
 

 

 

NOME DA ESCOLA: 

TAREFA: DIREITOS DOS ADOLESCENTES E CIDADANIA 

Nº DE ALUNOS: 

CICLO/ANO: 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

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

a execução da tarefa. 

 

          Após a entrega da Tarefa 5 do Projeto Galera Curtição – DIREITOS DOS 

ADOLESCENTES E CIDADANIA , os professores assistentes se reunirão com alguns 

jovens para expor o tema. Para tal, realizou-se uma oficina com a temática a fim de 

conscientizá-los a cerca do conteúdo. Na realização da oficina, foi solicitado aos alunos 

que escrevessem palavras que explicitasse dentro da concepção de cada um a 

compreensão de DIREITOS E CIDADANIA. Logo após os jovens recortarem placas em 

papéis coloridos, cada um exprimiu o que acreditava diante do exposto. Ao final, o 

professor Carlos Teodoro finalizou a oficina explicando e complementado os que os 

jovens anteriormente haviam exposto na culminância da oficina, elucidando que 

criança e adolescente são sujeitos de direito e possuem este, garantido na legislação 

específica a qual possuem proteção, dando ênfase de norteamento sobre o ECA e a 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

          Os professores assistentes do projeto GALERA CURTIÇAO lançaram o desafio aos 

jovens protagonistas sobre as atividades a serem desenvolvidas durante a realização 

da Tarefa 5, e determinaram que em um segundo momento, reunir-se-iam novamente 

para apreciação do plano de ações, onde os adolescentes deveriam apresentar: 

 Geração das ideias; 

 roteiro; 

 planejamento; 

 divisão para execução das ideias.  

 



 

 

 

 

Legenda foto 1: Oficina de explanação do Direitos dos Adolescentes e Cidadania 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Legenda foto 2: Oficina de explanação do Direitos dos Adolescentes e Cidadania 

  

Legenda foto 3: Oficina de explanação do Direitos dos Adolescentes e Cidadania 



 

 

  

2. ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO DAS ACÕES 

Descreva aqui de que forma se deu o planejamento e a construção do minidocumentário 

          Para organização das ações a serem definidas, foi realizado um segundo 

momento onde novamente uma equipe de 29 jovens com os professores assistentes 

se reuniu para definir as atividades propostas pelos protagonistas lançadas no último 

encontro. Tão logo, a aluna Camila exprimiu a ideia de se fazer uma rifa com sorteio de 

uma cartilha com os direitos dos adolescentes e cidadania, que, posteriormente foi 

remodelada pela aluna Ana Cristina Cabral com a ideia de um álbum de figurinhas 

informativo com os Direitos dos Adolescentes e Cidadania, isso remetia a infância de 

todos adolescentes, que um dia ou outro colecionou figurinhas com temas diversos 

quando crianças.  

 

O álbum de figurinhas consiste em completá-lo com gravuras autocolantes 

sobre o ECA e a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (Direitos dos 

Adolescentes e Cidadania), para isso é necessário comprar os pacotes e 

trocar as figurinhas repetidas com outros colecionadores da escola. Antes 

de ir para o pacotinho, as figurinhas são embaralhadas, dispondo cada 

pacote de duas unidades. A moeda de troca é tabelada de acordo com os 

produtos não perecíveis, entregues na biblioteca e que futuramente 

revertidos à doação para famílias com necessidades. É aí que entra o 

consumidor, que vai se empenhar em completar o álbum. 

 

1Kg de arroz  4 pacotes 

1Kg de feijão  6 pacotes 

1kg de açúcar cristal  2 pacotes 

900 ML de óleo de soja  4 pacotes 

500gr de macarrão  4 pacotes 

500gr de café   5 pacotes 

400gr / 500gr de leite em pó  5 pacotes 
 

 



 

 

          A princípio, os jovens discutiram entre si como seria a confecção e, o mais 

relevante, como adquirir as figurinhas que completariam o mesmo. Com ideia 

brilhante o aluno Marcus Antônio sugeriu que a moeda de troca para aquisição destas 

figurinhas poderia ser alimentos, que seriam revertidos para famílias em situação de 

risco, ou seja, que nem sempre tem o direito a alimentação adequada. Em aplausos e 

elogios, foi acatada a radiante ideia, que além de cunho informativo e disseminador 

por toda a escola, teria um papel social de estimável valor.  

