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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professoras: Luciana/Laís/ Mª Elisabete, Abigail e Claudia Data: 
09/08/2021 

Turma: 4º anos A, 
B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 16/08/2021 

Lembretes importantes: 

✓  Em seu caderno faça com capricho o cabeçalho e anote a matéria Língua Portuguesa; 
✓ Analise com atenção os dados e depois faça o que se pede. 

✓ Toda segunda feira, você deverá enviar um áudio de devolutiva da sua leitura realizada no fim de 

semana. 

 

TEMÁTICA: PROJETO MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA 
 

ATIVIDADE 1: Grave um áudio sobre o que você entendeu da leitura realizada referente a 

semana 20. Ficaremos muito felizes com sua devolutiva! 

ATIVIDADE 2: Leia o texto: 

Lei Maria Da Penha 15 Anos 

 

1http://www.compromissoeatitude.org.br/pesquisa-revela-que-dois-tercos-dos-brasileiros-viram-uma-mulher-ser-agredida/ 
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ATIVIDADE 3: Compreensão da leitura: 

A-Você identifica esse gênero textual? Assinale a resposta correta: 

(    )H.Q                                      (    )NOTÌCIA                       (    )INFOGRÁFICO 

B- Qual é o principal assunto abordado no texto? 

R:______________________________________________________________________ 

C- Com base nos dados analisados, você considera importante haver uma Lei que proteja 

a mulher? Justifique sua resposta:  

R:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4: Leia com atenção: 

Você sabia? 

• Que até os dias de hoje mulheres são impedidas de exercer seus direitos legais 

amparados pela constituição tais como: frequentar instituições de ensino, templos 

religiosos, atos político e, etc.. Por essas e outras razões criaram a LEI MARIA 

DA PENHA. 

Fatos sobre a Lei Maria da Penha Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), sancionada 
em 7 de agosto de 2006 no Brasil, com o intuito de punir o agressor (que pode ser o 
marido, namorado, ex, padrasto, sogro (a), cunhado (a) ou qualquer outro parente ou 
agregados) por qualquer lesão, morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral e patrimonial cometidos contra mulheres e meninas, de quaisquer idades ou classe 
social. 

Quem é Maria da Penha? 
Maria da Penha Maia Fernandes: Vítima de violência doméstica durante 23 anos 

Em 1983, o marido tentou assassiná-la por duas vezes. Na primeira vez, com um tiro de 
arma de fogo, deixando Maria da Penha paraplégica. Na segunda, ele tentou matá-la por 
eletrocussão e afogamento. 

• Maria da Penha é uma pessoa real e quase foi assassinada 
• A cada ano, mais de um milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no 

País (IBGE) 
• A Lei Maria da Penha diminuiu em 10% os assassinatos contra mulheres (Ipea 2015) 
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Lei Reconhecida pela ONU 
A lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações 
do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. 

98% da população conhece a Lei Maria da Penha 
Apenas 2% das pessoas no país nunca ouviram falar da lei Maria da Penha, segundo a 
pesquisa Violência e Assassinatos de Mulheres (Data Popular/Instituto Patrícia Galvão, 
2013). 

Tipos de agressão 
• Psicológica: como o isolamento da mulher, o constrangimento, a vigilância constante 

e o insulto; 
• Patrimonial: destruição ou subtração dos seus bens, recursos econômicos ou 

documentos pessoais; 
• Abusos: como manter uma relação não desejada por meio da força, forçar o 

casamento ou impedir que a mulher se previna. 
• Moral: Calúnia, injúria e difamação. 

Fonte: https://direitosbrasil.com/maria-da-penha-fatos-sobre-lei/ 

 

ATIVIDADE 5: De acordo com o texto responda: 

A- Essa Lei recebeu o nome em homenagem a uma mulher, qual o nome dela? 

R:_______________________________________________________________________ 

B- Por qual motivo resolveram dar o nome de Lei Maria da Penha? 

R:_______________________________________________________________________ 

C- Qual data foi sancionada (implantada) essa Lei? 

R:_______________________________________________________________________ 

D- Quais são os tipos de agressão? 

R:_______________________________________________________________________ 

E- De acordo ao infográfico 5% das mulheres já foram beijadas ou agarradas sem o 

seu consentimento. Defina o que significa “consentimento” para você: 

R:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


