Série: 3° ano
Disciplina: História
Conteúdos: Escola para todos; as escolas podem ser diferentes; direitos e
deveres.
Atividade referente à semana: 06 a 10 de abril
ATENÇÃO: AULA ON-LINE DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DIA 07 DE ABRIL ÀS 11H
NA PLATAFORMA PLURALL (AULAS DIGITAIS/ HANGOUTS MEET)
Para iniciarmos nossa aula sobre direitos e deveres, peço que vocês
assistam no Youtube ao vídeo.
Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0

Como você viu todos nós temos que ter nossos direitos respeitados e
deveres cumpridos.
Vamos falar do direito à educação de crianças e adolescentes que deve
ser garantido tanto pelo governo como pela sociedade.
No Brasil, toda criança a partir dos seis anos de idade tem o direito de
frequentar uma escola.
É dever dos governantes construir escolas para que crianças e jovens
possam estudar.
As escolas construídas e conservadas pelo governo são chamadas de
públicas. Elas são mantidas com os impostos pagos pela população.
Além das escolas públicas, há também as particulares. Para frequentar
essas escolas, é preciso pagar um valor mensal aos proprietários. As escolas
podem ser diferentes entre si pelo lugar onde estão localizadas e pelo que
ensinam.
Há escolas localizadas na cidade e no campo, Há também escolas para
adultos e elas devem estar preparadas para receber todos os alunos, sem
exceção.
Outro direito que deve ser garantido é à saúde.
Para ter uma vida saudável é necessário receber uma boa alimentação,
ter cuidado com a higiene pessoal e ter uma moradia adequada. São direitos
também as visitas regulares ao médico, para acompanhar seu desenvolvimento
físico e a vacinação. Além disso, é essencial que cresçam em um ambiente
seguro e livre de perigos.
Pensando nisso, responda:

1- A escola que você estuda é pública ou particular?
2- Em sua opinião, é importante que todas as pessoas aprendam a ler e a
escrever? Por quê?
3- Na escola pública ou na particular, o espaço é dividido entre todas as
pessoas que fazem parte da comunidade escolar: professores, alunos e
funcionários. Leia as frases e classifique-as de acordo com a legenda
abaixo:
A- Direito dos alunos
B- Dever dos alunos
C- Dever de todos
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) Colaborar com a limpeza e a conservação dos espaços da escola.
) Respeitar a vez de falar dos colegas.
) Jogar o lixo no local adequado.
) Manter móveis e outros objetos da escola em bom estado.
) Prestar atenção na aula.
) Perguntar e receber respostas para suas dúvidas

4- Qual é a importância de cuidarmos de nossa saúde?
5Você concorda que as crianças precisam
de cuidados especiais? Por quê?