          Outra possível forma de abordar os jovens da escola e sensibilizá-los poderia ser 

um QUIZ sobre o tema, exprimiu Ana Luiza Basílio, onde os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do ensino 

médio, disputariam de forma saudável sobre Direitos dos Adolescentes e Cidadania, 

tornando a escola como um todo na conscientização do tema.  

         Outra atividade importante citada pela professora Nívia, seria a gravação do 

vídeo∕documentário a ser produzido. Logo, quem não tem afinidade com o meio 

audiovisual pode contribuir com os demais colegas na realização do mesmo, 

compartilhando de ideias criativas, onde cada um leva um pouco de conhecimento, 

agregando ao grupo a realização das atividades. 

         Então mãos a obra! Vamos lá, à execução das ideias dos protagonistas, que será 

um sucesso de realização para a escola, para os próprios adolescentes e para a 

sociedade. Sair além dos muros da escola. 

          Na oportunidade, a professora Lígia explicou aos participantes que, mesmo não 

tendo uma pontuação desejável como os mesmos sempre nos questionavam, teria de 

fazê-lo com honra, principalmente que o intuito era levar informações tão valiosas, 

que, muitas vezes, infelizmente, muitos ainda não têm o conhecimento de sua 

importância.  Os Direitos dos Adolescentes e Cidadania. Outro fator de estímulo foi à 

arrecadação de alimentos que seriam revertidas em cestas básicas.  

           Um álbum foi fornecido para todos os funcionários da escola e cada sala recebeu 

um único álbum, para ser completados pela respectiva turma, e, a classe vencedora, 

receberia da escola um jantar como forma de estímulo para sua total realização,  

 

 

 

 



 

 

 

Legenda foto 4: Encontro para organização das ações. 

 

Legenda foto 5: Encontro para organização das ações. 

          Os professores assistentes dividiram os adolescentes em três equipes para a 

realização das atividades a serem desenvolvidas, levando em consideração as 

atividades a serem realizadas e as habilidades múltiplas de cada um. 

          Sem perder tempo, deram início à Idea da confecção dos álbuns de figurinhas, 

levantando o material a ser gasto, a tabela de itens do gênero alimentícios não 

perecíveis que seria a moeda de troca das figurinhas e outros itens relevantes. 



 

 

 

 

Legenda foto 6: Impressão do álbum de figurinhas. 

 

Legenda foto 7: Encadernamento do álbum de figurinhas. 



 

 

 

 

Legenda foto 8: Encadernamento do álbum de figurinhas. 

 

 

Legenda foto 9: Empacotamento das figurinhas do álbum. 



 

 

 

 

Legenda foto 10: Empacotamento das figurinhas do álbum. 

 

 

Legenda foto 11: Empacotamento das figurinhas do álbum. 



 

 

 

 

Legenda foto 12: Empacotamento das figurinhas do álbum. 

 

          Com várias tarefas a serem realizadas, outro grupo de adolescentes ficou 

responsável pela confecção das perguntas do Quiz, jogo no qual os jogadores 

(individualmente ou em equipes) tentam responder corretamente a questões que lhes 

são colocadas, pontuando assim para cada acerto. O mesmo será aplicado para os 

alunos dos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do ensino médio, com direcionamento ao tema Direitos 

dos Adolescentes e Cidadania, temas transferidos como conteúdo dentro do álbum. 

          Os jovens protagonistas também ficaram responsáveis pela tabela de pontuação 

e pelo regulamento, assim como a formação da equipe de cada sala a disputar o jogo, 

além do recolhimento dos alimentos e embalagem das cestas básicas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Legenda foto 13: Alunos realizando troca para álbum de figurinhas 

 

 

Legenda foto 14: Alunos realizando troca para álbum de figurinhas 



 

 

 

 

Foto 15 

 

Legenda foto 15 e 16: Alunos realizando troca para álbum de figurinhas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ  

TEMA: DIREITOS DOS ADOLESCENTES E CIDADANIA 

ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR ZICO TOBIAS – TURNO MATUTINO 

