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Meu Direito de ser EU
Lição 8

Toda pessoa tem o direito de ter seu nascimento 
legalmente registrado.

Toda pessoa tem o direito a um nome e nacionalidade.

Cada um tem o direito de ser reconhecido como pessoa 
perante a lei.

NESTA LIÇÃO VOCÊ VAI SE DIVERTIR,
APRENDENDO

idade: 06 - 11 anos
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Meu Direito de ser Eu
RECONHECIMENTO COMO PESSOA PERANTE A LEI

Idade: 6 a 11 anos

Crianças: Lição  8

1. Toda pessoa tem o direito de ter seu 
nascimento legalmente registrado.

2. Toda pessoa tem o direito a um 
nome e nacionalidade.

3. Cada um tem o direito de ser 
reconhecido como pessoa perante a 
lei.

• Lista de Chamada
• Regras da Classe
• Bastão Falante
• Canção, Nós estamos juntos
• História, “Horton e o mundo dos 
Quems”
• Tiras de papel com palavras 
(“Qual é a diferença?”)
• Tiras de papel com palavras 
(Artigo 6)
• Exemplar de uma certidão de 
nascimento para cada criança
• Lápis para os alunos
• Minicartazes, incluindo o Artigo 6, 
Uma Pessoa Perante a Lei
• Citação, “Uma pessoa é uma pessoa, 
não importa quão pequena seja”

PONTOS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS

Artigo 13

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua personalidade 
jurídica.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS

RECONHECIMENTO COMO PESSOA PERANTE A LEI 

SIMPLIFICADO

Vocês têm o direito de aprender coisas e compartilhar o que vocês pensam com outras pessoas 
por todos os meios disponíveis,  inclusive com pessoas de outros países.
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Artigo 7

Você tem o direito de ter seu nascimento legalmente registrado.

DIREITO A UM NOME E REGISTRO

CONVENÇÃO SOBRE OS
DIREITOS DA CRIANÇA

Artigo 8

O governo deve respeitar seu direito de ter um nome, uma nacionalidade e laços familiares.

DIREITO A UMA NACIONALIDADE E FAMÍLIA
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Mostre os mini cartazes com os direitos humanos para todo mundo ver.
Cumprimente as crianças com entusiasmo pelo nome e peça-lhes que se sentem em círculo.

Boas-vindas
(5 minutos)

Canção: Nós estamos juntos
Cante ou recite os versos com entusiasmo. 

Revisão
(10 minutos)

Mostre os mini cartazes.

Diga: Vejam todos os direitos humanos que aprendemos até agora! Que grande conquista!

• Na última vez falamos sobre o direito de liberdade de expressão. Temos o direito de dizer o que 
pensamos. 

Pergunte: Porém, quando é que NÃO estamos autorizados a dizer qualquer coisa que desejamos? 
(Quando fere o conceito de alguém, ou que não seja verdade, ou que magoe seus sentimentos).

• Lembram-se da história de Pedro e seus irmãos? Como resolveram a questão de juntar as ideias 
sobre o barco? (Ao pedirem desculpas e cooperarem.) 

• Algum de vocês compartilhou a história de Pedro e seus irmãos com a família ou amigos? O que 
eles acharam? 

• Quem se lembra do que quer dizer a palavra estereótipo?  (Uma ideia sobre as coisas ou as pessoas 
que geralmente não é certa, e nem verdadeira. Pode prejudicar quando não for verdadeira).
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Tenho outra história para vocês hoje, desta vez sobre um grande elefante e algumas pessoas 
pequenininhas que ninguém conseguia ver. 

Introdução
(15 minutos)

Leia ou conte a história e mostre os quadros (no final da lição).

Após ler a história, diga: Alguns de nós somos grandes, alguns de nós somos pequenos, porém 
cada um de nós é uma pessoa.

Pergunte: Beatriz, você é uma pessoa? Lógico que sim.

• E você, Luiz?

• Você é uma pessoa também, Jeny?

Explique: Não faz diferença se você for grande ou pequeno, menino ou menina, cada um de nós 
é uma pessoa.

Mostre a citação e pergunte: O que disse Horton sobre uma pessoa? Vamos dizer todos juntos:
Uma pessoa é uma pessoa, não importa quão pequena seja.

