, sobre o que é ser cidadão. 

Mas, para entender melhor esse tema, precisamos aprender sobre o Registro Civil de 

Nascimento. Alguns podem dizer: não sei o que é isso, professora. Agora, se eu disser: 

vocês sabem o que é Certidão de Nascimento?  

     Talvez todos ou maioria, diga que sim. Pois é, esse documento é muito importante, 

sem ele, praticamente não existimos. Por isso, vamos entender como surgiu o registro civil 

e como a Certidão de Nascimento foi criada.  

     Bem, o registro civil é tem origem muito antiga. Alguns especialistas em Direito e 

historiadores, afirmam que desde a Idade Média, como um processo realizado pela Igreja 

Católica, que começou a registrar batismos, casamentos e óbitos de fiéis. Porém, ao logo 

dos séculos esse cenário foi mudando e ano de 1888, pouco antes da Proclamação da 

República, surgiu o Decreto n. 9.886 que passou a regulamentar os nascimentos, casamentos 

e óbitos a partir do período do Império no Brasil.  

Com a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, o direito ao Registro 

Civil de Nascimento passou a ser garantido legalmente, garantindo inclusive a gratuidade do 

Registro Civil de Nascimento para os reconhecidamente pobres. Mas, a Lei n. 9.534, de 10 de 

dezembro de 1997, alterou a Lei 9.265/96, incluindo o direito à gratuidade do Registro Civil de 

Nascimento como necessário ao exercício da cidadania, assegurando o benefício a todos os 

brasileiros, independentemente da capacidade econômico financeira dos interessados. 

No nosso país, o Registro Civil de Nascimento é um direito do cidadão e tem sua 

gratuidade garantida por lei, é a prova da existência jurídica de todos os brasileiros. Todos os 

demais direitos dependem do Registro Civil de Nascimento: vida e saúde, educação e cultura, 

esporte e lazer, trabalho e previdência, liberdade individual e dignidade, entre outros. Além 

disso, a carteira de identidade, o título de eleitor, o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e os 

benefícios sociais dependem desse documento.  

Fonte: texto adaptado de O registro civil de nascimento da pessoa natural como pressuposto da 

cidadania. In: https://jus.com.br/artigos/28560/ 
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1- Após a leitura do texto 01 diga o que você entendeu sobre o Registro Civil de 

Nascimento?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2- Por quê o Registro Civil de Nascimento está relacionado a Cidadania?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3- Por quê todas as pessoas brasileiras precisam ter Certidão de Nascimento?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4- O que você achou mais interessante no texto?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2-Peça aos seus pais ou outros responsáveis por você, sua certidão de nascimento e 

preencha os dados abaixo, somente com as informações do seu documento, você pode 

deixar alguma informação abaixo em branco, caso não tenha na sua certidão.  
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Texto 02- Milhões de brasileiros não têm nenhum documento de 

identificação 
 

Entre os brasileiros que precisam urgentemente de ajuda financeira, existem 

milhões que não têm como receber. Oficialmente, eles não existem. 
 

Repórter: Camila, você já foi à escola? 

Camila: Não, nunca pude ir à escola. 

Repórter: Serviços de saúde, você tem acesso? Camila: Também não. 

Repórter: Algum documento você tem? 

 Camila: Nada. Nenhum. 

Repórter: Você tem alguma prova de que você existe? 

 Camila: Não. Só de boca. 

Camila da Silva, desempregada, não pode provar quem é. Ela tenta tirar a 

certidão de nascimento há dois anos. Não consegue porque a mãe dela 

também não foi registrada. 

“O meu sonho é poder trabalhar, é poder ir para a escola, é poder existir 

para sociedade”, diz. 

Milhões de brasileiros não foram registrados quando nasceram. 

Sem certidão de nascimento, não têm carteira de identidade e CPF. 

Também não têm acesso aos serviços públicos como saúde e educação e 

nem aos programas de assistência do governo. 

O último dado do IBGE é de 2015. Calculou que três milhões de pessoas 

viviam nessa situação. Aos 29 anos, Cleiton luta há dez para existir. E 

agora também quer ter o nome na certidão de nascimento do filho. 

“Ele está registrado, mas sem o meu nome, eu preciso da minha certidão de 

nascimento para colocar o meu nome na certidão do meu filho”, diz. 
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Iohana tenta um registro de nascimento tardio desde 2015. Ela nunca foi à 

escola e não consegue se consultar no SUS. Também não pode receber o 

auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. 