EQUIPE∕SÉRIE∕SALA 

AJUDA 

Pontuação 
Passa 

reposta 
Ajuda 

da 
plateia 

Ajuda dos 
professores 

Eliminar 
questões 

EQUIPE 1____ANO(s)____          

EQUIPE 2____ ANO(s)____          

EQUIPE 3____ ANO(s)____          

EQUIPE 4____ ANO(s)____          

EQUIPE 5_____ANO(s)____          

EQUIPE 6____ ANO(s)____          

          

          

OBSERVAÇÕES SE JULGAR NECESSÁRIO: 
 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

SUPER QUIZ 
      DIREITOS DOS ADOLESCENTES E CIDADANIA 

 
REGULAMENTO 

 

1. DO CONCURSO 

1.1 Este GAME em forma de Quiz cultural/recreativo é promovido pelos jovens 

participantes do Projeto Galera Curtição do turno matutino da Escola Estadual 

Comendador Zico Tobias. Seu objetivo é disseminar de forma atrativa os “DIREITOS 

DOS ADOLESCENTES E CIDADANIA” tema da atividade da Tarefa 5 do projeto 

desenvolvido na escola. O Quiz será composto de uma única etapa a ser realizada na 

data de 28/11/2019, na própria escola após momento de recreação. 

1.2 O GAME é composto de perguntas em formato Quiz sobre tema apresentado para 

trabalho referente à tarefa 5 do Projeto Galera Curtição, e consistirá em um jogo de 

perguntas e respostas, todas relacionadas ao tema a ser desenvolvido. Lembramos 

que este concurso possui caráter exclusivamente cultural e educativo, não havendo 

nenhum pagamento por parte dos participantes, não sendo, portanto, necessária a 

aquisição de qualquer produto. 

 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

2.1 O presente CONCURSO é aberto aos alunos do 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do ensino médio 

do turno matutino da E. E. Comendador Zico Tobias, respeitando os termos e 

condições estabelecidas neste regulamento. 

2.2 A participação no CONCURSO, conforme já asseverado, é voluntária, gratuita e 

implica na aceitação dos termos e condições contestantes neste regulamento. 

 

3. COMO PARTICIPAR, REGRAS E PONTUAÇÃO. 

3.1 Cada sala terá o direito de montar uma equipe que os representará, compostas por 

3 (três) representes de cada sala, 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do ensino médio do turno 

matutino. 

3.2 Cada equipe deverá nomear um líder entre os 3 (três) escolhidos em nome da 

equipe. 

3.3 É dever do líder zelar pelo comportamento da equipe. 



 

 

3.4 Fica proibido aos membros da plateia soprar (repassar) respostas, sob pena da 

equipe onde partir a resposta perder 5 (cinco) pontos na pontuação geral e perder o 

direito de completar a resposta. 

3.5 É expressamente proibida a utilização de qualquer meio tecnológico como auxiliar 

nas respostas, possível de desclassificação. 

3.6 As respostas deverão ser respondidas em plaquinhas disponibilizadas para os 

grupos apenas com as letras correspondentes as perguntas: A, B, C ou D. 

3.7 Os integrantes da equipe deverão responder as perguntas feitas por sorteio e 

aleatoriamente pelo (a) coordenador (a) do quiz. Caso a equipe não saiba a resposta 

correta, terá a oportunidade de usar duas vezes no decorrer do jogo as seguintes 

ajudas: 

 Pular a pergunta; 

 pedir ajuda aos professores; 

 pedir ajuda a plateia; 

 eliminação de alternativas. 

 Não é permitido usar mais de uma ajuda em uma única pergunta. 

3.8 A rodada do jogo será composta de 40 (quarenta) perguntas. 

3.9 Cada resposta correta contará pontos e, ao final, aqueles que fizerem maior 

pontuação serão declarados vencedores, recebendo, portanto, a premiação 

correspondente ao 1º, 2º ou 3º lugar, de acordo com a pontuação obtida. 

3.9 Cada acerto será contabilizado 5 pontos na equipe com resposta correta. 

 

4 Critérios de Desempate 

4.1 Em caso de empate será realizada rodada de mais 3 (três) perguntas para as 

equipes empatadas, até que uma saia a vencedora. 

