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CÓ-REQUISITOS: 

 

 

 

- Compreender o papel do Estado e analisar as diferentes políticas sociais em relação à criança; 

-Analisar o abandono da criança e do adolescente em suas diferentes formas; 

-Identificar os órgãos que compõem a política de atendimento à criança e ao adolescente, com as 

suas respectivas atribuições e competências; 

-Discutir, a partir das principais contribuições teóricas contemporâneas a dimensão do direito à 

educação, tanto em uma perspectiva conceitual quanto normativa. 

 

 

 

 

Os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. O papel do Estado e análise das diferentes 

políticas sociais em relação à criança, focalizando a qualidade do atendimento a ela dispensado. 

Análise das diferentes instituições (públicas e privadas) de atendimento à criança, destacando a 

educação em creches e pré-escolas. Estudos sobre as condições de vida das crianças e adolescentes 

excluídos do sistema educacional e que não usufruem de benefícios de políticas sociais 

desenvolvidas pelo Estado, nem estão inseridos nas instituições existentes. 

 

 

FICHA DE DISCIPLINA 

OBJETIVOS  

EMENTA 



 

 

UNIDADE I - Direitos fundamentais da criança e do adolescente.  

Evolução: da doutrina da situação irregular à doutrina da proteção integral.  

Os direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 

A doutrina da proteção integral.  

 

UNIDADE II – O papel do Estado e as Políticas de atendimento à criança e ao adolescente.  

Creches e Pré-Escolas no Brasil contemporâneo: caracterização do estado atual de atendimento à 

criança de zero a seis anos; 

 

UNIDADE III - Problemática infanto-juvenil.  

Abandono material. 

Abandono moral. 

Abandono educacional. 

 

UNIDADE IV - Direito à educação e sua relação com a cidadania crítica. 

Cidadania e Educação.  

As origens do Direito à Educação. 

O Direito à Educação no Brasil.  

Igualdade, Eqüidade e Democracia. 

O Acesso à escola.  

As ações afirmativas e o conceito moderno de igualdade.  

O desafio da Qualidade. 
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