
10ª Conferência 
Nacional dos 

Direitos da 
Criança e do 
Adolescente 



 Muita gente fala de coisas boas e importantes para as crianças e  
adolescentes. Isso é muito legal! E, quando as próprias crianças e adoles-
centes falam o que pensam, dizem do que precisam e como se sentem, é 
mais bacana ainda. Nessa hora, as coisas não acontecem somente como 
querem e pensam os adultos. Acontecem também de um jeito especial, 
porque vocês puderam participar.

Que bom que 

você está aqui!

10ª Conferência 
Nacional dos 
Direitos da 
Criança e do 
Adolescente 

 Não sei se você sabe, mas como delegada ou 
delegado da Conferência você representa crianças 
brasileiras. É papo sério, né, e tem que se preparar! 



 Crianças e adolescentes podem e devem ajudar os adultos com  
ideias, sugestões e sonhos para a sua cidade, seu bairro, sua escola e  
outros lugares. É nessa hora que você vai opinar, como conhecedora ou 
conhecedor dos seus direitos, e todos vão perceber que você não está de 
brincadeira, não!
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 Esta Conferência é de enorme importância para decidir assuntos 
que dizem respeito à vida da criança e do adolescente brasileiro. Por isso,  
queremos sua ajuda. E, então, podemos contar com você?
 Nos próximos dias, vamos conversar e confirmar se o que foi deci- 
dido como direitos das crianças e dos adolescentes acontece de verdade. 
Vamos, juntos, fazer tudo o que pudermos para que aconteça!



O número da LEI é 8.069. 

Anote aí,  13 de julho é dia de Festa! 
Vamos comemorar a existência do ECA. 
E que tal você e sua turma marcarem essa data fazendo 
alguma ação sobre o ECA? Pode ser um cartaz, uma dança, 
uma música, um vídeo, uma cartilha com informações do Es-
tatuto. Assim, você pode contar quais são os seus direitos para 
as pessoas na sua casa, no seu bairro, na escola, no hospital, no 
posto de saúde e em outros espaços da sua cidade. Não deixe 
essa data passar em branco, viu?! Ah, e saiba que tem um monte de 
adultos e outras crianças e adolescentes que também comemoram o 
aniversário do ECA pelo Brasil inteiro, todos os anos. 

É pra comemorar!

 E nosso ponto de partida será o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, o ECA, que nasceu e se tornou LEI em 
1990. Faz bastante tempo! Então, os cuidados e proteção 
pra você, seus amigos e toda galera que tem de 0 a 18 anos 
é pra valer. O ECA mostra que você tem vários direitos e  
também responsabilidades. 

 Quando fizeram  o  Estatuto, pensaram no 
Conselho Tutelar. Ele foi criado para defender 
os direitos das crianças e dos adolescentes e 
para estar bem próximo a você. Todo município 
tem pelo menos um. Você pode contar com 
os Conselheiros Tutelares, pois eles querem  
sempre o seu melhor!



 A Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente afirma que 
vocês têm direito à participação, cultura, saúde, alimentação, educação, 
ao respeito, apoio da família, esporte, lazer e à profissionalização.

Veja se o seu direito de ser ouvido está sendo respeitado
Marque com um quem costuma ouvir suas ideias e opiniões.
 Mães/Pais  Avôs/Avós Irmãos/Irmãs      Tias/Tios    
 Primas/Primos  Professores           Vizinhas/Vizinhos 
  Amigos/Amigas  Prefeito         Outros: 
Se algum desses grupos ficou de fora, saiba que eles precisam levar a sério 
seu modo de pensar, porque este é seu direito. Fale isso para eles!

 A criança de uma população indígena ou 
de uma minoria tem o direito de ter sua própria 
vida cultural, de praticar sua religião e de utilizar 
sua própria língua. 

Se o seu direito foi desrespeitado, procure o Conselho Tutelar ou ligue 
para o Disque 100. 
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Contatos importantes:

Se o assunto é educação, então busque a Coordenadoria Regional 
de Educação da sua região e peça um atendimento na OUVIDORIA. 

