
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA” 

 

 “A Lei 11.340/06, que recebeu o nome de “Lei Maria da Penha”, foi fruto da 
organização do movimento feminista no Brasil que desde os anos 1970 denunciava as 
violências cometidas contra as mulheres (violência contra prisioneiras políticas, violência 
contra mulheres negras, violência doméstica, etc.) e nos anos 1980 aumentou a 
mobilização frente a absolvição de homens que haviam assassinado as esposas alegando 
“legítima defesa da honra”.  
 Um dos méritos da Lei Maria da Penha é a proposta do trabalho articulado entre as 
esferas de governo e a sociedade civil. Somente este trabalho articulado em Rede, com 
ampla participação cidadã, poderá propiciar não só a assistência adequada para as 
vítimas, como também uma reflexão por parte da sociedade sobre que tipo de relações 
entre homens e mulheres deseja consolidar. ” 
 

 
 
*Imagem retirada de <https://www.ebiografia.com/maria_da_penha/> e texto retirado de < 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Violencia_Domestica/Lei_Maria_da_Penha/vd-lmp-mais/Historia_da_lei> acesso em 22/6/21.

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 02/08 a 06/08/2021 

SEMANA: 
20 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e CAROLINA PASQUALINI DE BRITO. 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:  
O EU, O OUTRO E O NÓS. 



 

 

ATIVIDADE: parlenda “O cravo e a Rosa”; 

Objetivos: incentivar a linguagem oral e escrita; conscientizar contra a prática 

da violência, desenvolver a expressão oral e o vocabulário. 

 

Você já ouviu a parlenda “O Cravo e a Rosa”? Para iniciarmos nossa atividade 

de hoje, vamos ouvir a parlenda, acessando o link a seguir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqMzotWucoU 

 

Depois de assistir ao vídeo, responda com o auxílio de um responsável. 

 

O que você achou da parlenda? 

Que personagens apareceram? 

 

Faça um desenho sobre a história que você acabou de assistir. Em seguida, 

com a ajuda de um responsável, escreva seu primeiro nome, identificando o 

autor da atividade!!! 

 

RECURSO:  

 
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, etc. 
Folha de sulfite A4, lápis de cores, lápis de escrever e borracha. 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lqMzotWucoU

