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Título: Toda criança tem direito à escola 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Toda criança tem direito à educação. Por meio de atividades reflexivas, lúdicas e prazerosas, 

o aluno será incentivado a perceber a importância do direito de frequentar a escola e a compreender 

alguns fatores sociais que impedem que muitas delas tenham acesso a esse direito. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Experiências da comunidade no tempo e no espaço. 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no 

modo de viver de pessoas em diferentes lugares.  

Recursos e materiais necessários  

Papel kraft, lousa, giz, canetas hidrográficas coloridas, lápis de cor, cola, tesoura sem ponta, 

revistas e livros para recorte, fita adesiva, tiras de papel com frases. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: na primeira atividade, devem estar sentados em uma roda de conversa para facilitar a troca de 
ideias e a socialização entre todos do grupo. Na segunda atividade, a turma deve ser dividida em grupos.  

Para esta aula, prepare com antecedência algumas tiras de papel, dividindo uma folha A4 em 

três partes e escrevendo nas tiras, com canetas coloridas, frases que representem situações que 

dificultam o acesso à escola para algumas crianças, abordando diversas realidades. Alguns exemplos 

de frases para serem usadas:  
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• Minha escola fica muito longe de casa. 

• Há uma escola perto de minha moradia, mas não havia vagas para me matricular. 

• Preciso trabalhar para ajudar minha família, então não posso frequentar a escola. 

• Vivo nas ruas e não tenho família para garantir o meu acesso à escola. 

• Preciso cuidar dos meus irmãos, então não tenho tempo para ir à escola. 

• Meu município não oferece transporte para irmos à escola. 

• Tenho uma deficiência visual, mas minha escola não está adaptada para me receber. 

1ª atividade:  

Inicie uma roda de conversa sobre a importância da escola para as crianças. Possibilite que 

cada aluno fale sobre o tema. Conduza a conversa de modo a fazer com que aos alunos percebam 

que é na escola que socializamos, formamos amizades, aprendemos a ler e escrever e muitas outras 

coisas. Explique aos alunos que o direito à escola e à educação é garantido por lei. É importante fazer 

com que percebam que toda criança tem esse direito, independentemente da etnia, crença, cor ou 

do lugar onde vive.  

2ª atividade:  

Divida a turma em grupos, de modo que cada grupo possa receber uma tira de papel prepa-

rada pelo professor. Os grupos deverão conversar, entre si, sobre a frase representada na tira de 

papel, pensando no porquê daquela situação e de que maneira essa situação poderia ser resolvida. 

Após o tempo determinado para a conversa, peça que cada grupo exponha suas conclusões ao 

restante da turma. Auxilie nas respostas, corrigindo qualquer distorção ou preconceito que possa 

haver na fala dos alunos. 

Ao final da aula, recolha as tiras de papel, que serão reutilizadas na aula seguinte.  

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 3 

Organização dos alunos: dispostos em círculo, na sala de aula, para facilitar a troca de conhecimentos e a socialização 
das respostas. Na segunda atividade, mantenha o círculo de alunos, com todos em volta do cartaz para auxiliar na 
preparação do cartaz, cuidando para que todos tenham espaço para participar da produção. 

1ª atividade:  

Inicie a aula relembrando as discussões da aula anterior por meio de questionamentos à 

turma. Por exemplo: Como é possível garantir o acesso de todas as crianças à escola? Quais prejuízos 

essas crianças teriam ao não frequentar a escola? Com base nas respostas dos alunos, anote algumas 

informações na lousa, que os ajudarão a compor um cartaz a ser elaborado na segunda parte da aula. 
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2ª atividade: 

Após a roda de conversa com os alunos e considerando as informações sintetizadas na lousa, 

proponha a produção de um cartaz, em papel kraft, para ser exposto na escola. O título do cartaz 

será: “Toda criança tem direito à escola!”. Coloque no chão um pedaço de papel kraft, pedindo que 

os alunos se sentem em círculo ao redor do cartaz. 

Distribua aos alunos revistas e livros para recorte, nos quais eles deverão procurar imagens 

para ilustrar o cartaz. Oriente-os a procurar imagens de crianças na escola, usando o transporte 

escolar, lendo livros e praticando atividade física, como imagens que se relacionem ao cotidiano 

escolar de forma positiva.  
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Aferição de aprendizagem 

A aferição de aprendizagem se dará a partir da participação do aluno nos diálogos e trocas de 

ideias nas rodas de conversa. Observe se os objetivos com relação à reflexão e compreensão do 

direito à escola foram alcançados pela turma e se os alunos conseguiram entender que muitas 

crianças têm seu direito prejudicado devido a diversos fatores. É importante verificar também o 

envolvimento, a colaboração e o desempenho dos alunos na montagem do cartaz 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Nas aulas, vimos que, independentemente de onde e como vivem, todas as crianças têm direito 
a frequentar a escola. Responda “sim” ou “não” para as perguntas sobre esse direito. Para que 
todas as crianças tenham esse direito garantido, é necessário que elas: 

a) tenham acesso a transporte escolar adequado? 

b) recebam uma alimentação adequada? 

c) tenham que trabalhar o dia todo? 

d) tenham que andar longas distâncias? 

2. Desenhe e escreva, com ajuda do professor, três motivos pelos quais muitas crianças ainda não 
estudam, apesar de terem, por lei, o direito à escola garantido. 

Gabarito das questões 

1. a) sim; b) sim; c) não; d) não. 

2. Respostas pessoais. 

 


