
 

 

NOME DA ESCOLA: ESCOLA E ESTADUAL CAPITÃO ALEXANDRE DU 

TAREFA:  DIREITOS DOS ADOLESCENTES E CIDADANIA 

Nº DE ALUNOS: 34 ALUNOS 

CICLO/ANO: 7º, 8º E 9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES FINAIS 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

Descreva a forma como o tema foi trabalhado com os alunos, as atividades realizadas durante 

a execução da tarefa. 

    Muito se fala em cidadania, seja em debates, projetos, mas ao questionar essa temática, a 

grande maioria dirá que conhece e sabe o que é, mas será que todos têm realmente ciência do 

que é cidadania? De quais são seus direitos enquanto cidadão?  Ser cidadão requer que o 

indivíduo viva de acordo com o conjunto de normas/regras da comunidade onde está inserido. 

Uma boa prática cidadã sugere que os direitos e deveres estejam conectados, e a execução de 

ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Ao longo da história, o 

conceito de cidadania foi sendo ampliado, passando a englobar um conjunto de ‘valores 

sociais’ que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. Por exemplo, na 

sociedade da colônia e do império, os negros não eram livres, eles eram propriedade de outra 

pessoa, eram escravos. Embora fossem a principal força de trabalho, realizando todo o tipo de 

atividade, não tinham nenhum direito: sofriam castigos físicos, não podiam frequentar a 

escola, em geral não recebiam cuidados médicos e viviam em habitações coletivas e pouco 

saudáveis. No decorrer da história do Brasil houve muitas mudanças políticas que nem sempre 

representaram avanços sociais, o período do Império, as condições sociais da maioria da 

população brasileira quase não mudaram. Os negros, por exemplo, que correspondiam a cerca 

da metade da população do país, continuaram trabalhando como escravos. Assim nasceu 

nossa República, pautada em situações onde os direitos da maioria, porém, menos 

favorecidos, foram suprimidos e renegados à própria sorte. Com as crianças e adolescentes, 

mulheres, negros a situação de desigualdade e supressão desses direitos perdura até os dias 

atuais. Assim para garantir maior qualidade de vida a crianças e aos adolescentes e 

assegurar seus direitos de cidadãos, em 1990, entrou em vigor o Estatuto da Criança e 

do Adolescente/ECA. Na sua elaboração, partiu-se da idéia de que as crianças e jovens 

estão em processo de desenvolvimento e que, por essa razão, têm necessidades 

específicas que devemos conhecer e respeitar. Com isso, pela primeira vez na história 

de nosso país, crianças e adolescentes passaram a ter proteção integral reconhecida 

como um direito. Isso significa que meninos e meninas até 12 anos - criança - e entre 

12 e 18 anos – adolescentes – não podem sofrer violência, negligência – falta de 

cuidado – crueldade, discriminação – preconceito – ou exploração, e que cabe aos 

adultos a fazer cumprir essas regras... O ECA define, entre outros, os seguintes direitos: 

 direito à vida; 

 direito ao lazer; 

 direito à alimentação; 

 direito à liberdade; 



 

 

 direito à dignidade; 

 direito à educação; 

 direito à profissionalização; 

 direito ao respeito; 

 direito à cultura; 

 direito ao convívio familiar e comunitário. 

Diante do exposto, a escola como elo primordial e base juntamente com a família na 

garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes, responsável em auxiliar na 

formação de cidadãos conscientes e instruídos para melhor desenvolver o seu papel na 

sociedade, não podendo ficar alheia a esta situação, entendendo e percebendo que sua 

função vai além das questões curriculares e participando do Projeto  Galera Curtição, que 

traz um tema tão importante e desprovido de discussões em todos os âmbitos sociais que 

é a garantia de direitos e a cidadania de crianças e adolescentes, que a Escola Estadual 

Capitão Alexandre Du, Distrito de Esteios/Luz/MG, abraçou a proposta com todos os 

recursos que a escola podia oferecer, mas principalmente com a disponibilidade, interesse 

e persistência dos alunos, os protagonistas do Projeto, em executar a tarefa. 

