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1- FAÇA A LEITURA DO TEXTO LEGAL ABAIXO:
Constituição da República Federativa do Brasil
“Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
.............................................................................................
XXXIII - proibição de trabalho, noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.”
“Art. 227. 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.
2- QUESTÕES PARA INTERPRETAÇÃO:
1- Você conhece alguma criança ou adolescente que trabalha fora para
ajudar nas despesas de casa?
R:--------------------------------------------------------------------------------------2- Em sua opinião, é cumprida a lei como fala no artigo acima? Comente a
respeito.
R:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Em nosso Município nos deparamos com crianças pedindo esmolas nas
ruas, por que vocês consideram que isso acontece? De quem é a culpa?
R:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Quantos direitos há no artigo acima? Cite quais são eles.
R:---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Procure no dicionário o significado de cada palavra:
a)saúde:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b)lazer:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c)cultura:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d)dignidade:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e)liberdade:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f)negligência:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g)discriminação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h)exploração:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i)opressão:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Formar uma roda de conversas para comentarmos sobre cada palavra
que os educandos procuraram no dicionário.
7- No artigo fala que é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar esses direitos a criança e ao adolescente. Percebam que ao
elaborarem a lei, colocam em primeiro lugar a responsabilidade na família,
depois na sociedade e por último é o Estado. Vocês concordam com a
ordem como foram colocadas as palavras? Justifique sua resposta. (Após
responderem a pergunta, conversar sobre as respostas).
R:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- Fazer uma visita ao conselho tutelar e pedir para os profissionais que lá

atuam falarem um pouco sobre o trabalho que desenvolvem.
9- Em sala de aula conversar sobre o passeio.