 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Este regulamento poderá ser alterado quantas vezes for necessário para sua 

execução, garantida sua divulgação de forma eficaz. 

6.2 Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão resolvidos 

pelos professores norteadores que utilizará, além do regulamento em vigor, o bom 

senso e a equidade na solução dos impasses. 



 

 

        

 

Foto 17 

 

 

Legenda fotos 17 e 18: Realização do Quiz. 

 

 



 

 

 

         

                              Foto 19                                                                 Foto 20 

 

         

Legenda fotos 19, 20, 21 e 22: Equipes competidoras. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Legenda foto 23: Equipe de professores “auxílio” participantes do QUIZ. 
 

 

Legenda fotos 24: Realização do Quiz. 

 



 

 

 

   Outra equipe ficou responsável pela gravação do vídeo∕documentário a ser 

produzido, a forma que será realizado e quais responsáveis pelo acompanhamento. 

          Todas as atividades foram acompanhadas pelos professores assistentes, que se 

dividiram para orientar e conduzir os trabalhos dos adolescentes. 

 

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. 

  

          A divulgação conseguiu abranger toda a escola, uma vez que todas as salas do 

turno matutino da E.E.Comendador Zico Tobias foram envolvidas pelas atividades, 

tanto pelo QUIZ quanto pelo recebimento do álbum de figurinhas Direitos dos 

Adolescentes e Cidadania. A divulgação das atividades desenvolvidas pela equipe do 

Projeto Galera Curtição envolveu diretamente e∕ou indiretamente 100% dos alunos, 

além de funcionários, que também receberam um álbum para ser completado, 

interagindo com os alunos nas trocas das figurinhas. 

          Com a grande abrangência da disseminação, o sucesso do álbum se transformou 

em uma consequência natural em que os adolescentes empenhados para a realização 

de seu complemento, não mediram esforços para as atividades. 

          Outra forma de divulgação utilizada foi através das redes sociais, na conta do 

instagran do Galera Curtição criada por eles, onde os alunos postavam o passo a passo 

do que era realizado por eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Legenda foto 25: Divulgação através de redes sociais 



 

 

 

        

                           Foto 26                                                                Foto 27 

 

Legenda fotos 26,27 e 28: Divulgação através de redes sociais 



 

 

 

 

Legenda foto 29: Divulgação e entrega do álbum de figurinhas nas salas de aulas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Legenda foto 30: Divulgação e entrega do álbum de figurinhas nas salas de aulas. 

 

 

 



 

 

 

 

Legenda foto 31: Armazenagem dos alimentos para embalagem das cestas básicas. 

 

 

Legenda foto 32: Recolhimento dos alimentos para embalagem das cestas básicas. 

 



 

 

 

      

                             Foto 33                                                             Foto 34 

 

 

Legenda fotos 33, 34 e 35: Recolhimento de alimentos para embalagem das cestas 

básicas. 

 



 

 

 

 

Foto 36 

 

Legenda fotos 36 e 37: Entrega das cestas básicas a famílias carentes. 

 



 

 

 

          Na gravação do vídeo, os alunos buscaram reproduzir alguns direitos básicos que 

permitissem de forma simples e clara representar os Direitos dos Adolescentes e 

Cidadania, sendo eles os próprios intérpretes da história tendo a participação de Tânia 

Maria Basílio, irmã da adolescente Ana Luisa Basílio, que representou como 

coadjuvante do vídeo feito pelos adolescentes, inserindo família e adolescente no 

protagonismo juvenil. 

 

LINK PARA ACESSO AO VÍDEO: https://youtu.be/VSu_S_n2qZs 

 

GALERA CURTIÇÃO EM CENA: 

 

 

Foto 38: Tânia Maria Basílio e a irmã adolescente Ana Luisa Basílio. 

https://youtu.be/VSu_S_n2qZs


 

 

 

                                   

                               Foto 39                                                                Foto 40 

     

Foto 41                                                               Foto 42 

 

Foto 39, 40, 41 e 42: Adolescentes na preparação das gravações. 



 

 

 

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. 

