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Bom dia, meus queridos alunos!!! 

Desejo que todos tenham uma ótima semana! 

A saudade vai aumentando a cada dia que passa, mas tudo é para um bem 

maior. 

 

 

E aí, embram de como fazemos leitura de legenda? 

Hummm, lógico que lembram!! 

Sempre disse que vocês são alunos excelentes!!!! 

Então vamos lá para nossa segunda semana de aula online. Mantendo a 

organização, capricho, comprometimento, letra bonita, parágrafos,... para termos 

o resultado de um ótimo trabalho. 

Não esqueçam do traço e data para separar cada atividade semanal. 

 

 

Observar com atenção a legenda: 

 

Não precisa copiar no caderno.  

 

Copiar no caderno. 

 

 

                                                                  

                                                                                                    Bel Pesce 



 

Diferentes culturas e muitas cidades. 

 

O povo brasileiro é formado por diversos grupos étnicos que contribuíram 

para a formação da sociedade, o progresso, as desigualdades decorrentes 

desses avanços e os direitos adquiridos ao longo dos anos. 

 [...] A partir de 2017, adotou-se  “uma visão de uma comunidade vibrante, 

diversa, justa e segura, construída sobre os fundamentos dos direitos humanos 

universais”. Selecionou cinco prioridades de direitos humanos: os direitos à 

educação, moradia, saúde e assistência social, um padrão de vida decente e 

igualdade e não discriminação. As primeiras quatro prioridades estão entre os 

direitos sociais encontrados no artigo 25, enquanto a quinta – igualdade e não 

discriminação – está no coração da Declaração Universal dos Direitos Humanos-

DUDH e de todos os direitos sociais. https://nacoesunidas.org/artigo-25-direito-a-um-padrao-de-vida-

adequado/ 

Parte importante dos grupos que constituem a sociedade brasileira são as 

crianças e adolescentes, que tem seus direitos garantidos no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), além de em outros documentos. O artigo 3º do ECA fala: 

[...]A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

 

 

 

Vamos assistir o vídeo “Toda criança tem direitos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

 

 

O poema “Toda criança no mundo”, de Ruth Rocha, retrata que nem todas 

as crianças dispõe de seus direitos, mas independentemente da situação social, 

todas as pessoas merecem ser respeitadas. 

 

Para complementar e ampliar nossos estudos vamos trabalhar no livro 

Ápis de geografia. 

 

https://nacoesunidas.org/artigo-25-direito-a-um-padrao-de-vida-adequado/
https://nacoesunidas.org/artigo-25-direito-a-um-padrao-de-vida-adequado/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0


TODA CRIANÇA DO MUNDO. (Ruth Rocha). 

https://pt.slideshare.net/marisaseara/toda-criana-do-mundo-mora-em-meu-corao 

 

1- Ler o poema da página 98 no livro Ápis de geografia. 

 

1.1- Escolher uma estrofe do poema “Toda criança do mundo”, copiar e ilustrar 

através de desenhos ou colagens. 

 

1.2- Copiar e responder no caderno as questões 1 e 2 da página 98 do livro Ápis. 

 

2- Copiar e ilustrar a seguinte estrofe que faz parte do poema “Toda criança do 

mundo”. 

 

Seja indiazinha do mato 

Não goste de usar sapato 

Caeté ou cariri 

Caipira ou da cidade 

Diga mentira ou verdade 

Em português ou tupi [...] 

 

2.1- Responder as questões conforme as informações do poema. 

 

A- Do que se trata o poema? 

R- 

 

B- No poema lemos sobre duas línguas que por muito tempo foram faladas no 

Brasil. Quais são elas? Quais suas origens? 

R- 

 

Ótimo trabalho!!!  

 

Em caso de dúvidas estou à disposição 

através do grupo de WhatsApp, particular e 

Gmail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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https://pt.slideshare.net/marisaseara/toda-criana-do-mundo-mora-em-meu-corao
http://tiapaulalimeira.blogspot.com/2008_10_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://ecosdaculturapopular.blogspot.com/2011/03/18-de-marco-dia-da-crianca-indigena-na.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

      

 

 

 

 

 

   

                                                                                                           

 


