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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 205º: 

Por isso, vamos te desafiar a colocar os direitos da  educação 

brasileira em ordem cronológica! Você sabe dizer quando cada 

evento aconteceu? E será que há algum que ainda não existe no 

nosso país? Mas cuidado para não virar as cartas! As datas em que 

cada evento ocorreu estão no verso. Teste seus conhecimentos e 

surpreenda-se no final!

Componentes: Baralho de direitos (15 cartas)

Nº jogadores: 2 a 4 jogadores

Tempo de jogo: 15 minutos

PREPARAÇÃO

Hora de embaralhar e distribuir os direitos, o jogo começa com quatro 

cartas de direitos para cada jogador ou jogadora. O restante das cartas 

permanece na pilha de compras, com as datas viradas para baixo. A primeira 

carta da pilha de compras é virada para cima ficando no centro com a data 

exposta. Esta será a carta base, de onde a linha do tempo começará.

DIREITOS E

VERSO

(EXEMPLO DE 

CARTA QUE AINDA 

NÃO EXISTE)

PARA OBTER A CARTA BASE 

RETIRE UMA CARTA DO 

BARALHO E DEIXE SEU VERSO 

EXPOSTO NO CENTRO DA MESA

FRENTE

BARALHO

Atenção: 

1. Existem alguns direitos que ainda não foram conquistados, caso a carta

base seja um desses, ela volta para o monte e tira-se outra.

2. Somente foram considerados direitos adquiridos (que possuem datas

em seus versos) aqueles que possuem abrangência nacional ou que

influenciaram o seu alcance para todo o país,  o u seja, os direitos a que

to dos os educadores e educandos no Brasil possuem acesso. Entretanto,

podem exist i r    legislações municipais para alguns eventos, encontradas 

ao fin a  l     d   o     manual, com a explicação de cada carta.

CARTA BASE
X

FORMAÇÃO 

(CENTRO DA MESA)

ud ce ação

DOCENTE

3

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incen�vada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.



COMO JOGAR

1.Após embaralhar as cartas e cada par�cipante receber 4 cartas, a/o 
participante mais nova/o é quem começa.

2.A vez segue em sentido horário.

3.Em sua vez, cada jogador deverá olhar suas cartas (sem saber a data) 

e através da descrição da carta, que pode ser uma legislação que existe 

ou que ainda não foi conquistada, deduzir se a sua carta escolhida é 

de uma data anterior à da carta base, ou de uma data posterior. Se o 

jogador achar que é de uma data anterior,  ele deve dizer em voz alta 

antes de virar sua carta, se a data estiver correta, coloca-se a carta à 

esquerda da carta base. Se o jogador acha que a carta escolhida por ele 

é de uma data posterior à dos eventos, ele deverá colocar a carta do 

lado direito da carta base.

4.Se a suposição estiver  errada, coloca-se a carta escolhida no meio 

do monte e o jogador deverá comprar uma nova carta. Se o jogador 

acertar seu palpite, ele não precisa comprar outra carta, o que 

significa que este jogador deu o primeiro passo em direção à vitória.

5.O próximo jogador terá um desafio maior, pois agora há 2 cartas em 

jogo (ou seja 2 datas) e agora ele deverá alocar sua carta no “meio” ou 

ao lado de qualquer uma delas, de forma correta.

6.Os jogadores continuam jogando desse modo, cada um em sua vez.

7.Caso uma carta tenha mesma data de uma carta que já está na Linha 

do Tempo, não faz diferença colocá-la à direita ou esquerda da carta de 

mesma data. 

FIM DO JOGO

Ganha-se o jogo quando algum jogador não tiver mais cartas na mão, 

tendo conseguido adicionar todas as suas cartas à linha do tempo  

e dando fim à partida.

A PARTIR DE UMA CARTA BASE, DEVE-SE 

INSERIR OS EVENTOS ANTES OU DEPOIS DELA.

ASSIM QUE UM NOVO EVENTO É ADICIONADO,  OS  

PRÓXIMOS DEVERÃO ESTAR ENTRE ELES, NA ORDEM 

CERTA PARA NÃO PRECISAR COMPRAR OUTRA CARTA.

CRIMINALIZAÇÃO 

DO RACISMO
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1.  ARTES NO ENSINO MÉDIO 
Determinação por lei sobre a obrigatoriedade da inclusão do ensino de artes no ensino médio. 