          A participação dos alunos foi muito positiva, se tratando da grandiosidade das 

atividades propostas por eles nesta Tarefa, a interação foi um desafio, uma vez que a 

escola tem aproximadamente 500 alunos no turno matutino, e que, diretamente ou 

indiretamente foram envolvidos. 

          Destacou-se a participação de 29 alunos participando diretamente como 

disseminadores e todo o restante da escola foi de uma forma ou outra envolvidos pela 

ideia. Alcançando uma enorme abrangência. 

          Um dos pontos de maior consideração foram à entrega das cestas básicas as 

famílias. Em uma das visitas, descobriram que a residência se tratava de um 

adolescente que fazia parte dos alunos da Escola Zico Tobias, o que os surpreendeu 

muito, os deixado emocionados e gratificantes pelo trabalho realizado. 

 

 

 

 

 

 

SEGUE ABAIXO O ALBUM DE FIGURINHAS 

PRODUZIDO PELOS ALUNOS DO PROJETO GALERA 

CURTIÇÃO 

 

 

 

 



 

 

 

 

Direitos dos 

Adolescentes e 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. E. Comendador Zico Tobias 

 

 

Turma: ----------------- – Ensino Médio 
 

 

 

O cuidado começa com 

a garantia dos direitos! 

 



 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido pela sigla ECA, prevê 

proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras. Igualmente, 

estabelece os direitos e deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelos 

mesmos. 

Para o Estado brasileiro “criança” é uma pessoa de até 12 anos incompletos e 

“adolescente” de 12 a 18 anos. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, 

o ECA pode ser aplicado às pessoas de entre 18 e 21 anos. 

Com a criação do ECA, as crianças e os adolescentes começam a adquirir 

direitos e deveres garantidos por lei e reconhecidos assim. 

Portanto, tal como os adultos, eles são sujeitos que compõem a sociedade. 

Porém, são vulneráveis no sentido de que essa fase representa muito no 

desenvolvimento social, psicológico e físico do indivíduo. 

Para tanto, a importância do conteúdo do ECA deve ser conhecida pelas 

crianças e adolescentes, de forma a construir uma sociedade mais justa e 

igualitária. Assim, todos reconhecem seus direitos e deveres e podem lutar por 

eles. 

O que ocorre no Brasil, uma vez que o país possui um histórico colonialista, é o 

desconhecimento das leis por parte do grupo social, tornando-o vulnerável a 

qualquer tipo de abuso de poder. 

 

 

 

 

 



 

 

 
O QUE É ECA? 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o conjunto de normas do 

ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da 

criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos 

para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolescente


 

 

ORIGEM DO ECA 

 

 

O ECA foi instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990, durante o 

mandato do então presidente Fernando Collor. Ela regulamenta os direitos das 

crianças e dos adolescentes inspirado pelos projetos fornecidos pela 

Constituição Federal de 1988, adotando uma série de regras internacionais:  

 Declaração dos Direitos da Criança;  

 Regras mínimas das Nações Unidas para administração da Justiça da 

Infância e da Juventude - Regras de Beijing;  

 Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da Delinquência Juvenil.  

      

 

           

       

 
 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_da_Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regras_m%C3%ADnimas_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_administra%C3%A7%C3%A3o_da_Justi%C3%A7a_da_Inf%C3%A2ncia_e_da_Juventude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regras_m%C3%ADnimas_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_administra%C3%A7%C3%A3o_da_Justi%C3%A7a_da_Inf%C3%A2ncia_e_da_Juventude
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-Z5tr4PDmwEg/VDKbuUjXONI/AAAAAAAABQA/U3xChJrD_f0/s1600/Digitalizar0027.jpg&imgrefurl=http://blogdoiracemapamplonachiesse.blogspot.com/2014/10/declaracao-universal-dos-direitos-da.html&docid=KGye8wgSakzVwM&tbnid=LbXwAJ8nlNPXQM:&vet=1&w=465&h=640&bih=486&biw=1024&ved=2ahUKEwiYuLm0k-vlAhVrHrkGHblQC68QxiAoAHoECAEQFw&iact=c&ictx=1


 

 

CONCEITOS DE CRIANÇA  

E DE ADOLESCENTE 

Para o ECA é considerada criança a pessoa com idade inferior a doze anos e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade, culturalmente no 

Brasil se considera adolescente a partir dos 12 anos. Outra diferença entre a lei 

e cultura é o Estatuto da Juventude, LEI Nº 12.852, que considera jovem a 

pessoa até vinte nove anos de idade, mas que culturalmente no Brasil se 

considera até vinte e quatro anos de idade. Para a prática de todos os atos da 

vida civil, como a assinatura de contratos, é considerado capaz o adolescente 

emancipado.  

