
 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Nome do aluno: 
Semana: 20 

Professora: Luciléia Sexta – Feira 
        06/08 

Turmas: 4° Ano 

Componente Curricular: 2 aulas de Matemática Entrega: Foto/vídeo/ 
Atividade impressa  

Componente Curricular: 1 aula de Língua Portuguesa 
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Língua Portuguesa 

A Lei Maria da Penha (11.340/06), que entrou em vigor 

em 2006, combate a violência contra a mulher. Estudar, 

conhecer e dialogar sobre ela é fundamental para promover 

a igualdade de gênero e a valorização da vida. Por medo ou 

falta de informação, mulheres deixam de denunciar seus 

agressores e convivem, diariamente, com abusos emocionais, 

físicos e psicológicos. 

Com o objetivo de enfrentar às diferentes formas de 

violências sofridas pela mulher, a Coordenação Regional de 

Educação de Goiânia está participando do projeto Lei Maria 

da Penha Vai na Escola, implementado pelo Governo de 

Goiás, por meio da Secretaria da Educação (Seduc Goiás). O foco é utilizar o alcance da escola na 

vida das pessoas para erradicar esse tipo de violência. 

O tutor educacional, Osvaldo Rocha, e o Professor da rede municipal de ensino, Alexandre 

Sales, compuseram a música Maria da Penha, que visa conscientizar sobre a violência contra a 

mulher. Essa canção, na voz de Ister, é um alerta para quem vive em um relacionamento abusivo. 

Compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Vamos promover essa luta. 

Se você sofre ou conhece uma mulher que é vítima de violência, denuncie. Você pode 

registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Em caso de emergência, disque 190 ou 

180, canal do governo federal para denúncias. Se houver violência, Lei Maria da Penha! 

Ouça a canção: https://youtu.be/sYBzod20HJU  
 

 

Responda em seu caderno: 

1) Qual o número da lei Maria da Penha? 

2) O que você entende por igualdade de gênero? Pesquise e responda. 

3) Você gostou da canção? Qual o nome da cantora? 

4) Em caso de emergência qual número devo ligar? 

5) Qual o nome da lei de violência contra a mulher? 

6) Quanto parágrafos possui o texto? 