Explique: Cada um de nós é uma pessoa. Embora vocês sejam pequenos, há muitas maneiras de  
serem importantes.

Pergunte: De que jeito vocês são importantes em suas famílias? (Aceite todas as respostas, tais 
como: Eles amam vocês e sentiriam muito sua falta se vocês não estivessem lá. Vocês os ajudam 
nas tarefas da casa).
 
• De que maneira você é importante na escola? Ou em sua cidade? Ou no bairro?

Atividade: História, Horton ouve um “Quem”! 
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Explique: Sendo que cada um de nós é uma pessoa, temos cabeças que se viram, braços e 
pernas que se mexem, e corpos que se viram. 

Diga: Vamos nos levantar e esticar nossos corpos. Quero que vocês me sigam e façam o que eu 
estou fazendo. Todo mundo, estenda os dedos o mais alto que puder. E agora – 

Estique, estique, estique bem alto, alto, alto.
Mexa, mexa, mexa as mãozinhas lá no alto.

Mexa, mexa, mexa as mãozinhas  para baixo.
Mexa, mexa, mexa seu pezinho direito.

Mexa, mexa, mexa seu pezinho esquerdo.
Gire, gire, gire e se sente, sente, sente.

Atividade: Siga-me

Diga: Estamos prontos para conversar. É verdade que cada um de nós é uma pessoa, não importa 
quão pequena seja, mas cada um de nós é uma pessoa diferente no mundo.

Explique: A Declaração Universal fala que temos o direito de ser aceitos como uma pessoa.

Mostre e leia o mini cartaz do Artigo 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Você tem o direito de ser aceito em todo lugar como pessoa perante a lei.

Pergunte: Como você acha que pode ser aceito como pessoa? (Aceite todas as respostas.)

Explique: Obrigado, essas são boas respostas. Na verdade, a melhor maneira de ser aceito como 
pessoa é ter uma certidão de nascimento.

Mostre o exemplar de uma CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

Desenvolver
(20 minutos)
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Diga: Isto é um exemplar de uma Certidão de Nascimento. Quando você vai ao posto de saúde, 
ou quando vai à escola, é assim que as pessoas sabem quem você é, e que não é nenhuma outra 
pessoa.

Pergunte: Onde vocês acham que conseguem uma certidão de nascimento que diz quem somos? 
(Dê tempo às crianças para darem algumas respostas.)

Diga: Boas respostas! Deixem-me explicar uma coisa. Sempre que nasce um bebê, esta informação 
é registrada e guardada em cartório. E o oficial do cartório dá aos pais uma Certidão de Nascimento 
do bebê.

Explique: É bem provável que você tenha uma Certidão de Nascimento. Talvez seja parecida 
como essa. Uma Certidão de Nascimento é um papel que mostra que você é uma pessoa nascida 
em um país. Tem seu NOME, sua DATA DE NASCIMENTO, e o LOCAL onde você nasceu. Algumas 
vezes tem também os nomes de sua mãe e de seu pai.

Peça a dois alunos que distribuam lápis e cópias de uma amostra de Certidão de Nascimento 
para cada aluno.

Explique: À medida que falamos sobre essa amostra de certidão de nascimento, preencheremos 
as partes que conhecemos com informações sobre você mesmo quando era um bebê e as 
informações sobre seus pais, até onde você souber. Não se preocupem se não conseguirem 
completar tudo hoje.

Atividade: Minha Certidão De Nascimento

Se houver alunos que não saibam ler, ou escrever bem, peça para que se sentem com alguém 
que sabe. Eles poderão ditar a informação e assim todos terão preenchido o formulário para levá-
lo para casa. Se não houver alunos suficientes para ajudar, faça com que alguns deles venham 
até você para completarem o preenchimento do formulário.

DICA PARA O ORIENTADOR: 
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Diga: Eu me chamo __________ (Diga seu nome completo)

Aponte para um aluno e pergunte: Como você se chama?  (Ajude-o a falar seu nome completo 
– nome e sobrenome.)

Aponte para outro aluno e pergunte: Como você se chama? (A criança responde com seu nome 
completo.)