 

 

                        

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emancipa%C3%A7%C3%A3o_de_menor#Brasil
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkotu7ue7lAhUDCrkGHR1tAlMQjRx6BAgBEAQ&url=https://br.depositphotos.com/161646740/stock-illustration-big-brother-doing-piggyback-ride.html&psig=AOvVaw0q6VyhI5p5UilLSgzvJ37F&ust=1573983944735775


 

 

CIDADANIA 

 

 

A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que 

vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no 

usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. 

 

 

 

 

 



 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

Estar pronto para exercer a cidadania é, antes de tudo, ter preparo para atuar 

na sociedade de forma autônoma e consciente, conhecendo e cumprindo 

nossos deveres, mas também exigindo que nossos direitos sejam respeitados. 

Mas, para isso, é preciso conhecê-los, ter acesso à informação e desenvolver 

uma consciência crítica e aptidões intelectuais para refletir sobre como aplicar 

esses conhecimentos na vida prática. No entanto, apenas o esforço de um 

jovem nos estudos não basta para que ele possa adquirir uma boa formação 

intelectual e profissional. É preciso também que o sistema de ensino público 

ofereça uma educação de qualidade. E esse é um dever do Estado para com o 

cidadão que temos o direito de cobrar. 

 

 

 

 

 



 

 

               

                                       

 

                    

 

               

 

 

 

 



 

 

 

DIREITO À LIBERDADE 

Expressar livremente suas opiniões e desejos sem medo de ser punido por 

isso, praticar esportes e ter momentos de lazer, ser bem alimentado e acolhido 

pela família, ter suas necessidades físicas e emocionais atendidas são alguns 

exemplos de direitos dos jovens. Mas, infelizmente, nem todos têm esses 

direitos respeitados, pois muitas famílias não possuem condições financeiras e 

psicológicas para dar aos filhos os cuidados que eles necessitam. 

 

                 

 

               

 

          

 

 



 

 

 

                  

 

                 

 

 

 



 

 

 

 

DIREITO AO CONVÍVIO  

FAMILIAR HARMONIOSO 

 

Nesses casos, o Estado deve fazer a sua parte. Por exemplo, se um 

adolescente vive nas ruas porque seus pais não conseguem alimentá-lo, vesti-

lo e mantê-lo na escola, ele tem direito a um abrigo onde possa viver, ser 

alimentado, cuidado e educado. Se for vítima de violência doméstica ou abuso 

e exploração sexual, também deve ter o amparo e a assistência do Estado. 

Para isso, ele pode procurar auxílio e aconselhamento psicológico para si e 

para os pais no Conselho Tutelar de sua cidade. Quando não for possível 

encontrar uma solução que traga um convívio harmonioso com os familiares, 

um juiz pode retirar a guarda do adolescente de sua família biológica e 

encaminhá-lo para a adoção, seja por parentes com quem ele tenha mais 

afinidade ou por outra família que se disponha a adotá-lo. Enquanto aguarda a 

adoção, ele fica em abrigos para jovens e crianças custeados pelo Estado. 

 

 

 

                  

Conselho 

Tutelar 

 

 



 

 

DIREITO À VIDA 

O direito à vida é um dos mais importantes entre todos os garantidos pela 

Constituição Federal e pelas leis, e ele não se restringe apenas à alimentação 

adequada. É preciso que haja também cuidados preventivos com a saúde, 

como o recebimento gratuito das vacinas recomendadas pela vigilância 

sanitária, para que o jovem possa crescer sem a ameaça de contrair doenças 

contagiosas. Ter acesso à saúde implica também conseguir ter atendimento 

em hospitais públicos de qualidade sempre que estiver doente ou precisar fazer 

exames de rotina. Para ser capaz de lutar pelos seus ideais e projetos de vida, 

o jovem precisa do amparo e da proteção de toda a sociedade, o que inclui a 

família, a escola e o Estado. Só assim ele poderá estudar e brincar, ser 

alimentado e receber cuidados médicos para gozar de saúde e bem estar, 

receber afeto e carinho, e ter acesso aos bens culturais que a sociedade pode 

lhe proporcionar. 

