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Leitura:  Semana da Criança!

Você já ouviu falar do estatuto da criança e do adolescente ou ECA? 

O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu em 1990 é uma das leis mais
importantes para proteção das crianças e adolescentes. Mas ao contrário do que muitos 
pensam, essa lei não trata apenas dos direitos dos pequenos, ela também possui uma 
parte específica sobre os deveres da criança.

Quais os principais deveres da criança e do adolescente de acordo com o ECA?

 Respeitar pais e responsáveis;
 Frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada para a sua série;
 Respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola;
 Respeitar o próximo e as suas diferenças (como religião, classe social ou cor da 

pele);
 Participar das atividades em família e em comunidade;
 Manter limpo e preservar os espaços e ambientes públicos;
 Conhecer e cumprir as regras estabelecidas;
 Respeitar a si mesmo;
 Participar de atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer;
 Sempre que tiver dúvidas sobre seus direitos e deveres procurar o responsável 

legal ou o conselho tutelar;
 Proteger o meio ambiente.

Agora que já conhecemos um pouco sobre os deveres das crianças e adolescentes no

ECA, vamos conhecer um pouco sobre os direitos lendo a história em quadrinhos da

Turma  da  Mônica  no  link  a  seguir.  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-szlwJ4aU15id3-

vi54TvXJ7i8pTDzJH

                                                                                  Divi

rtam-se com a leitura!   

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-szlwJ4aU15id3-vi54TvXJ7i8pTDzJH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-szlwJ4aU15id3-vi54TvXJ7i8pTDzJH
https://www.childfundbrasil.org.br/blog/eca-estatuto-da-crianca-e-adolescente/
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Vamos nos divertir com o Jogo do Castelo?

Acesse o link:  https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/castelo/, chame o papai, a mamãe, irmãos

(se tiver) e divirtam- se:

Neste divertido jogo criado com exclusividade para o site de NOVA ESCOLA, a criança é

desafiada  a  descobrir  os  números  que  faltam  no  quadro  numérico.  Dessa  forma,

percebem as regularidades do sistema de numeração decimal.

Conheça as regras do jogo:

Podem participar até cinco jogadores.  Cada um terá que descobrir  5 ou 10 números,

conforme a  escolha feita  antes  de começar.  Para  cada número,  o  jogador  terá  duas

chances. Se acertar, ganha 1 ponto. Se errar, não ganha nenhum ponto e segue para o

próximo número. Ao final da rodada, ganha quem fizer mais pontos.
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