
 

 

         5ª TAREFA: DIREITOS DOS ADOLESCENTES E CIDADANIA 

 

1. Introdução  

A cidadania e os direitos dos jovens podem ser exercidos nas várias atividades do dia a dia. 
Está presente nas atitudes em relação aos amigos, à família e aos professores. Se você está em 
casa assistindo algum programa de televisão e se dá conta de que perdeu a hora de fazer o 
dever de casa, lembra-se que tem o dever de estudar. Mas esse dever é para com o professor 
que lhe deu aquela tarefa ou para com os pais que lhe pedem para estudar? Ou será que é um 
dever para com você mesmo? 

Ser cidadão durante a juventude não é apenas obedecer às leis e ter seus direitos respeitados, 
mas também preparar-se para exercer a cidadania em um sentido mais amplo no futuro. O 
cuidado que você tem hoje com a sua educação vai refletir-se no que você será amanhã e 
ajudá-lo, por exemplo, a ter um bom emprego com o qual possa contribuir, com o seu talento 
e trabalho, para a construção de um mundo melhor. O exercício da cidadania não depende 
apenas dos atos do Estado para conosco, mas também do que fazemos no dia a dia para 
realizar nossos projetos de vida. 

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. 

O que mais um jovem tem direito de exigir para ter sua cidadania respeitada? São inúmeros os 
seus direitos, e para ter uma ideia mais ampla deles, sugerimos que você leia o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Mas não podemos deixar 
de citar um deles que é bastante valorizado pelos adolescentes: o direito à liberdade. 

O que é ser livre? É comum os adolescentes terem uma visão idealizada de que os adultos são 
livres, e eles não. Para muitos, ser livre é poder fazer tudo o que sentem vontade e a qualquer 
momento. Mas será que algum adulto desfruta desse privilégio? É difícil encontrar alguém 
nessa situação, pois o mundo impõe deveres e obrigações a todos, tanto às crianças e aos 
jovens quanto aos adultos e idosos. Não há liberdade ilimitada para ninguém, mas vejamos o 
que diz o art. 16 do ECA sobre o direito à liberdade dos jovens: 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 
legais; 

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 



 

 

 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

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.    

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. Este, aliás, é um dever do Estado para com todos os cidadãos, e não apenas 
os jovens, e temos o direito de exigir que nossos representantes eleitos invistam na saúde os 
recursos que estão previstos em lei. 

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. 

Veja, a seguir, alguns dos direitos dos jovens estabelecidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 

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. 11. 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. 13. 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. 15. 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. 17. 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. 

Referências  

Ministério Público Federal. Disponível em: http://www.turminha.mpf.mp.br/direitos-das-
criancas/cidadania/o-que-e-a-cidadania-dos-jovens-na-sociedade 

 

2. Abordagem do tema 

Antes de iniciar a elaboração da tarefa, o professor deve discutir a temática com todos os 

alunos. Para isso, o professor pode utilizar o material de apresentação disponível no portal e, 

ainda, adotar as metodologias que julgar adequadas. 

Pontos norteadores para discussão:  

 O que são direitos? 

 Por que os direitos são necessários? 

 O que é cidadania?  

 Como a família e a escola podem ajudar na garantia dos direitos dos 

adolescentes?  

 Qual é o papel da escola na formação e no exercício da cidadania? 

 Quais são os nossos deveres enquanto cidadãos?  

 

 

http://www.turminha.mpf.mp.br/direitos-das-criancas/cidadania/o-que-e-a-cidadania-dos-jovens-na-sociedade
http://www.turminha.mpf.mp.br/direitos-das-criancas/cidadania/o-que-e-a-cidadania-dos-jovens-na-sociedade


 

 

 

3. Descrição da atividade: 

 

Produto final: produzir um minidocumentário em vídeo.  

O que é um minidocumentário? 