Acesse em: http://bit.ly/13278_2016

LEI 13.278/2016 - As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o 
componente curricular de que trata o § 2º deste artigo. 

2.  PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
Após tentativas frustradas e apagadas pelos acontecimentos históricos do país, o Plano Nacional 
de Educação (PNE) conseguiu ser discutido e sancionado pelo presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Foi a primeira vez em que o Brasil sancionou o PNE como um projeto de lei (LEI N° 10.172/2001).

 Acesse em: http://bit.ly/10172_2001

HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO DO PNE NO BRASIL: http://bit.ly/PNEBrasil

3.  COMBATE AO BULLYING
É considerado bullying a intimidação sistemática,  todo ato de violência física ou psicológica, 
intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, 
contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à 
vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.

LEI 13.185/2015 - Essa lei instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullyng) em 
todo território nacional.

As duas leis (13.663/2018 e 13.185/2015) têm o objetivo de conscientização e prevenção do bullying. 

Acesse em: http://bit.ly/13185_2015

LEI 12.796/2013 Torna dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação 
básica a partir dos 4 anos de idade.

Até então, a Emenda Constitucional nº 59 de 2009 estabelecia a idade de matrícula a partir dos 6 
anos.

4.  ENSINO BÁSICO OBRIGATÓRIO
 

Acesso em: http://bit.ly/12796_2013

A LEI 12.711/2012 determina que as instituições federais de educação superior vinculadas ao 
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 
graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

5.  COTAS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

Art. 4º As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, em cada concurso 
seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 
para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas.

Art. 5º Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que trata o art. 4º 
desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por 
pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual 
à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da 
unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE. 

Acesse em: http://bit.ly/12711_2012

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 
cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 
Brasil.

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação 
artística e de literatura e história brasileiras.” 

Acesse em: http://bit.ly/11645_2008

6.  ENSINO AFROBRASILEIRO E AFRICANO 
Determina que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena (LEI 
11.645/08)

PROJETO DE LEI:  http://bit.ly/PL8319_2017

MEL NA MERENDA EM MINAS GERAIS: http://bit.ly/melMG

7.  MEL NA MERENDA
 Alguns Estados propõem essa medida, como Minas Gerais e São Paulo. No Brasil existe um projeto 
ainda em discussão (PL 8319/2017) que propõe essa medida.

MEL NA MERENDA EM SÃO PAULO: http://bit.ly/melSP
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Define em seus capítulos as Diretrizes Gerais, o Livro, a Editoração, Distribuição e Comercialização 
do livro, a Difusão dos Livros, as Disposições Gerais de modo que busca promover o incentivo a 
leitura. 

Acesse em: http://bit.ly/10753_2003

8.  POLÍTICA NACIONAL DO LIVRO (PNL) 
Buscou promover e incentivar o hábito da leitura.

9.  FIM DAS MATÉRIAS OBRIGATÓRIAS NO ENSINO MÉDIO 

OBRIGATORIEDADE DAS MATÉRIAS: 

Por itinerários formativos entende-se: conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de 
estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio. 
Os itinerários formativos podem se aprofundar nos conhecimentos de uma área do conhecimento 
(Matemáticas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e da formação técnica e profissional (FTP) ou 
mesmo nos conhecimentos de duas ou mais áreas e da FTP. As redes de ensino terão autonomia 
para definir quais os itinerários formativos irão ofertar, considerando um processo que envolva a 
participação de toda a comunidade escolar.

Com a LEI 13.415/2017 alterou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu 
uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 
800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022) e definindo uma nova organização curricular baseada 
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta dos itinerários formativos, com foco nas 
áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. 

A LDB inclui, no ensino médio, obrigatoriamente, estudos e práticas de educação física, arte, 
sociologia e filosofia (Art. 35-A, § 2°). Já o ensino de língua portuguesa e matemática será 
obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas, também, a 
utilização das respectivas línguas maternas (LDB, Art. 35-A, §3°), independente da(s) área(s) de 
aprofundamento que o estudante escolher em seu itinerário formativo.

Acesso em:http://bit.ly/13415_2017

A Lei nº 13.415/2017 torna o inglês obrigatório desde o 6º ano do ensino fundamental até o ensino 
médio. Os sistemas de ensino poderão ofertar outras línguas estrangeiras se assim desejarem, 
preferencialmente o espanhol.