“Eu tenho três filhos de menor. Às vezes as crianças pedem alguma coisa e 

não tem. Dentro de casa falta. Eu tenho um comerciozinho, eu vivo da 

ajuda das pessoas”, conta a autônoma Iohana Almeida da Silva. 

“Eles são realmente não-cidadãos. Passam à margem de qualquer tipo de 

ação do estado. Não têm o registro básico, que é a certidão de nascimento. 

Isso é o começo de uma trajetória, o sujeito vai ser informal a vida toda, vai 

ser desprotegido a vida toda, o que numa situação de pandemia é um risco 

de vida”, explica o economista da FGV Marcelo Neri. 

“Eu tenho garra, eu tenho coragem, mas é difícil, porque quando você 

chega lá na frente, você recebe um não porque você não tem o seu 

documento”, diz Iohana. 

Todos os brasileiros que apareceram na reportagem tentam provar na 

Justiça que existem. No Rio, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos realiza ações para tentar erradicar a falta de 

registro de nascimento e dar acesso à documentação básica. 

 

 

      Fonte: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/16  

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/16
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3- O texto 02 é uma reportagem realizada pelo Jornal da Globo com alguns brasileiros. 

Leia com atenção e responda as questões a seguir:   

 

a) A reportagem fala sobre qual tema?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) Quantos brasileiros foram entrevistados nessa reportagem e qual a maior preocupação 

deles?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c) Você se acha que essa reportagem tem a ver com o texto 01? Por quê?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d) Quais direitos foram negados aos entrevistados e por quê?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 05– 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021  

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, iniciamos nossa 4ª escala com os primeiros roteiros. Agora 

iremos estudar o roteiro nº 05. É importante você observar qual o período de realização 

e a data de entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos 

Oi Crianças, tudo bem com vocês  

Vamos estudar nesse roteiro um tema muito 

importante do conteúdo de Cidadania.  

Vocês já aprenderam sobre nossa organização 

política, sobre a Constituição Federal 

Brasileira. Agora vamos aprender sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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Olá crianças, vocês conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)? 

Sabem o que está escrito nele? E por quê ele foi criado? Pois é, agora vamos aprender 

a resposta de todas essas perguntas e entender a importância dessa legislação para a 

vidas das crianças no Brasil. Mas, antes vou apresentar a vocês os princípios da 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças, que foi adotada pela Assembléia 

das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada pelo Brasil; através do 

art. 84, inciso XXI, da Constituição e nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 

1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961. 

  

Declaração 
Universal dos 
Direitos das 

Crianças 

Princípio 1-

Direito à  Igualdade, 
sem Distinção de raça 

religião Ou

nacionalidade 

Princípio 2

Didreito à especial 
proteção para o seu 

desenvolvimento físico, 
mental e social . 

Princípio 3

Direito a um nome e 
uma nacionalidade 

Princípio 4

Direito a alimentação, 
moradia, assistência 

médica adequadas para a 
mãe e a criança 

Princípio5

Direito a Educação e 
cuidados especiais para a 

criança físcica ou 
mentalmente deficiente  

Principio  6

Direito ao amor e a 
compreensão por 

parte dos pais e da 
sociedade 

Princípio  7

Direito a Educação gratuita e 
ao lazer infantil 

Princípio 8

Direito a ser socorrido em 
primeiro lugar em caso de 

catástrofes 

Princípio 9

Direito a ser protegido 
quanto ao abandono e a 
exploração no trabalho 

Princípio10

Direito a crescer dentro do 
espírito de solidariedade, 

compreensão, amizade e justiça 
entre os povos 
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Além, da Declaração Universal dos Direitos das Crianças lançada em 1959 e 

organizada em 10 princípios como aparece no organograma acima, temos atualmente 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que refere-se a Lei 8.069/1990, sendo 

promulgada em 13 de julho de 1990. A legislação reconhece que crianças e 

adolescentes são sujeitos de direito em fase de desenvolvimento e quem devem ser 

prioridade de atendimento do Estado (poder público)  

O Documento prevê que dentro das especificidades de cada faixa etária, crianças 

e adolescentes tem direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à educação, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

 

De acordo com o ECA são: 

 Crianças: indivíduos com até 12 anos incompletos. 