Para a realização da tarefa que era de produzir um minidocumentário referente ao tema 

“Direitos dos Adolescentes e Cidadania”, os professores participantes do projeto se reuniram 

em separado para conversar sobre o tema, cada um estudou sobre o assunto em separado, 

depois voltaram a conversar compartilhando os saberes adquiridos. Tiveram uma conversa 

com a direção da escola e supervisão para falar do tema e como nas demais tarefas do projeto, 

os alunos iriam definir os caminhos a serem traçados para a execução da mesma. Os 

professores se reuniram com os representantes de turma, depois com os demais alunos e os 

mesmos definiram que deveriam convidar pessoas ligadas à defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes no Município de Luz e algumas falas dos próprios alunos sobre dados, 

informações relativas ao ECA/Estatuto da Criança e do Adolescente. Como se trata de uma 

escola rural, os alunos pediram auxílio dos professores que moram em Luz para auxiliar no 

contato com as pessoas/órgãos indicadas por eles, sendo: Conselho Tutelar, Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Ministério Público, ainda sugeriram convidar um pai/responsável da Comunidade de Esteios 

para participar das gravações, também a diretora, supervisora, professores e claro, os próprios 

alunos. O tema foi abordado com os alunos em todas as aulas, envolvendo assim, toda a 

comunidade escolar. Após todo o trabalho de gravação dos vídeos, em separado, as conversas 

com os alunos, os mesmos reuniram o material e montaram o produto final, sabendo da 

grande responsabilidade a eles conferida, mas com a sensação do dever cumprido. 

 

 

 

2. ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DO MINIDOCUMENTÁRIO 

 



 

 

Após a oficina com os professores que acompanham o Projeto na Escola Estadual Capitão 

Alexandre Du, Esteios/Luz/MG com a instrutora do SENAR/MG Solange, os professores se 

reuniram para se inteirar melhor sobre o tema, obter conhecimentos sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente/ECA.  Após esse estudo preliminar, os professores se reuniram com a 

direção da Escola e Supervisão para repassar sobre o tema, em seguida se reuniram com os 

alunos representantes das turmas participante do Projeto e conversaram sobre o tema 

explicando a tarefa a ser executada, assim, os alunos foram sugerindo nomes que pudessem ser 

convidados para gravar pequenos vídeos, falas, atividades desenvolvidas por eles relativas ao 

tema proposto na tarefa, sendo Direitos dos Adolescentes e Cidadania, também sugeriram que 

os próprios alunos participassem com o estudo e leitura de pontos importantes sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente/ECA.  Com estas decisões tomadas, reunimos os demais alunos e 

repassamos o que foi discutido com os representantes de turma e as propostas dos mesmos, o 

que foi aceita por todos. Os nomes sugeridos para a gravação do vídeo foi o do Promotor de 

Justiça Dr. Rodrigo Storino, a presidente do Conselho Tutelar de Luz Sra. Juliana Nascimento, o 

presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA Sr. Elves 

Pereira, a gestora da Assistência Social no Município Sra. Simone Zanardi, a mãe de aluno e 

professora desta Escola Sra. Alice Maria de Moura e alunos de todas as séries participantes. 

Com essas informações em mãos e devido à dificuldade de locomoção dos alunos de Esteios 

(zona rural do Município de Luz) os professores foram até as pessoas citadas e apresentaram a 

tarefa, explicaram os objetivos, como as etapas foram definidas pelos alunos, a importância do 

projeto e o impacto do mesmo para a comunidade escolar e principalmente na vida dos alunos 

envolvidos no projeto. Todos os convidados aceitaram e se dispuseram a colaborar. O 

promotor, Dr. Rodrigo Storino, gravou na Promotoria de Justiça do Município de Luz, a Sra. 