Se o problema for acidente e precisa ser socorrido, busque auxílio com o 

Corpo de Bombeiros: ligue 193. 

Se a questão no momento é saúde, conte com o SAMU da cidade: ligue 192.

E, nesta conferência, você pode falar com a pessoa responsável por você: 

ela ou ele vai ajudá-lo (la). 

Vamos brincar?

vo
ce 

sabia?

?



S B R I N C A R O Y C

L D P D Q S L Y M U P

H I N F A M I L I A S

R E B U K A M G N O O

E F D E Q T E W X G R

S E G U R A N C A D X

P F D Q C D T V X F H

E B N Q N A A I C C B

I V W Y C V C D X O F

T C K I N X A A E Y V

O F D Q A L O H O U R

Toda criança tem o direito de brincar
Toda criança tem o direito de ter uma alimentação saudável
Toda criança tem o direito de ter uma família 
Toda criança tem o direito ao respeito
Toda criança deve ter acesso à educação 
Toda criança tem o direito à vida
Toda criança tem o direito à saúde 
Toda criança tem o direito à segurança
Toda criança tem o direito à liberdade

Extraído de:
http://www.promenino.org.br/Ferramentas/DireitosdasCriancaseAdolescentes/tabid/77/Conteudold/2503d39c-
5a58-4061-bb39-3d0896bde404/Default.aspx

caça-palavras

Busque no quadro as palavras em negrito. Atenção!  
No caça-palavras as palavras estão sem acentuação.
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1. Dentre os deveres das crianças e dos adolescentes, está o de 

____________ os pais e os mais velhos.  (8 letras)
3. Júnior mora em uma casa humilde no sertão. Todo dia, sua mãe 

prepara para as refeições uma mistura de farinha e água. Júnior não tem 

garantido o seu direito a uma boa ____________. (11 letras)
4. Além dos direitos, o ECA também fala sobre os ____________ . (7 letras)
6. Toda pessoa que ainda não completou 12 anos é uma ____________. (7 letras)
9. Flavinho tem 11 anos e não está matriculado 

na escola. Flavinho não tem garantido o 

seu direito de ____________. (7 letras)
10. Além dos direitos, as crianças têm 

deveres, como o de ____________ o 

meio ambiente. (9 letras)

cruzadas

Cruzadas

Horizontal

1. Dentre os deveres das crianças e dos adolescentes, está o de ____________ os pais e os mais velhos. (palavra com oito letras)
3. Júnior mora em uma casa humilde no sertão. Todo dia, sua mãe prepara para as refeições uma mistura de farinha e água. Júnior não tem garanti-
do o seu direito a uma boa ____________. (palavra com onze letras)
4. Além dos direitos, o ECA também fala sobre os ____________ . (palavra com sete letras)
6. Toda pessoa que ainda não completou 12 anos é uma ____________. (palavra com sete letras)
9. Flavinho tem 11 anos e não está matriculado na escola. Flavinho não tem garantido o seu direito de ____________. (palavra com sete letras)
10. Além dos direitos, as crianças têm deveres, como o de ____________ o meio ambiente. (palavra com nove letras)
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2. Aninha não tem tempo para 

encontrar seus amiguinhos. Ela vai à escola 

pela manhã e no resto do dia ajuda a mãe a 

recolher lixo reciclável para ajudar a família. 

Nesse caso, Aninha não tem garantido seu 

direito de ____________. (7 letras)
5. Os direitos infanto-juvenis são garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

também conhecido pela sigla ____________. (3 letras)
7. Paulo completará 14 anos daqui a dois meses. O menino está animado porque então 

poderá trabalhar como ____________. (8 letras)
8. O ____________ infantil é proibido pelo ECA. Mesmo assim, milhares de crianças são 

obrigadas a trabalhar para ajudar suas famílias. (8 letras)
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