 Adolescentes: indivíduos entre 12 e 18 anos. 

 

O ECA serve para garantir às crianças e adolescentes condições de desenvolvimento 

moral, físico, social e mental, de modo que possam estar preparados para a vida adulta 

em sociedade. A proteção a esses sujeitos sociais é de responsabilidade da família, 

sociedade e do Estado. Eles devem ser privados de qualquer tipo de discriminação, 

violência, negligência, crueldade e opressão. 

 

Agora que você aprendeu o que é o ECA e como essa Lei funciona, vamos realizar 

as atividades seguintes: 
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Fonte: O ECA nas Escolas: Experiências Universitárias / Lúcia de Fátima 

Guerra Ferreira, Maria de Nazaré Tavares Zenaide e Ivanilda Matias Gentle (Organizadoras). - 

João Pessoa: Editora da UFPB, 2013. 

 

1 – Após o estudo do conteúdo, responda as questões a seguir:  

 

a) Para você o que é ser criança? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) O que o ECA garante para as crianças e adolescentes?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2- Leia abaixo o artigo 227 da Constituição Brasileira que assegura a proteção 

integral à criança e ao adolescente, pesquise o significado das palavras que estão 

na cor preta mais forte e escreva nas linhas abaixo, lembrando que a pesquisa 

pode ser feita pela internet ou no dicionário, livros.   

 

"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.” (Art.227, CFB, 1988) 

 

 

- Sociedade  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

- Estado  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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- Direito  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

- Dignidade  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

-Liberdade  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Discriminação  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Exploração  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Opressão  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3- Escreva um texto sobre o Tema “Direitos das Crianças”.  É importante 

organizar as ideias nas linhas formando os parágrafos (conjuntos de frases) que 

devem começar com letra maiúscula, um espaço no início do parágrafo e no 

final de cada parágrafo é necessário colocar ponto final.  

 

Título ____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 06– 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021  

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ___ 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, iniciamos nossa 4ª escala com os primeiros roteiros. Agora 

iremos estudar o roteiro nº 06. É importante você observar qual o período de realização 

e a data de entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos 

Oi Crianças, tudo bem com vocês  

Vamos estudar nesse roteiro um tema muito 

importante do conteúdo de Cidadania.  

Vocês já aprenderam sobre nossa organização 

política, sobre a Constituição Federal 

Brasileira. Agora vamos aprender sobre o 

tema da Fome  

mailto:geocepae5ano@gmail.com


 

16 
  

O tema da Fome sempre esteve presente na nossa sociedade e cada vez mais tem 

mostrado como a desigualdade é cruel. Esse cenário é tão chocante que o famoso 

pesquisador Josué de Castro escreveu em seu livro chamado a Geografia da Fome 

que “Na realidade, a fome coletiva é um fenômeno social bem mais generalizado. É 

um fenômeno geograficamente universal, não havendo nenhum continente que 

escape à sua ação nefasta. Toda a terra dos homens tem sido também até hoje terra 

da fome.” (Página 48, 1984). Com isso, o autor quis nos dizer que a fome acontece 

em todos os lugares do mundo e que essa ação nefasta significa tristeza, algo ruim.   

Além disso, uma a reportagem publicada pela Agência Brasil em 06 de abril de 

2021 disse que a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar e Nutricional 

elaborou um documento apresentando a questão alimentar no contexto da Pandemia 

da Covid-19 no Brasil e indicou que nos últimos meses do ano passado 19 milhões 

de brasileiros passaram fome e mais da metade das casas no país enfrentou algum 

problema de insegurança alimentar.   

Já um estudo realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) revelou que a família brasileira joga fora quase 130 quilos de 

comida por ano, uma média de 41,6 quilos por pessoa. Os alimentos que mais vão para o 

lixo, por percentual do total desperdiçado, são: arroz (22%), carne bovina (20%), feijão 

(16%) e frango (15%). 
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      Imagem 01- Desperdício de comida  

       Fonte: https://br.pinterest.com/  

 

Agora que você estudou sobre o tema da fome, responda as atividades seguintes   

 

1- Leia a poesia abaixo e responda as questões  

 

Crianças Chatas  

Não posso. Não posso pensar na cena que visualizei e que é real.  