Juliana do Conselho Tutelar e o Sr. Elves Pereira do CMDCA, gravaram no estúdio do 

“Compartilha Eventos”, site de divulgação de eventos e entretenimento do Município de Luz, a 

Sra. Alice gravou na Praça da Igreja Matriz de Esteios, sendo o vídeo gravado por um aluno do 9 

ano, todos enviaram os vídeos para o watshap  de um dos professores. A Sra. Simone veio até a 

Escola, conheceu o local, conversou com os alunos e em seguida foi juntamente com alguns 

alunos (um de cada turma participante) para uma entrevista no estúdio de gravações da 

Prefeitura Municipal de Luz. A participação dos alunos no vídeo foi gravada dentro da escola, na 

sala de aula e gravada por uma das alunas do 9 ano, eles leram  pequenos textos   relativos aos 

direitos de crianças e adolescentes contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

explicação do que seja o ECA, bem como deveres de crianças e adolescentes e dados estatísticos  

sobre a violência sofrida por esse público, sendo uma das principais violências sofridas o abuso 

sexual, neste vídeo também houve a participação de uma professora, da supervisora e da 

diretora da escola. Após todos os vídeos gravados e enviados, os próprios alunos se reuniram na 

escola e utilizaram os computadores da mesma para fazer a edição do vídeo e a aprovação do 

mesmo, ressalto que o vídeo gravado pela Sra. Simone Zanardi foi feito, editado e enviado para 

a escola pelo Sr. Ulisses Bernardes, servidor lotado no Serviço de Comunicação da Prefeitura 

Municipal de Luz. 

 

3 DIVULGAÇÃO 



 

 

Descreva como a atividade foi divulgada na comunidade/escola e quais os meios utilizados. 

OBS: Você deve anexar fotos ou outros documentos que comprovem a divulgação relatada. 

O meio de comunicação mais utilizado para a divulgação da tarefa foi a utilização das redes 

sociais dos próprios alunos, principalmente o grupo de WhatsApp “Galera Curtição de Esteios”, 

a Rádio Galera Curtição FM/Esteios para repassar informações e dados sobre a violência contra 

crianças e adolescentes, direitos negados, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também os 

próprios entrevistados utilizaram de suas mídias digitais para divulgação da tarefa, mas 

principalmente como assunto para debate e discussões. Após a realização do 

minidocumentário, o mesmo foi divulgado no Facebook da Escola e tanto professores quanto 

alunos fizeram o compartilhamento. 

 

 

4. ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO 

Descreva como foi à participação dos alunos na atividade. Coloque a quantidade de alunos que 

se envolveu em cada etapa da tarefa. Você pode acrescentar pontos relevantes sobre a 

participação dos alunos em cada atividade. 

Os alunos receberam a tarefa com curiosidade e expectativas para conhecer sobre o tema. O 

primeiro momento aconteceu entre os 03 (três professores), visto que uma das professoras 

que acompanham o projeto está de licença médica, a diretora da escola, a supervisora. No 

segundo momento, aconteceu com os 3 (três) professores e os representantes de turma 02 

(dois) de cada, ou seja, 06 (seis) alunos para repassar aos alunos o conteúdo da tarefa e ouvir 

as ideias dos mesmos, organizando a ordem das atividades a serem realizadas na tarefa.  Em 

seguida convidou todos os alunos participantes do projeto 34 (trinta e quatro) para se 

inteirarem da tarefa. Para convidar Dr.Rodrigo Storino, Sra. Juliana Nascimento, Sr. Elves 

Pereira, Sra. Alice Maria de Moura, Sra. Simone Zanardi, foram os professores que convidaram 

para participar do projeto, esse convite foi realizado pelos professores devido a dificuldade de 

trazer os alunos de Esteios para Luz, a dependência do transporte municipal. No vídeo da Sra. 

Alice um aluno do 9 ano fez a gravação. Com a Sra. Simone Zanardi no primeiro momento, ela 

visitou toda a escola, incluindo os alunos do 1 ao 5 ano, para a entrevista estavam presentes a 

Sra. Simone, 03 (três) alunas, 01 (um) dos professores e o Sr. Ulisses Bernardes. Na gravação 

dos vídeos com os alunos todos participaram, os 34 (trinta e quatro) alunos e os professores. 