Pergunte aos outros alunos: Eles têm exatamente os mesmos nomes? (Não.)

Diga: Cada um tem um nome diferente.

Escreva ou ponha a tira de papel “NOME”  no quadro-negro ou na parede.

Diga: Nosso nome é uma das coisas que nos faz diferentes de outras pessoas no mundo.

• Todos, por favor, escrevam o seu nome na sua certidão de nascimento.

Aguarde 2 ou 3 minutos para a escrita do nome.

Diga: Meu aniversário é no dia___________ (Diga o dia, mês e ano de seu nascimento.)

Escreva a palavra, ou coloque a tira de papel “DATA DE NASCIMENTO” no quadro.

Diga: Cada um de nós é diferente porque mesmo que a gente tenha nascido no mesmo dia, 
nascemos em horas diferentes do dia.

• Se você sabe seu aniversário, escreva na sua certidão de nascimento. (Dê tempo para as 
crianças escreverem seus aniversários.)

Explique: Nasci em _________(nome do lugar onde você nasceu, inclusive o país).

Pergunte: Alguém mais sabe o lugar onde nasceu? (Deixe as crianças responderem.)
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Escreva ou coloque a tira de papel “LOCAL DE NASCIMENTO” no quadro.

Explique: Local de nascimento significa o lugar onde você nasceu. É importante saber isso porque 
mostra qual é sua NACIONALIDADE. Sua nacionalidade geralmente é o país onde você nasceu. 
Alguém aqui nasceu em um país diferente?
 
Deixe as crianças responderem, lembrando-as que sua nacionalidade geralmente é do país onde 
nasceram.

Explique: Se você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Esta é sua nacionalidade. Se você nasceu 
na Argentina, então é argentino. Se você nasceu na Nigéria, você é nigeriano.  Esta é sua 
nacionalidade.

Pergunte: Quem pode me dizer o nome da sua mãe?

Na medida em que a criança responder, ponha a tira de papel “NOME DA MÃE” no quadro.

Diga: Por favor, escreva o nome da sua mãe na sua certidão de nascimento.

Faça o mesmo com “NOME DO PAI”, e ponha a tira de papel “NOME DA PAI” no quadro.

Explique: Estas são coisas que nos fazem diferentes de todas as pessoas no mundo. Nenhum de 
vocês vai ter exatamente a mesma informação, exatamente da mesma maneira.

• Mesmo que você tenha o mesmo nome de outra pessoa, você não vai ter a mesma data de 
nascimento. Ou talvez vocês tenham a mesma data de nascimento, mas não terão o mesmo 
nome da mãe. Todo mundo tem uma informação um pouco diferente das outras pessoas.

Diga: Não se preocupem se vocês não conseguirem completar tudo hoje.

• Quem for terminando, levante a mão para que eu saiba quando todos tiverem completado.
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Diga: Vamos ler juntos o Artigo 6 mais uma vez.
 
Você tem o direito de ser aceito em todo lugar como pessoa perante a lei.

Explique: Isto significa que você tem um nome e uma nacionalidade e alguns parentes. Isto é tão 
importante que deveríamos memorizá-lo. 

Coloque as tiras de papel do Artigo 6 (no final da lição) no chão, em ordem. Os alunos deveriam 
olhá-las, de pé ou sentados.

Atividade: Memorizando o Artigo 6 da DUDH
(10 minutos)

Se você tiver um quadro-negro, pode escrever a sentença no quadro ao invés de usar as tiras. 
Escreva a sentença sem nenhuma interrupção, mas use o diagrama abaixo como guia a fim de 
manter frases curtas que você vai apagar.

Diagrama:      
VOCÊ TEM /  O DIREITO DE  /  SER ACEITO /  EM TODO LUGAR / 

COMO PESSOA   /  PERANTE  / A LEI 

DICA PARA O ORIENTADOR: 

Após ler o artigo juntos, apague uma das frases ou remova uma das tiras.

Leia o artigo novamente, preenchendo o que está faltando. Peça a alguns alunos que leiam a 
sentença sozinhos, completando com a palavra ou as palavras que estão faltando.

Remova outra tira, ou parte da frase, e repita a sentença novamente, primeiro todo mundo junto, 
depois alguns alunos individualmente (diferentes dos de antes).