Acesse em:http://bit.ly/11947_2009

11.  MERENDA OBRIGATÓRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Determina a obrigatoriedade do Estado em fornecer a alimentação escolar. 

A LEI 11.947/2009 Art 3º afirma: A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica 
pública e dever do Estado e será promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes 
estabelecidas nesta Lei. 

12.  MENINAS PODEM ESTUDAR 
Lei sancionada por Dom Pedro em 1827 que autorizava meninas a frequentarem as escolas. 

 Art 11º Haverão escolas de meninas nas cidades e villas mais populosas, em que os Presidentes em 
Conselho, julgarem necessario este estabelecimento.

A Lei porém, deixava em aberto o questionamento sobre a inclusão de meninas em regiões mais 
afastadas, limitando o acesso e construção de escolas nas cidades e vilas mais populosas, se, e 
somente se, os Presidentes em Conselho julgarem necessário.

Acesse em: http://bit.ly/Lei_1827

Conforme LEI 13.415/2017 Art 62º, poderão atuar como professores com formação em nível médio 
apenas na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. Para as demais, é 
necessário formação em licenciatura plena ou complementação pedagógica. 

13.  FORMAÇÃO DOCENTE

Acesse  em: http://bit.ly/13415_2017

educação8 educação

Inserido como meta na LEI 13.005/2014, visa oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco 
por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica até 2024. 

10.  ENSINO EM TEMPO INTEGRAL

Acesse em: http://bit.ly/13005_2014

Apesar dos rumores e especulações em torno das falas de Jair Bolsonaro, nenhum projeto de lei foi 
sancionado e o ensino fundamental continuará sendo na modalidade presencial. Em contrapartida, 
desde 2018 tramita na Câmara dos Deputados o PL 9945/2018, do deputado Ivan Valente (PSOL-SP) 
que proíbe o ensino a distância (EAD) em qualquer etapa da educação básica – que compreende os 
ensinos infantil, fundamental e médio. Movimentação que procura impedir qualquer articulação 
futura em torno do assunto. 

14.  ENSINO FUNDAMENTAL À DISTÂNCIA

Acesse em: http://bit.ly/PL9945_2018

Acesse em: http://bit.ly/TetoDeGastos

CONHEÇA AS DIRETRIZES DO PNE:  http://bit.ly/13005_2014

O decreto dos 10% é verdadeiro e foi definido pelo Plano Nacional de Educação (PNE) em 2014, porém 
com a PEC do Teto de Gastos, tornou-se inviável manter esse valor devido a nova disposição e 
definição dos investimentos em educação.

14.  ENSINO FUNDAMENTAL À DISTÂNCIA
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

ARTES NO 

2016
LEI 13.278/2016

ENSINO MÉDIO
O ENSINO DE ARTES E SUAS EXPRESSÕES 

TORNA-SE OBRIGATÓRIO NO ENSINO MÉDIO

ARTES NO 
ENSINO MÉDIO

FRENTE VERSO
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

PLANO NACIONAL 

2001
LEI N° 10.172/2001

DE EDUCAÇÃO
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

(PNE) COMO PROJETO DE LEI
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

COMBATE AO

2015
LEIS 13.663/2018 E 13.185/2015

BULLYING
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA LEI QUE GARANTE O 

COMBATE AO BULLYING NAS ESCOLAS

PLANO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO

COMBATE AO
BULLYING

Primeira vez em que o Brasil sanciona o Plano Nacional 
de Educação como um projeto de lei.

Inclui as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos 
currículos dos diversos níveis da educação básica: 
infantil, fundamental e médio. 

Saiba mais no manual.
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

2013
 LEI 12.796/2013 LEI 12.796/2013

ENSINO BÁSICO

TORNA OBRIGATÓRIO A MATRÍCULA DE 
CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA A PARTIR 

DOS 4 ANOS

FRENTE VERSO
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

COTAS NAS 

2012
LEI 12.711/2012

UNIVERSIDADES

TORNA OBRIGATÓRIA A RESERVA 
PARA ESTUDANTES ORIUNDOS DA 

ESCOLA PÚBLICA

6

Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

ENSINO DA HISTÓRIA

2008
LEI 11.645/08

AFROBRASILEIRA
TORNA-SE OBRIGATÓRIO O ENSINO DA 
HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E 

AFRICANA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

OBRIGATÓRIO
ENSINO BÁSICO

OBRIGATÓRIO

ENSINO DA HISTÓRIA

AFROBRASILEIRA

Saiba mais no manual.