Para a edição do vídeo, os alunos foram se revezando, cada um contribuindo de uma forma, foi 

uma média de 05 (cinco) pessoas participando da edição. Os alunos demonstraram interesse 

em conhecer a rede de serviço em prol da criança e do adolescente ofertados no Município, 

como o trabalho do Ministério Público, do Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, Secretaria de Assistência Social. 

https://youtu.be/ukad6m1Io9s 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

https://youtu.be/ukad6m1Io9s


 

 

 Use esse espaço para comentar brevemente sobre: 

 Reflexões dos alunos sobre a temática trabalhada; 

 Pontos fortes e frágeis e sugestões sobre a atividade;  

 Adequação do material de apoio para compreensão da temática.  

 

1.  

Como ação da 1 etapa do Projeto Galera Curtição a Rádio “Galera Curtição FM” do Distrito de 

Esteios/Luz/MG, continua funcionando toda sexta-feira, sendo cada dia uma turma 

responsável por um tema proposto, entre eles continua Depressão na Adolescência, Suicídio, 

Relações Interpessoais, Amizade. A aluna do 7 ano que está em acompanhamento com 

psiquiatra e com possível diagnóstico de autismo, foi permitido para a mesma um professor 

de apoio, que já está acompanhando-a nas atividades em sala de aula, o que muito contribui 

para o seu desempenho escolar, algo que já é perceptível. Com relação a esta última tarefa 

proposta pelos organizadores do programa ”Direitos dos Adolescentes e Cidadania”  os 

professores e representantes de turma acharam também convenientes  ressaltar sobre  

Deveres que devem ser  cumpridos tanto pelos pais, escola , Ministério Público, Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Executivo, Legislativo e Judiciário, mas 

também cumpridos pelos adolescentes, contribuindo para sua formação de cidadãos 

conscientes e responsáveis por suas ações, pelo meio em que vivem, pelas pessoas com quem 

convivem, com o meio ambiente, enfim, compromissados com uma sociedade mais justa e 

igualitária. Os alunos da Escola Estadual Capitão Alexandre Du tiveram uma participação 

efetiva nesta tarefa com o tema proposto, houve rodas de conversas com os professores onde 

puderam retirar suas dúvidas, levantar questões sobre o que são direitos e o que são deveres 

de crianças e adolescentes, como esses direitos são violados e quais as principais formas de 

violência sofrida. Outro fator importante levantado na tarefa foi a questão da obrigatoriedade 

dos pais em matricular seus filhos no ensino regular, garantindo a eles o direito a educação e o 

Poder Público oferecer condições para um ensino de qualidade que garanta a formação de 

nossas crianças e adolescentes.  Uma das dificuldades encontrada na Escola Estadual Capitão 

Alexandre Du para a realização das tarefas é a questão da utilização e acesso a recursos 

tecnológicos, por ser uma comunidade rural, internet não é acessível com facilidade, muitos 

alunos que residem em fazendas não tem acesso algum a redes sociais e outros programas, 

deixando para acessar pesquisas na própria escola e nem sempre a internet na escola está 

funcionando, para essa tarefa que foi a construção do minidocumentário a dificuldade foi 

maior ainda, devido a edição do vídeo, o tamanho do mesmo, o deslocamento a Luz não é tão 

fácil no horário de aula dos alunos, pois a escola depende do transporte do Município, que às 

vezes também não está disponível quando coincide a disponibilidade do aluno dentro das 

atividades da escola. Outro fator que devemos levar em conta para esta tarefa foi o tempo 

para a realização entre uma tarefa (Vínculos Afetivos - Sarau) e esta foi muito curto, menos de 

um mês e os alunos estavam também envolvidos com a Feira de Ciências, com as provas 

finais. Mas, o empenho dos alunos em realizar todas as atividades, a empolgação dos mesmos 

em participar, demonstrando interesse, envolvimento, comprometimento, mesmo com todas 

as dificuldades encontradas foi e é algo que devemos nos orgulhar de nossos alunos. Os temas 

foram recebidos com interesse, curiosidade e disposição por parte dos alunos. Os próprios 

alunos ressaltaram a importância em se falar também dos deveres e o engajamento de toda a 

comunidade formando uma rede de proteção à criança e ao adolescente. 

 


