
Projeto de Trabalho

A Lei da Palmada

Texto para auxiliar o professor
Entenda a proposta
- Atualmente, a lei que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) condena maus-tratos 
contra a criança e o adolescente, mas não define se os maus-tratos seriam físicos ou morais.
- Com o projeto, “castigo corporal” passa a ser definido como “ação de natureza disciplinar ou 
punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente”.
- Para os infratores, as penas são advertência, encaminhamento a programas de proteção à 
família e orientação psicológica.

Alternativas às palmadas
Exemplo dos pais
Uma das melhores formas de educar, segundo especialistas, é dando bons exemplos aos filhos. 
Por exemplo, pais devem ter atitudes adequadas no trato com outras pessoas, nas relações 
familiares, no trânsito, no supermercado, ao telefone. O comportamento dos filhos reflete em parte 
o que os pais fazem.

Perdas
Quando a criança se comporta mal, deve ser proibida de fazer algo que gosta, perder algum 
privilégio. Por exemplo, se machucou o irmão menor, pode ser obrigada pelos pais a ficar sem ver 
TV durante uma tarde. Se for um adolescente, pode ter a mesada cortada ou adiada em alguns 
dias.

Diálogo
Explicar por que determinada atitude foi inadequada faz a criança entender o que é certo ou 
errado. Dependendo da idade, a criança que recebe uma palmada pode não relacionar o castigo 
físico com o que fez de errado. Mostrar à criança por que determinada atitude não foi boa, 
colocando-se no lugar da pessoa prejudicada, é o indicado.

Pacto
Sem se tornar um hábito frequente, pais podem fazer acertos com os filhos. Por exemplo, se a 
criança passar o fim de semana estudando para uma prova difícil, pode viajar na semana seguinte 
com a avó. Esse tipo de compensação não deve ser frequente, sob o risco de levar à criança a só 
fazer tarefas mediante o recebimento de algo em troca.

Pensar
Em casos que devem ser analisados pelos pais, crianças que se comportam mal podem ser 
levadas para um local da casa onde devem ficar sentadas por determinado tempo. É como se 
usassem esse tempo para pensar no que fizeram de errado (isso deve ser explicado). Uma dica é 
que o tempo seja calculado de acordo com a idade da criança. Por exemplo, se tem três anos, fica 
três minutos. A criança, porém, não deve ser isolada do convívio das demais pessoas nem ficar 
imóvel em uma cadeirinha.

Para ler mais acesse: http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,2973489,A-polemica-
da-palmada-educativa.html

Justificativa:

As crianças estão ouvindo na mídia, em casa e na escola a proposta de acrescentar a “Lei da 
Palmada” no ECA. Esse momento é oportuno para discutir com as crianças e até mesmo com os 
adolescentes as questões dos direitos e deveres de cada um de nós.

Objetivos:

● Esclarecer sobre a lei e as alternativas de educação que ela oferece;
● Informar que direitos correspondem ao exercício de deveres;
● Discutir e levantar a opinião dos alunos sobre a lei.

http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,2973489,A-polemica-da-palmada-educativa.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,2973489,A-polemica-da-palmada-educativa.html


Objetivos Específicos

Conhecimentos Gerais

● descobrir como são feitas as leis (legislativo e executivo)
● identificar quem é o responsável por punir quem não cumpre as leis

Português

● Produzir texto sobre direitos e deveres
● ler textos informativos
● confeccionar um cartaz

História

● Conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente

Atividades

1ª Aula - Roda de Conversa:

O Professor declama a Poesia Uma Palmada Bem Dada (Cecília Meireles) e usa-o como 
disparador para a conversa sobre a Lei da Palmada.