Repita este processo até que todas as palavras tenham sido apagadas, ou que todas as tiras 
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tenham sido removidas do chão e que todo mundo possa repetir as palavras do Artigo sem ler 
qualquer das palavras.

Peça a grupos de três ou quatro que venham à frente e repitam o artigo juntos.

Diga:  Muito bem! Vocês são demais!

Diga: Cada um de nós tem direito a um nome e uma nacionalidade. A maioria de nós tem uma 
certidão de nascimento.

Mostre novamente a amostra de uma Certidão de Nascimento.

Explique: Isto possibilita que vocês sejam aceitos como a pessoa que declararem que são, em 
todos os lugares em que forem.

Coloque o mini cartaz com os outros cartazes para serem vistos pelas crianças.

Conclusão
(5 minutos)

Explique: Vamos todos fazer três coisas esta semana:

1. Contar a história do Horton e dos quems para sua família e amigos. Não se esqueçam de dizer 
a eles que uma pessoa é uma pessoa, não importa quão pequena seja. 

2. Mostre para sua família a amostra da Certidão de Nascimento.

3. Peça a sua família para ajudá-lo a completar qualquer informação que estiver faltando.

Lembre a todos sobre o horário da próxima aula.
Diga: Já estou com saudades de vocês e quero muito vê-los novamente em nossa próxima aula.

Desafio
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Como me sinto sobre a maneira como a aula se desenvolveu hoje?  

O que eu faria ou deveria fazer de diferente na próxima vez?

(Adaptado de Keating-Chetwynd, Sarah, ed., How All Teachers Can Support Citizenship and Human Rights 
Education: A Framework for the Development of Competences. Council of Europe, 2008, p. 61.)

Notas e reflexões do orientador
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Nós Estamos Juntos ( Você viu uma menina?)

Melodia, Você Viu uma Menina (Músicas para Crianças, pg. 145) com palavras abaixo. 

Nós estamos juntos,*  bem juntos, bem juntos;
Oh, nós estamos juntos, bem juntos aqui.**
Tem (nome da criança) e (nome doutra criança) e (nome doutra criança) e (nome);
Oh, nós estamos juntos na classe assim.

* Alternativo, linha 1  Vamo-nos marchando, bem juntos, bem juntos,
**Alternativo, linha 2  Vamo-nos marchando, sorrindo aqui.**
    Tem (nome) e (nome) e (nome) e (nome),
    Vamo-nos marchando, na classe assim.

Linha 1,    Todos batem palmas, as palmas, as palmas ...
outros alternativos  Vamo-nos piscando ... (pisque os olhos)
    Vamo-nos ‘stalando ... (estale os dedos)
    (Pulando, etc.)
Linha 2, outros alternativos No clube assim Chovendo aqui

Improvise ações sugeridas pelas palavras. As listas dão apenas algumas possibilidades. Considere 
frases que podem se encaixar na música, dependendo da ocasião.
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Horton e o mundo dos Quems

1   Horton era um elefante atencioso e bondoso que vivia na floresta. Tinha orelhas grandes e 
esvoaçantes e uma tromba que mais parecia uma cobra. Suas enormes orelhas o ajudavam 
a ouvir sons bem baixinhos. 

Como ele era grande e forte, também conseguia usar sua tromba para ajudar outros animais.

Um dia, brincando na piscina, ele ouviu um som bem leve, tão suave e baixinho que ele mal podia 
escutar.
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2   Olhou para os lados, mas não conseguiu ver ninguém. Só viu mesmo um pequeno grão de 
poeira.

Horton teve a impressão de que uma pessoa muito pequena naquele grão de poeira estava 
pedindo ajuda. 
Ouviu atentamente e era mesmo! Estava ouvindo uma voz fraquinha de uma pessoa bem pequena.

Ele não podia ver a pessoa, mas assim mesmo decidiu ajudar porque “uma pessoa é uma pessoa, 
não importa quão pequena seja.”

Socoooorrooo!!!
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3   Horton descobriu que o pequeno grão de poeira era uma cidadezinha chamada Quêmlandia.  
Ela era cheia de pessoas pequenininhas chamadas Quems.

