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Direitos Fundamentais 

Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Art. 205, CF/88: A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Art. 208, I, CF/88. O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória 

e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria. 

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Direito à educação, cultura, esporte e lazer: a partir do art. 53, o 

ECA estabelece alguns princípios, direitos e deveres que devem 

nortear o processo de educação.  

- Mais que mero ensino de disciplinas, a educação deve estar voltada 

para o preparo para o exercício da cidadania.  

- Pleno desenvolvimento da pessoa. 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- São assegurados à criança e ao adolescente: igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por 

seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e 

participação em entidades estudantis e acesso à escola pública e 

gratuita próxima de sua residência. 

- Os pais têm direito de ter ciência do processo pedagógico e participar 

da definição das propostas educacionais.  

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- O Estado deve assegurar à criança e ao adolescente uma série de 

direitos, listados no art. 54:  

- Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 

ele não tiveram acesso na idade própria; 

- Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 

médio;  

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

- Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos 

de idade; 

- Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

adolescente trabalhador; 

- Atendimento no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público 

subjetivo e o seu não oferecimento ou oferta irregular importam em 

responsabilidade da autoridade competente (esfera penal e 

administrativa).  

- Frequência na escola: o Poder Público deve zelar para que os alunos 

não percam aulas indevidamente.  

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Obrigatoriedade de matrícula: os pais ou responsáveis tem a 

obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 

ensino. 

- Não há uma vedação expressa do homeschooling, mas, pela falta de 

regulamentação, não se admite que os pais optem por ensinar seus 

filhos em casa.  

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Deveres dos diretores de estabelecimento de ensino fundamental: 

em caso de maus tratos, reiteração injustificada de faltas ou evasão 

escolar ou quando encontrados elevados níveis de repetência, o 

dirigente do estabelecimento de ensino deve comunicar o fato ao 

Conselho Tutelar, para a adoção das medidas necessárias.  

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Observação: os valores culturais, artísticos e históricos do contexto 

social da criança e do adolescente devem ser respeitados ao longo de 

todo o processo educacional. 

- Os municípios devem estimular e facilitar a destinação de recursos e 

espaços para programações culturais, esportivas e de lazer para a 

infância e juventude.  

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Disciplina na escola: podem ser impostas sanções em caso de 

indisciplina; o regimento escolar é um documento de extrema 

importância e conter previsões a respeito. 

- As medidas disciplinares não devem acarretar prejuízo irreparável à 

criança ou ao adolescente. 

 

 

 



Direito à educação, cultura, esporte e lazer 

- Cultura, Esporte e Lazer: Contribuem para a formação da pessoa de 

modo distinto do provido pela educação formal.  

- Formação complementar e inserção cultural. 

- O Estado deve assegurar o acesso e meios para a realização destes 

direitos. 

- A família deve incentivar e criar condições para que a criança 

brinque, pratique esportes e se divirta. 

 

 

 



 


