
SUMÁRIO 


Apresentação .................................................................................................................. 11 


Caprtu lo1- Disposições gera issobre oestatutoda criança edoadolescente.................. 13 

1. Origem..................................................................................................................... 13 

2. Designação ecaracterísticas..................................................................................... 15 

3. Doutrina da proteção integral.................................................................................. 16 

4. Estrutura ... ............. ................... ........... .......................... .......................................... 19 

5. PrIncípios fundamentais ........ .. .................................... ............ .. ... ..... ..... ............ ..... 20 

6. Interpretação ................. .. .......................... .. ..................................... ....................... 23 


Capítulo" - os direitos fundamentais............................................................................. 25 

1. Os direitos fundamentais naConstituição de 1988................................................... 25 

2. Os direitos fundamentais das crianças edos adolescentes...... .. ............................... 27 


Capítulo111-Odireito à vida eà saúde ........................................................................... 31 

1. Aproteçãolega l do direito àvida eà saúde ............................................................. 31 

2. Odireito àvida eàsaúde noeca - normasde caráter geral .. ............... ..................... 32 

3. Capítulo específico sobre odireito à vida eà saúde .............. .. .............................. .... 35 

4. Infrações penaiseadministrativas .............. ... .. ........ ... .................. ........................... 42 


CapítuloIV- Odireito à liberdade, ao respeito eàdignidade....................................... .. 45 

1. Direitoà liberdade ......................................................... .......................................... 45 

2. Direito ao respeito........................................................................................... ......... 48 

3. Direitoà dignidade .................................................................................................. 51 


CapítuloV- Direitoàconvivencia fa mil iar ...................................................................... 53 

1. Di sposi ções gerais .. .................................................................................................. 53 

2. Famíl ianatural, famíliaex tensa ouampliada efa míl ia substituta ........................... 57 

3. Aguarda ... .. ............................................................................................................. 61 

4. Tutela...................................... ..................................................,'........".....,,' ... ,,' ..... 62 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Da adoção ....... .. ................... ..... .................. .. .......................................................... . 63 


Capítulo VI- odireito à educação{ àcultura, ao esporte eao lazer.................................. 71 

1. Aeducação eseus objetivos ..... ......... .. ...... .......................... ........................ .. ...... .. ... 71 

2. Direitos da criança edo adolescente em relação à educação .................................... 73 

3. Dever do estado com aeducação ............ ................... ........................................... ... 75 

4. Responsabilidade dos pais eresponsáveis ................ ............................................... 76 

5. Obrigações dos dirigentes das escolas .... ..... ........ .. ........ .. ...... ................... ............. .. 76 


Capítulo VII- O direito à profissionalização eàproteção ao trabalho................ ..... ...... ... 79 

1. Idade mínima para otrabalho ... .. .............. ............... ...... .................. .......... .. ........... 79 

2. Direitos do trabalhador adolescente .... .. ......... ..................... ..................... .. ...... .. ..... 80 

3. Trabalhos proibidos ao adolescente .. .. ...... .. ...... .. .. ...... .. .......... ........... ...................... 80 

4. Aprendizagem .................. .. ....... .... .. ............... .. .............. ..... ..... .. ............................. 81 

5. Trabalho educativo .......... ........ ........... .... .. ...... ... ....... ............................................... 84 


Capítulo VIII- As obrigações ......... ...... .. ................... ............... ...... .. ...... .. ........ .. ....... .. ..... 85 


Capítulo IX - Defesa dos direitos fundalllentais ......................... .. ..................,................ 89 

1. Responsáveis pela defesa dos direitos fundamentais................... .......................... .. 89 

2. Falllília .. ... ........... ....... .. ..... ........ ......... ............ ............ .......... .. ....... ........ .. .............. ... 91 

3. Escola ..... .. ......... .. ........ .. ............................................................ ........... .. .................. 93 

4. Conselho Illunicipal dos direitos da criallça edo adolescente ......................... .. ..... ... 96 

5. Conselho tutelar .... .. ................. ........ ............................................ ............. .... ..... ... .. 99 

6. Ministério Público ...... .... .............. ...... .. ........ ...... ......... .. ........ .. ............ ....,... .. ....... .. 103 


Capítulo X - Considerações finais ........ .... ... ... .. .. ...............,.. ....... .......... ... .. ...... ... ... ...... .. 107 

1. Outros direitos previstos no ECA .................................................... ......................... 107 

2. Ullla lei inovadora ...... .... .. ....... .............. .. ............. .. ......... .. ........ ......................... .... 111 

3. Odesafio ..... ........ ........ ............... ............................................................ ............. ... 113 


REFERÊNCIAS BI BUOGRAFICAS ...... ........ ........ .. ..................................... .. .. .. ...... .. ........... 115 


Art. 

CC 

CEB 

C E 

C~ 

EC 

EMEIF 

FU DEF 

FU NDEB 

v.g. 

LDBN 

HTPC 

P 

NES O 

Artigo 

Código C ivil 

C âmara di.' h 1ucação Básica 

Co nselho ~ :acional de Educação 

Constitu ição Federal 

Estatuto da Criança e do Adolescen 

Escola Municipal de Educação Infa 

Fundo de Manutenção e Desenvoh 
menta l e Valorização do Magistéric 

Fundo de Manutenção e Desenvolv 
e da Valorização dos Profissionais ( 

verbi gratia 

L i de Diretrizes e Bases da Educaç 

Horas de Trabalho Pedagógico Col 

Pa 'âmetros Curriculares Nacionai~ 

United Nations Educational, Scien 
zation (Organização das Nações U 

ência e Cultura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