 

                 

 

                

 

 



 

 

 

Alguns dos direitos dos 

jovens estabelecidos no 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente:  
 

 

 

E C A 

 



 

 

Art. 4º 

 

É dever da família, da comunidade, 

da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde,  

à alimentação, à educação,  

ao esporte, ao lazer,  

à profissionalização, à cultura,  

à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e 

comunitária.  

 

 

 



 

 

Art. 5º  

 

Nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido 

na forma da lei qualquer atentado, por 

ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais.  

 

 

   

 



 

 

 Art. 7º  

 

A criança e o adolescente têm  

direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam  

o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência.  

 

 

 



 

 

Art. 11º  

 

É assegurado atendimento integral à 

saúde da criança e do adolescente, 

por intermédio do Sistema Único de 

Saúde, garantido o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação 

da saúde.  

 

 

 

 



 

 

Art. 13º  

 

 

Os casos de suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra 

criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados  

ao Conselho Tutelar da respectiva 

localidade, sem prejuízo de  

outras providências legais.  

 

 

 



 

 

 

Art. 15º 

  

A criança e o adolescente têm direito 

à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas 

em processo de desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis.  

 

 

 



 

 

 

Art. 17º  

 

O direito ao respeito consiste na 

inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a 

preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos 

valores, ideias e crenças, dos 

espaços e objetos pessoais.  

 

 

 



 

 

 

 

Art. 18.  

 

 

É dever de todos velar  

pela dignidade da criança e  

do adolescente, pondo-os  

a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor. 

 

     

 



 

 

 

 Este álbum foi elaborado e produzido pelos alunos da E. E. Comendador 

Zico Tobias - turno matutino participantes do projeto Galera Curtição 

contendo 120 figurinhas distintas distribuídas em 23 páginas, com o 

objetivo de disseminar, de forma sucinta e agradável, direitos de crianças 

e jovens contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Luz - 2019 
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INSTRUÇÕES  

 Cada turma da E. E. Comendador Zico Tobias – turno matutino receberá um 

álbum contendo 22 páginas para colar 120 figurinhas distintas nas suas 

respectivas posições que, ficará sob responsabilidade de um aluno 

integrante da turma. 

 A aquisição dos pacotes de figurinhas, que estarão disponíveis na biblioteca 

da escola, se dará a base de troca por alimentos não perecíveis, 

devidamente lacrados e dentro do prazo de validade, conforme a lista a 

seguir: 

1Kg de arroz    ..........................................................   4 pacotes 

1Kg de feijão    ..........................................................   6 pacotes 

1kg de açúcar cristal     ..............................................  2 pacotes 

900 ML de óleo de soja    ..........................................   4 pacotes 

500gr de macarrão    .................................................   4 pacotes 

500gr de café   ...........................................................  5 pacotes 

400gr / 500gr de leite em pó ......................................  5 pacotes 

 Todas as turmas deverão entregar os álbuns na biblioteca da escola 

impreterivelmente até às 10:00 horas do dia 04/12/2019, com o máximo de 

figurinhas distintas devidamente coladas nas suas respectivas posições, 

para apuração que será feita pelos participantes da equipe do projeto Galera 

Curtição – E. E. Comendador Zico Tobias turno matutino. 

 Premiação: a turma que, dentro do prazo estabelecido, entregar o álbum 

com o maior número de figurinhas distintas devidamente coladas nas suas 

respectivas posições, será convidada a participar de um jantar festivo que 

será realizado nas dependências da escola. 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os alimentos arrecadados com as trocas por 

pacotes de figurinhas serão encaminhados à famílias 

carentes de Luz/MG. 

 



 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 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.  

  

6.  

Nas duas últimas tarefas, os alunos difundiram e conseguiram abranger 

maior número de pessoas, tanto alunos ou comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


