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Oi amigo,

Esta edição da revista Plenarinho vai tratar da diversidade. De acordo com o dicio-
nário, diversidade é um substantivo feminino que significa "qualidade daquilo que é 
diverso, diferente, variado; multiplicidade".

Diversidade diz respeito também à igualdade de direitos. Isso quer dizer que 
mesmo o ser humano tendo características diferentes, os direitos devem ser 
iguais para todos, independentemente das diferenças físicas, sociais, psicológi-
cas, econômicas etc.

Mas como garantir que todos os brasileiros tenham os mesmos direitos, num país 
tão grande e com tantas diferenças regionais como o Brasil? Acertou quem dis-
se: fazendo e cumprindo a lei! Por isso, temos a nossa lei maior - a Constituição, 
e também a lei que garante a igualdade de direitos dos jovens - o Estatudo da 
Criança e do Adolescente - ECA.

Nesta revistinha você vai ter muito o que pensar a respeito 
da diversidade e da igualdade de direitos. Vai se divertir 
com a história que se passa na Nova Zé-Lândia e vai se 
encantar com os personagens da Turma do Plenarinho e 
seus superpoderes!

Fique ligado no nosso site: www.plenarinho.leg.br e parti-
cipe também do Câmara Mirim e do Eleitor Mirim.

Um abraço e boa leitura!
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Vamos celebrar a diversidade?!!!
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Você já imaginou o que seria do mundo se não houvesse cores? Se tudo fossem so-
mente tons de verde, por exemplo? Imagina se na sua cozinha só tivesse laranja para 
comer. Todo dia, toda hora, só laranja? Imagina se seus amigos concordassem sem-
pre com você, tivessem o mesmo pensamento, gostassem das mesmas coisas. Não 
dava nem para conversar, não é mesmo?

Mas no mundo real, as tonalidades de 
cores são infinitas. Temos milhares de 
cheiros, gostos, sabores... E as pesso-
as, então? Não tem ninguém igual na 
rua, cada um tem o seu jeito, uns com 
nariz comprido, outros com olhos pe-
quenos. Ainda mais no Brasil, um dos 
países mais miscigenados do planeta...

Miscigenação é a mistura de raças. No caso do Brasil, os índios que estavam aqui 
antes da chegada dos portugueses se misturaram com eles e com os africanos que 
vieram escravizados pouco tempo depois. E os africanos também se misturaram com 
portugueses e com outros europeus que chegaram aqui em seguida, principalmente 
italianos, espanhóis, alemães. E lá do outro lado do mundo, vieram os japoneses, que 
também contribuíram para a nossa miscigenação.

O Brasil é uma verdadeira mistura de raças, cores e sotaques. 
Por isso, não tá com nada ficar de preconceito com o diferente.

O Brasil abriga a maior 
comunidade japonesa 

fora do Japão. Em 1908, 
chegavam ao Brasil, as 
primeiras 165 famílias 

japonesas que viam no 
nosso país o sonho 
de uma vida melhor. 

Hoje, há 1,5 milhão de 
nikkeis (descendentes de 
japoneses que nasceram 

fora do Japão).

Miscigenados? 
O que que 

é isso?
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Já reparou como não existem duas pessoas iguais? Que tal pintar esses 
rostos de uma maneira bem linda? Aproveite e use muitas cores para 
representar a diversidade.



Concurso ”ECA 25 anos”
Há 25 anos instituiu-se o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/1990). 
Um marco importante na nossa história! 

O ECA garante os direitos fundamentais de crianças e adolescentes conferidos pela 
Constituição. Isso significa que todos têm direitos e deveres, mas, acima de tudo, 
significa que todos devem ser respeitados! 

O Concurso de Ilustração da Capa da Edição Comemorativa dos 25 Anos do ECA, 
promovido pelo Plenarinho, contou com a participação de mais de 800 estudantes 
do ensino fundamental de todo o país. Parabéns a todos os participantes!

Giovana Bresolin Tartas - Chapecó/SC
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Abdalla Jorge Mascardini da Conceição - Mauá/SP

Jhéssica Alessandra - Caraí/MG
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Viu só essa confusão de letras? Será que 
você consegue formar palavras com essas 
letras ligadas na horizontal, diagonal e 
vertical? Além das palavras sugeridas 
abaixo, você pode formar outras, desde 
que tenha no mínimo 3 letras! 

Quando terminar, compare com seus ami-
gos e veja quem encontrou mais palavras.

E D A
D V D
I E I
F R S
A Z F
P I U
L S I
E G M
F O A
B M L
R Z U
E I B
E S T
P A O
D M R
P I A
F E R
S E N
A Ç V
G Q P

PAZ

AMIGO

FELIZ

LEGAL

BOM 

RESPEITO

AMOR

DIFERENÇA

DIVERSIDADE
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