O filho que está de noite com dor de fome e diz para a mãe: estou com fome, 

mamãe. 

Ela responde com doçura: dorme. Ele diz: mas estou com fome. 

Ela insiste: durma. 

https://br.pinterest.com/
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Ele diz: não posso, estou com fome. 

Ela repete exasperada: durma. Ele insiste. 

Ela grita com dor: durma, seu chato! 

Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. 

Será que ele está dormindo? – pensa ela toda acordada. 

E ele está amedrontado demais para se queixar. Na noite negra os dois estão 

despertos. 

Até que, de dor e cansaço, ambos cochilam, no ninho da resignação. 

E eu não aguento a resignação Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. 

 

(Clarice Lispector 19 de agosto de 1967) 

 

a) O poema escrito pela escritora Clarice Lispector apresenta um cenário cruel 

sobre a situação de muitas crianças no país. O título é uma crítica, ou seja, uma 

revolta contra esse contexto social. Pensando assim, se você pudesse criar outro 

título para esse poema, qual seria?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) Qual princípio da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, que você 

estudou nas páginas anteriores está relacionado com o tema do poema?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2- No Brasil estão sendo realizadas várias campanhas para ajudar as pessoas contra 

a fome. Então, agora você vai elaborar um cartaz com uma mensagem contra o 

desperdício de alimentos.  
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3- Leia a reportagem abaixo e responda as questões  

 

 

a) Qual é o tema da reportagem e o que você entendeu sobre ele?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Em média, 15 pessoas morrem de desnutrição por dia no Brasil 

 

Por Folhapress19/07/19 às 19H17 atualizado em 19/07/19 às 19H32 

 

Ao todo, 5.653 pessoas morreram de desnutrição no Brasil em 2017 -último dado 

disponível-, segundo informações do Ministério da Saúde. Uma média de mais 

de 15 pessoas por dia. 

A desnutrição em crianças, grupo mais vulnerável, é o indicador recomendado 

pela FAO (órgão da ONU para comida) para medir a fome, segundo a professora 

Patricia Jaime. 

De acordo com a última pesquisa do IBGE sobre o tema (com dados de 2013) 

7,2 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar grave no 

país, que é quando alguém passa o dia todo sem comer por falta de dinheiro para 

comprar alimentos e há redução quantitativa de alimentos entre crianças. 

Outras 10,3 milhões de pessoas entraram na categoria de insegurança alimentar 

moderada. Entre as crianças com menos de cinco anos, 641 mil passam por 

insegurança alimentar grave, e 864 mil por insegurança alimentar moderada. 

Fonte: Jornal Folhapress 
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b) A reportagem fala sobre o quê a respeito das crianças?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

c) Você acha que é possível mudar essa situação que aparece na reportagem? Por 

quê?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

d) Quais sugestões você daria para evitarmos o desperdício de comida?  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

e) Faça uma pesquisa sobre o que significa Insegurança Alimentar e escreva aqui 

para estudarmos juntos durante a aula. 

  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 07– 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021  

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 5º ___ 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, iniciamos nossa 4ª escala com os primeiros roteiros. Agora 

iremos estudar o roteiro nº 07. É importante você observar qual o período de realização 

e a data de entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae5ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                     Profª Laís Campos 

Oi Crianças, tudo bem com vocês  

Vamos estudar nesse roteiro um tema muito 

importante do conteúdo de Cidadania.  

Vocês já aprenderam sobre nossa organização 

política, sobre a Constituição Federal 

Brasileira. Agora vamos aprender sobre tema 

Educação, escola na cidadania 

mailto:geocepae5ano@gmail.com
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Dentre várias coisas importantes que aparecem no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), está a Educação, o direito de aprender, de ir para a escola. 

Algo tão fundamental, que também aparece como princípio na Declaração 

Universal dos Direitos das Crianças. Mas, será que todas as crianças na idade certa 

frequentam a escola? as Unidades de Educação Infantil? Então, vamos aprender 

mais um pouco porque esse direito que não pode ser negado as crianças. Olhem o 

que diz um dos artigos do ECA:   

 

 

 

- Pensando nesse Artigo 53 do ECA e no direito das crianças à Educação, além do 

conteúdo apresentado aqui, vamos aprender durante nossas aulas o que dizem todos 

os itens sobre o Direito à Educação apresentado no documento. Agora, vamos 

realizar as atividades sobre esse direito fundamental para todas as crianças do 

mundo.  

