
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

 
Nome do aluno:  
 Semana: 25 

Professoras: Patrícia Mendes/ Kika 
 

Data: 08/09/2021 Turmas: 4º A/B 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 
 

Entrega: 15/09/2021 
 

 
 

 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.  
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

 

VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO 

Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo o que quer, na hora em que bem entende? 

Provavelmente não, certo? Mesmo sem perceber, você já sabe o que é cidadania: todo mundo 

que vive em sociedade tem deveres para cumprir e direitos para serem respeitados. 

Cidadania é justamente essa relação de respeito com o meio em que a gente vive e as pessoas 

que fazem parte dele. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. Em casa, na 

escola, na rua, no shopping – em qualquer lugar a gente vai encontrar regrinhas, o que pode ser 

feito e o que não pode. Às vezes você perde a paciência com tudo isso... Mas, se não fosse 

desse jeito, a convivência ficaria impossível. 

Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente, ainda que nem 

sempre eles sejam respeitados. Como cidadão, todo ser humano já nasce com uma série de 

direitos: direito à vida, ao trabalho, à liberdade. Também as crianças têm direitos só para 

elas, assim como os consumidores, e até mesmo os animais. Ser cidadão também é bater o pé 

para que os direitos não sejam só leis no papel. 
 

https://lampel.com.br/ 

 



 

 

 
 
Agora responda as seguintes perguntas: 

1) O que significa a sigla ECA?  

____________________________________________________________________________ 

2) O que garante o estatuto da criança e do adolescente? 

____________________________________________________________________________ 

3) Para você o que é ser criança? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TAMBÉM CONHECIDO PELOS BRASILEIROS COMO 
ECA, É UM CONJUNTO DE NORMAS QUE GARANTE QUE TODAS AS CRIANÇAS, INDEPENDENTE DE 
COR, ETNIA OU CLASSE SOCIAL, SEJAM TRATADAS COMO PESSOAS QUE PRECISAM DE ATENÇÃO, 

PROTEÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS PARA QUE SE TORNEM ADULTOS FELIZES E SAUDÁVEIS. A LEI QUE 
DEU ORIGEM AO ECA É DE NÚMERO 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, SANCIONADA PELO 

PRESIDENTE DO BRASIL DAQUELA ÉPOCA. 
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(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. 
(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou 
pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua 
análise. 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 
Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
decidiu que homens e mulheres deveriam ter seus direitos reconhecidos para que as 
atrocidades perpetradas pela guerra tivessem algum limite. Nascia assim, em 10 de 
dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Atualmente, porém, ainda há exemplos de intolerância para com o próximo e casos em que 
as pessoas não têm as condições necessárias para uma vida digna. O número de 
refugiados em todo o mundo só cresce. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras têm 
que deixar seu local de origem e partir para outros países a fim de tentar uma vida mais 
digna. 
 

https://noticias.cancaonova.com/mundo/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-completa-70-anos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 – Quando nasceu a Declaração dos Direitos Humanos? 

________________________________________________________________________ 

2 – Escreva por extenso o número de pessoas que não possuem habilidades básicas de leitura e 
escrita. 

________________________________________________________________________ 

3 – Qual o número de artigos que contem a Declaração universal dos direitos Humanos. 

________________________________________________________________________ 
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