O Horton quis ajudá-las. Ele disse:

 Eu tenho que salvá-los
 porque afinal de contas,
 uma pessoa é uma pessoa,
 não importa quão pequena seja.

Então ele prometeu proteger os seus novos amigos pequenininhos e levá-los a um lugar seguro, 
longe da água da piscina onde eles poderiam cair e se afogar.

Ele cuidadosamente colocou o grão de poeira numa folha de trevo.
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4   De repente, uma mamãe canguru muito desagradável e grandona e seu bebê apareceram. 
Eles tinham orelhas pequenas e eram muito maldosos, e não podiam ouvir nada. Eles acharam 
que o Horton estava louco. “Você é um tolo,” eles falaram.

Então eles pularam na lagoa e espalharam a água, tentando jogar o grão de poeira para fora.

Mas o Horton rapidamente esticou sua longa tromba e salvou o pequeno grão de poeira e foi-se 
embora depressa.
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5   Isso fez com que a mamãe canguru ficasse muito brava e contasse para os macacos sobre 
o Horton e sua história maluca sobre pessoas em um grão de poeira.

Os macacos rapidamente desceram dos galhos das árvores. Eles também não podiam 
ouvir os Quems. Pularam em cima do Horton, subiram na sua tromba e agarraram a 
pequena folha de trevo com o grão de poeira antes que o elefante pudesse impedi-los.

Saíram correndo o mais rápido que podiam, determinados a destruir a irritante folha de 
trevo. E quase conseguiram. Mas Horton se recusava a desistir. Ele chamou seus amigos 
pequenininhos e lhes disse que agora era a hora de todo mundo saber a respeito deles.

Ele explicou o que fazer:  
   Façam uma grande reunião.
   Façam todos chegarem.
   Façam todo mundo gritar!
   Façam todos berrarem!
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6   Os Quems na Quêmlandia vieram correndo para ajudar a fazer um grande barulho. Eles 
cantaram e gritaram. Berraram e bateram, e tocaram suas buzinas e suas trombetas, tentando 
fazer os outros animais ouvirem e acreditarem que eram reais. Mas os animais AINDA não 

conseguiam ouvi-los.

Desesperadamente, o prefeito de Quêmlandia correu pela cidade até encontrar uma pequenininha 
Quem que não estava fazendo nenhum barulho! “Você tem que nos ajudar”, gritou o prefeito. 
Então a pequenininha Quem abriu a boca e juntou sua voz a todas as outras - e finalmente 
conseguiram! Por fim os animais puderam ouvi-los.
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7   “Eles provaram que eram pessoas, não importa quão pequenas fossem.
E seu mundo inteiro foi salvo pela menor Quem de TODAS!” disse Horton alegremente.

Os outros animais se reuniram em volta do pequeno trevo. Finalmente acreditaram em Horton 
e aprenderam uma grande verdade, que pessoas pequenas são pessoas também. Elas são 
importantes e devem ser protegidas e cuidadas. E todos os animais prometeram fazer exatamente 
isso - cuidar de seus novos amiguinhos. “Porque, afinal”, disse Horton,
 
 “Uma pessoa é uma pessoa
 Não importa quão pequena seja.”

(Adaptado de: Dr. Seuss e Horton Hears a Who, Nova York: Random House, 1954.)
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“Uma pessoa é
uma pessoa

não importa quão
pequena seja.” 

Dr. Seuss
 

Seuss, Dr. Horton e o Mundo dos Quems, New York: Random House, 1954.
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Artigo 13,
Liberdade de Expressão

Vocês têm o direito de aprender e compartilhar 
o que pensam com outras pessoas, ao falar, 

desenhar, escrever, ou de qualquer outra forma;

a menos que prejudique os direitos 
de outras pessoas ou prejudique 

o conceito delas.

 
A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
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Certidão de Nascimento
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Preenchendo nossa Certidão de Nascimento

Seu Nome

Data de Nascimento

Local de Nascimento

Nome da Mãe

Nome do Pai
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O direito de

Você tem

ser aceito
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como pessoa

em todo lugar

perante

a lei
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O direito de

Ser Aceito
COMO PESSOA
Perante a Lei

DUDH 6  
CDC 7 e 8