 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas 

educacionais. 
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- E para estudarmos sobre Educação, nada melhor do que trazer a fala de um grande 

educador brasileiro. Vocês já ouviram falar sobre o Paulo Freire? Pois é, trouxe um 

poema lido por esse educador durante uma fala em público e esse ano comemora-

se o centenário de seu nascimento.  Ele escreveu e lutou por coisas tão importantes 

na Educação e hoje seus livros estão em livrarias de mais de 80 países e segundo 

uma pesquisa realizada no site Google, é o terceiro autor da área da Educação com 

textos mais citados nos trabalhos de professores, alunos, pesquisadores e se você 

quiser saber mais sobre ele, o site: https://www.paulofreire.org/ , conta tudo sobre 

a vida e obra dele.  

 

1- Leia o poema lido pelo autor Paulo Freire durante uma fala pública, para 

responder as questões seguintes: 

 

A Escola 

Por Paulo Freire 

Escola é… 

o lugar onde se faz amigos 

não se trata só de prédios, salas, quadros, 

programas, horários, conceitos… 

Escola é, sobretudo, gente, 

gente que trabalha, 

que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. 

O diretor é gente, 

o coordenador é gente, 

o professor é gente, 

o aluna é gente, 

https://www.paulofreire.org/
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cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 

na medida em que cada um 

se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. 

Nada de conviver com pessoas  e depois descobrir 

que não tem amizade a ninguém 

nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferene, frio, só. 

Importante na escola  não é só estudar, 

não é só trabalhar, 

é também criar laços de amizade, 

é criar ambiente de camaradagem, 

é conviver, e se amarrar “nela”. 

Ora, é lógico… 

numa escola assim 

vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

 

a) O que você entendeu sobre o poema A Escola?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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b) Por quê a Educação e a Escola são tão importantes na vida das crianças?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2- Leia trecho da reportagem abaixo para responder as questões: 

                                      Sem escola, sem recreio, sem futuro 

O ano é 2020: três irmãos de 12, 13 e 14 anos pediam dinheiro nos arredores de um 

shopping em São Luís, no Maranhão. No Sul do Brasil, em Barra do Ribeiro (RS), 

um menino de 14 anos aumentou a jornada na roça do pai e dos vizinhos. Em um 

engenho de cana no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, um garoto de 13 anos 

teve a mão amputada ao sofrer um acidente operando máquina. Também na zona 

rural, agora do Centro-Oeste, 14 adolescentes estavam sendo escravizados no 

campo. Na outra ponta do país, ao Norte, uma criança de 10 anos limpava a casa 

dos patrões da mãe, faxineira no Amapá. 

Quando os portões das escolas se fecharam, em março de 2020, para proteger a 

população do coronavírus, as portas da miséria, da vulnerabilidade e de outras 

violências se escancararam para crianças e adolescentes por todo o Brasil. Excluídos 

do ensino remoto, muitos foram empurrados para o perigoso mundo do trabalho 

infantil. (...)  

No primeiro semestre de 2020, o Disque 100 (Direitos Humanos) recebeu, em 

média, 10 denúncias por dia referentes à exploração da mão de obra infantil. O dado 

inédito, obtido pela reportagem via Lei de Acesso à Informação, aponta que em todo 

o país foram 1.859 registros em seis meses. Apesar de aparentar uma pequena queda 

comparado a 2019 – quando foram registradas 11 denúncias diárias –, o número do 

ano passado é considerado alto pelos especialistas, justamente por estar 

subnotificado em uma época atípica de isolamento social.  

Fonte: https://reporterbrasil.org.br/ 
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a) A reportagem acima apresenta o quê?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b)  A situação de vida de várias crianças no Brasil segundo a reportagem é 

correta? o que você acha sobre isso?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

c) Segundo o que aparece no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é 

correto as crianças trabalharem e diga por quê? Cite também alguns direitos 

importantes para a vida das crianças.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Bem, crianças chegamos nos nossos últimos roteiros da 4 ª escala, espero que nossos 

estudos tenham sido muitos proveitosos e que possamos aprender muito mais.  

 

                                                                                            Um grande abraço,  

                                                                                     Professora Laís Campos  

 