Uma Palmada Bem Dada(Cecília Meireles)

É a menina manhosa

Que não gosta da rosa,

Que não quer A borboleta

Porque é amarela e preta,

Que não quer maçã nem pera

Porque tem gosto de cera,

Porque não toma leite

Porque lhe parece azeite,

Que mingau não toma

Porque é mesmo goma,

Que não almoça nem janta

porque cansa a garganta,

Que tem medo do gato

E também do rato,

E também do cão 

E também do ladrão,

Que não calça meia

Porque dentro tem areia

Que não toma banho frio

Porque sente arrepio,

Que não toma banho quente

Porque calor sente

Que a unha não corta

Porque fica sempre torta,

Que não escova os dentes

Porque ficam dormentes

Que não quer dormir cedo

Porque sente imenso medo,

Que também tarde não dorme

Porque sente um medo enorme,

Que não quer festa nem beijo,

Nem doce nem queijo.

Ó menina levada,

Quer uma palmada?

Uma palmada bem dada

Para quem não quer nada!

O Professor propõe questões para mediar e provocar a discussão:

http://www.mensagensvirtuais.com.br/
http://www.mensagensvirtuais.com.br/


● Se um pai não pode dar uma palmada como pode educar seu filho? (ouça as sugestões 
das crianças)

● Se um adulto não pode bater em uma criança será que um coleguinha pode bater no 
outro?

● Você  sabe o que é lei? Você conhece alguma lei?
● e outras de acordo com o desenrolar da conversa.

Nesse dia após a roda de conversa o professor deve apresentar um pequeno texto e explicar 
como são feitas as leis.

Texto disponível em http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/legislacao/como-sao-feitas-
leis-500588.shtml acessado em 23/09/2010

Como são Feitas as leis? (esse texto é para o professor que deve ler, entender e adaptá-lo ao 
nível de sua turma)

O caminho inicial é uma das esferas do poder político, o executivo ou o legislativo, propor uma lei. 
No âmbito  federal,  o  executivo  é  o  presidente  e  o legislativo,  a Câmara dos  Deputados e o 
Senado. No plano estadual, o executivo é o governador e, no municipal, o prefeito. No estado, o 
legislativo são os deputados estaduais e, nos municípios, os vereadores.

Depois, a proposta entra em discussão em todo o legislativo - no âmbito federal, primeiro os 
deputados discutem, aprovam, e depois o mesmo é feito no Senado. O contrário acontece (do 
Senado para o Congresso) quando são os senadores propõem a lei.

Depois que foi aprovada pelo poder legislativo, o presidente, o governador ou o prefeito precisa 
sancionar a lei, sem a qual ela não tem validade. Sancionar é declarar sua aprovação. Nesse 
momento, ele pode vetar artigos e aprovar a lei sem eles. Não é possível cortar trechos ou 
palavras, só artigos inteiros para não haver manipulação do texto, o que acontecia na época da 
ditadura, explica Andréa Freitas, cientista política e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).

A lei só vale mesmo quando publicada no Diário Oficial, seja da União ou dos estados. Quando o 
executivo veta a lei, ela volta para o legislativo e, depois de uma nova votação, pode passar a 
valer mesmo não tendo sido sancionada pelo presidente, governador ou prefeito. Nesse caso há 
uma votação secreta para que o deputado ou vereador não sofra punições do poder executivo. Se 
ela for aprovada por 50% deles mais um, a lei é publicada e passa a valer, diz Andréa. A 
pesquisadora afirma que esta é uma forma de equilibrar os poderes, não os deixando 
concentrados nas mãos de apenas uma esfera política.

O processo para aprovação de uma lei é demorado e pode levar anos. Toda proposta é discutida 
nas comissões temáticas do legislativo e pode ser aberta para consulta pública para que 
deputados, senadores e vereadores ouçam pareceres técnicos ou mesmo a opinião da sociedade, 
conta Andréa. Embora todos os cidadãos tenham direito a opinar na discussão de uma lei, os 
resultados são mais eficientes quando as pessoas são organizadas em grupos.

