
Goiânia, ___ de maio de 2020. 

Professora: Amanda Falbo 
Série: 4º ano B    Turno: Vespertino 
 

   Aluno (a): ___________________________________________________ 
 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

 

Trabalho de Ensino Religioso 

 

                O respeito é um dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância 

na interação social. Ele impede que uma pessoa tenha atitudes reprováveis em relação a outra. 

O respeito mútuo representa uma das formas mais básicas e essenciais para uma convivência 

saudável.          

 Leia o poema abaixo:  

 

O Direito das Crianças  
 

Toda criança no mundo 

Deve ser bem protegida 

Contra os rigores do tempo 

Contra os rigores da vida. 

 

Criança tem que ter nome 

Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 

Ter segurança e estudar. 

 

Não é questão de querer 

Nem questão de concordar 

Os diretos das crianças 

Todos tem de respeitar. 

 

Tem direito à atenção 

Direito de não ter medos 

Direito a livros e a pão  

Direito de ter brinquedos. 

 

Mas criança também tem  

O direito de sorrir. 

 

Trabalho:  

Nota: _____ 



Correr na beira do mar, 

Ter lápis de colorir... 

 

Ver uma estrela cadente,  

Filme que tenha robô, 

Ganhar um lindo presente, 

Ouvir histórias do avô. 

 

Descer do escorregador, 

Fazer bolha de sabão, 

Sorvete, se faz calor, 

Brincar de adivinhação. 

 

Morango com chantilly, 

Ver mágico de cartola, 

O canto do bem-te-vi, 

Bola, bola, bola, bola! 

Lamber fundo da panela 

Ser tratada com afeição 

Ser alegre e tagarela 

Poder também dizer não! 

 

Carrinho, jogos, bonecas, 

Montar um jogo de armar, 

Amarelinha, petecas, 

E uma corda de pular. 

 

         Sabemos que todos os seres humanos são dignos de respeito. As crianças e adolescentes 

não eram vistos como sujeitos e não eram respeitadas. Antes do Estatuto, as crianças e 

adolescentes não eram vistos como pessoas, nem culturalmente nem pelo próprio ordenamento 

jurídico, ou seja, pelas leis. 

          Agora é sua vez de descobrir que atitudes são reprováveis em relação as crianças. 

E como todos podem respeitá-las. Faça uma pesquise sobre o direito das crianças e 

adolescente. A pesquisa deve explicar:  

 

- O que é o estatuto da criança e do adolescente? 
- Qual a importância desse estatuto para as crianças? 
- Como era a situação das crianças antes e depois do estatuto? 
- Os direitos que as crianças e adolescentes têm.  
 

Faça o trabalho no seu caderno de Ensino Religioso. Ao final, faça uma bela inlustração. 