Saiba mais no manual.

Saiba mais no manual.

FEDERAIS

COTAS NAS 
UNIVERSIDADES

FEDERAIS
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

Alguns Estados propõem essa medida, como MG e SP. 

MERENDA
FICA OBRIGADO O USO DE MEL COMO 

ALIMENTO A SER INCLUÍDO NO CARDÁPIO DA 
MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS 

PÚBLICAS DO PAÍS

FRENTE VERSO
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

DO LIVRO

2003
LEI 10.753/2003

POLÍTICA NACIONAL

ASSEGURA AO CIDADÃO O PLENO O 
DIREITO DE ACESSO E USO DE LIVROS

9

Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

OBRIGATÓRIAS
FIM DAS MATÉRIAS

O ALUNO PODE DEFINIR QUAL CURRÍCULO 
ESCOLAR IRÁ SEGUIR E CURSAR AS MATÉRIAS 

NA ÁREA QUE DESEJA SEGUIR

MEL NA
MERENDA
MEL NA

X

No território nacional o projeto de lei 8319/2017 está em discussão.
Saiba mais no manual.

DO LIVRO
POLÍTICA NACIONAL

Busca promover e incentivar o hábito da leitura.

X
OBRIGATÓRIAS

FIM DAS MATÉRIAS

Saiba mais no manual.

A Reforma da Ensino Médio assegura o ensino de Português e 
Matemática nos três anos do médio. O que muda é que 40% da carga 
horária deve ser destinada aos itinerários formativos e os outros 
60% serão ocupados pelo conteúdo estabelecido pela BNCC. 

LEI 13.415/2017
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

ESTUDAR
PERMITE QUE MENINAS FREQUENTEM AS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO ELEMENTAR

FRENTE VERSO
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

INTEGRAL

2014
LEI 13.005/2014

ENSINO EM TEMPO

TORNA-SE OBRIGATÓRIA A 
TRANSIÇÃO PARA O ENSINO EM 

TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

OBRIGATÓRIA
MERENDA

TORNA A MERENDA ESCOLAR OBRIGATÓRIA 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

MENINAS PODEM

1827

 LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827 
Saiba mais no manual.

Saiba mais no manual.

2009

Saiba mais no manual.

LEI 11.947/2009, ART. 3  

ESTUDAR
MENINAS PODEM

INTEGRAL
ENSINO EM TEMPO

OBRIGATÓRIA
MERENDA
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

DOCENTE
PROFESSORES PODEM ATUAR NO ENSINO 

FUNDAMENTAL APENAS COM  LICENCIATURA 
NA ÁREA DE CONHECIMENTO

FRENTE VERSO
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Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

ENSINO

X
PL 9945/2018

À DISTÂNCIA

TORNA-SE OBRIGATÓRIA A 
TRANSIÇÃO PARA O ENSINO EM 

TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

15

Molho EspecialJOGO DIREITOS E SILÊNCIOS - educação

A EDUCAÇÃO

10% DO PIB

FORMAÇÃO

X
 LEI 13.415/2017

Em 2018, na corrida presidencial, Jair Bolsonaro (PSL) 
divulgou suas intenções em tornar à distância a educação 
desde o ensino fundamental. Saiba mais no manual.

X
Desde 2018, a meta de 10% do PIB ser destinado à Educação é 
inviabilizada pela PEC  241, que limita o valor destinado à 
Educação ao mesmo do ano anterior, apenas corrigido pela 
inflação. Saiba mais no manual.

PEC 241/2016, EMENDA CONSTITUCIONAL 95/2016

DOCENTE
FORMAÇÃO

 Aqueles com formação a nível médio poderão atuar como 
professores na educação infantil e nos cinco primeiros anos do 
ensino fundamental. Saiba mais no manual. 

FUNDAMENTAL
ENSINO

À DISTÂNCIA
FUNDAMENTAL

NA EDUCAÇÃO
10% DO PIB

DESTINADO 
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