Mini documentários são pequenos vídeos que costumam abordar assuntos sobre as quais 

existam interesses sociais ou debates. Geralmente, consideram as questões coletivas de uma 

perspectiva social e as pessoas recrutadas para o filme ilustram o assunto ou dão opinião 

sobre ele. Representa uma determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez nunca 

tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela representados sejam 

familiares. O discurso do mini documentário tem por característica sustentar-se por 

acontecimentos reais.  

Tema do minidocumentário 

A temática do minidocumentário: direitos dos adolescentes e cidadania.  

Os participantes podem fazer filmes autorais ou ilustrando outros casos como exemplo, desde 

que o crédito seja devidamente mencionado – e desde que o teor do vídeo esteja relacionado 

à temática.  

Observações 

- É desejável que todos participem ativamente do vídeo, seja pais/responsáveis, professores e 

alunos. Ou seja, nenhuma participação é obrigatória.   

- Assim como nas demais atividades, os adolescentes devem ser os protagonistas da 

elaboração do minidocumentário. Nesta tarefa, especificamente, é desejável a participação 

dos pais/responsáveis, sempre que possível.  

 

- O minidocumentário é de tempo livre. Ou seja, pode ter a duração que a escola definir.  

PARA ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 

 O(s) professor(es) e os alunos podem criar uma lista com os temas e possíveis vídeos; 

 O(s) professor(es) e os alunos devem podem montar cenários para os vídeos ou gravar 

nas ruas da cidade, como preferirem.  

 O(s) professor(es) e os alunos podem fotografar, filmar ou fazer uma reportagem para 

registrar esse momento (chamado making of).  

 

 

4. Objetivos 

OBJETIVO GERAL: 



 

 

 Reforçar o conhecimento, por parte de alunos, pais/responsáveis e professores, dos 

direitos dos adolescentes e do conceito de cidadania.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Aproximar escola e família, que representam os principais agentes socializadores de 

crianças e adolescentes.  

 Utilizar a arte e a cultura como formas de sensibilização e aproximação entre 

pais/responsáveis, alunos e professores. 

 Multiplicar os conhecimentos adquiridos pelos alunos de Luz/MG para outros jovens 

no país, via divulgação do vídeo em plataformas como o YouTube e o Facebook. 

 

5. Prova da realização 

O material comprobatório da tarefa deverá ser composto por:  

 Minidocumentário; 

 Relatório dos (as) professores(as).  

A entrega do relatório da atividade, conforme modelo disponibilizado é obrigatória. É com 

base neste relatório que a comissão faz a avaliação da tarefa. 

6. Prazo de entrega tarefa: 30 de novembro de 2019. 

- Os materiais deverão ser enviados pelo portal até a data limite.  

 

7. Pontuação: 

- Pontuação por entrega: as escolas que entregarem a tarefa receberão 50 pontos.  

- Pontuação por critérios: além da pontuação por entrega, as escolas poderão receber até 50 

pontos, de acordo com o cumprimento dos critérios de avaliação descritos no item 8.  

Assim, as escolas poderão computar até 100 pontos pela tarefa.  

7.1 Pontuação Extra:  

As três escolas com maior pontuação de acordo com o item anterior receberão a respectiva 

pontuação bônus: 

1º lugar – 30 pontos  

2º lugar – 20 pontos  

  3º lugar – 10 pontos  



 

 

 

 

 

 

 

8. Critérios de avaliação: 

Critério de Avaliação Peso 

Abordagem dos temas propostos: Análise da forma e da profundidade com que os temas 

foram trabalhados com os (as) alunos (as) e de que forma refletem no produto final. 

 

 

3 

Envolvimento dos (as) alunos (as): Avaliação da participação do grupo de estudantes no 

processo de construção, divulgação e produção da tarefa. 

 

3 

Divulgação: Avaliação da estratégia de divulgação da tarefa. 

 

2 

Apresentação: Avaliação da apresentação da tarefa e dos recursos utilizados.   

 
 

2 

 