2ª Aula - Após esse trabalho propor para os alunos atuaram na  elaboração de “leis” para a sala 
de aula (combinados)

● Cada aluno pode trazer na próxima aula uma Proposta de Lei
● Na próxima aula as Propostas serão apresentadas e votadas
● As propostas aprovadas serão sancionadas (pelo diretor)
● Façam um cartaz com as leis aprovadas (coloque o nome do autor de cada lei)
● Fiscalize o cumprimento das leis.

3ª Aula – Fiscalização do cumprimento das leis ( Quem fiscaliza as leis no país )

Apresentar o poder Judiciário: 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/legislacao/como-sao-feitas-leis-500588.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/legislacao/como-sao-feitas-leis-500588.shtml


4ª Aula -  Produzir um texto sobre os direitos de deveres (Para turmas de alunos menores a 
produção pode ser coletiva)

5ª Aula – Apresentação do ECA
● discutir apenas alguns pontos

O Estatuto da Criança e do adolescente está disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm acessado em 23/09/2010

6ª Aula

Laboratório de Informática

Atividade no JClic – 

Ordenar Texto - ( Estatuto da Criança e Adolescente) 

Sugestão: (as palavras destacadas em azul são as que serão misturadas na atividade)

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em Julho de 1990. Esta lei dispõe sobre a 
proteção integral à criança e ao adolescente.

O ECA considera criança pessoas com até 12 anos incompletos e adolescente as que tenham 
entre 12 e 18 anos

É proibido vender para crianças e adolescentes armas, munições, explosivos e bebidas 
alcoólicas.

O ECA garante os Direitos Fundamentais das crianças e dos adolescentes.

Jogo da Memória ( Direitos Fundamentais ECA)

Utilizar cartelas com os Direitos Fundamentais da Criança

● Direito à Vida e a Saúde
● Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
● Direito `à convivência Familiar e Comunitária
● Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
● Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

Elaboração: Míria Azevedo de Lima Bartelega

Função: Multiplicadora Pedagógica

Instituição: Núcleo de Tecnologia Educacional / SRE Varginha

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm


Anexo 1 – Eixos e Capacidades trabalhados 

Referência – Caderno 2 CEALE

1ª Aula

● Poesia e Roda de Conversa - 

Eixo 5 – Desenvolvimento da Oralidade

Capacidades: escutar com atenção e compreensão

responder questões propostas pelo professor

expor opiniões nos debates

● Texto sobre como são feitas as leis 

Eixo 1 – Compreensão e valorização da cultura escrita

Capacidades: conhecer os usos e funções sociais da escrita

Eixo 3 – Leitura

Capacidades: construir compreensão global do texto lido

produzir inferências

2ª Aula 

● Elaboração de leis e Confecção do Cartaz (leis aprovadas e sancionadas)

Eixo 5 – Desenvolvimento da Oralidade

Capacidades: expor opiniões nos debates (defender ponto de vista)

Eixo 4 – Produção Escrita

Capacidades: produzir textos escritos ( planejar a escrita do texto considerando o tema central e 

seus desdobramentos.

3ª Aula

● Fiscalização das Leis (conhecendo o poder Judiciário)

Eixo 3  - Leitura

Capacidades: levantar e confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do texto que está sendo lido

4ª Aula

● Produção de Texto

Eixo 4 – Produção Escrita

Capacidades: planejar a escrita do texto considerando o tema central de seus desdobramentos

organizar o próprio texto segundo os padrões de composição usuais na sociedade

5ª Aula

● Apresentação do ECA (pontos mais significativos)



Eixo 5 – Desenvolvimento da Oralidade

Capacidades:Escutando com atenção e compreensão

6ª Aula 

● Laboratório de Informática

a) Atividade com texto (ordenar o texto)

Eixo 3 – Leitura

Capacidades: saber decodificar palavras em textos escritos

b) Jogo da Memória

Eixo 3 – Leitura

Capacidades: desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura.


