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Quem Vai à Escola?
Lição 10

A educação torna possível todos os outros direitos.

Toda criança tem direito à uma educação.

Crianças podem se tornar professores.

NESTA LIÇÃO VOCÊ VAI SE DIVERTIR,
APRENDENDO

idade: 06 - 11 anos

O DIREITO À EDUCAÇÃO
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Quem Vai à Escola?
O Direito à Educação

Idade: 6 a 11 anos

Crianças: Lição  10

1. A educação torna possível todos os 
outros direitos 

2. Toda criança tem direito à uma 
educação

3. Crianças podem se tornar professores

• Lista de Chamada
• Regras da Classe
• Minicartazes de Direitos Humanos, 
inclusive o de Direito à Educação
• Quadro ou grande pedaço de papel
• Giz ou marcadores
• Lápis
• Canção, Nós estamos juntos, lição 
anterior
• Foto do Trabalho Infantil da lição 
anterior
• Malala e sua história
• 6-7 tiras de papel
• Cesta ou outro recipiente
• Artigo 28 da CDC
• Conjunto de fotos de ocupações
•Lista de habilidades a serem ensinadas, 
recorte antes da aula
• Canção, Minha pequena luz

PONTOS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS

Artigo 26

A educação é um direito. 

Você deveria poder seguir uma carreira ou continuar seus estudos o quanto você pudesse.

Os seus pais podem escolher o que você deve aprender.

Você deve aprender coisas sobre as Nações Unidas e a conviver com os outros. 

O DIREITO À EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS
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Artigo 28

Você tem o direito à educação.  

A disciplina na escola deve ser aplicada de maneira justa, com bondade e respeito.

Escola primária obrigatória e gratuita.

CONVENÇÃO SOBRE OS
DIREITOS DA CRIANÇA

Artigo 29

A educação deve prepará-lo para a vida.
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Antes da aula, coloque os mini cartazes onde todos possam vê-los.
Cumprimente as crianças calorosamente, por nome, e faça-os se sentarem em meio círculo bem 
em frente do quadro ou do grande pedaço de papel.

Boas-vindas
(5 minutos)

Diga: Exatamente! É muito importante para as crianças irem à escola. Hoje vamos aprender sobre 
o DIREITO de cada um de ir à escola e de receber educação.

Introdução
(10 minutos)

Canção: Nós estamos juntos
Com entusiasmo (música no final da lição) 

Mostre uma das fotos do trabalho infantil da lição anterior, como a das crianças que trabalham 
na mina de ouro, ou dos meninos trabalhando nos campos.

Pergunte: Quem se lembra por que o trabalho infantil não é bom para as crianças? (As crianças 
não podem ir para escola e não têm tempo para brincar.)

• Quando é que as crianças têm o direito de NÃO trabalhar?
(Quando é perigoso para sua saúde ou quando isso as impede de irem à escola).

Revisão 
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Se você tiver tempo leia a história de antemão para que você possa contá-la sem ler. Será mais 
interessante para eles.

DICA PARA O ORIENTADOR: 

Após a história, pergunte: Como dá para saber que a educação foi importante para Malala? (Ela 
falava sobre educação para todo mundo, especialmente para as meninas.)

• Como você sabe que ela foi corajosa? (Ela foi à escola embora uma guarda inimiga ameaçou 
violência contra ela).

Diga: Felizmente, vocês podem ir à escola sem se preocupar com um policial inimigo. Assim como 
no Paquistão, país onde Malala morava, existem lugares no mundo onde algumas crianças não 
vão à escola, principalmente as jovens. Isso não é nada bom.

• A escola é tão importante que as pessoas que escreveram a Convenção sobre os Direitos da 
Criança disseram que você tem o DIREITO de ir à escola e aprender novas coisas. Isso é chamado 
de direito à EDUCAÇÃO.

Mostre o mini cartaz: Você Tem Direito à Educação.

Leia (ou peça a um aluno que leia) Artigo 28 da Convenção sobre os Direitos da Criança:

Diga: Malala é uma jovem do Paquistão, um país pertinho da Índia. Ela tinha apenas 15 anos 
quando algumas pessoas tentaram agir com violência contra ela, só porque ela disse que todos 
têm o direito de ir à escola, inclusive as meninas.

Mostre a foto de uma menina muçulmana e conte a história de Malala (encontrada no fim da 
lição).

Atividade: A história de Malala
(10 minutos)
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Artigo 28
As crianças têm direito à educação.

A disciplina nas escolas deve ser incentivada de maneira justa, com consideração e respeito. 
(Isso significa que os professores devem tratá-los de forma justa com consideração e respeito. Não 
devem bater em vocês como forma de castigo).

O ensino fundamental deve ser gratuito e obrigatório.

Diga (apontando para o mini-cartaz): Quer dizer, vocês têm direito a que? (À educação.) 

Pergunte: Sem uma educação, você acha que teria aprendido sobre os direitos humanos ou 
saberia o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos?

Diga: Aprender coisas novas é muito legal. Mas também é importante para ajudá-los a se 
prepararem para o futuro ou para quando vocês crescerem.

Pergunte: Quem irá cuidar de você quando crescer e morar fora de casa? (Aceite todas as 
respostas.)

Diga: Você vai precisar de dinheiro para se manter fora de casa. Vamos falar sobre alguns trabalhos 
que você poderia fazer para ganhar dinheiro quando for maior.

Dê alguns tiras de papel a uma criança que saiba escrever muito bem e peça-lhe para que 
escreva cada profissão conhecida em um papel separado.

Diga: Enquanto Marli for escrevendo os trabalhos sugeridos por vocês, eu também vou escrevê-los 
no quadro.

Dê tempo para as crianças relacionarem 5 ou 6 profissões. Por exemplo, um mecânico, ou uma 
professora, ou um enfermeiro.

Atividade: Trabalho Pictionary 
(10 minutos)
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Diga: Obrigado, Marli. Vamos colocar os papéis em uma cesta (ou qualquer outro recipiente).

Divida os alunos em dois grupos.

• Peça a um aluno do primeiro grupo que venha à frente e retire um papel da cesta. Sem mostrar 
o que diz o papel, aquele aluno deverá fazer no quadro um desenho daquela profissão, enquanto 
os alunos de sua equipe têm dois minutos para adivinhar qual é a profissão.

• Se eles não conseguirem adivinhar, a outra equipe terá, então, uma chance. Cada vez que uma 
equipe acertar, ganhará um ponto.

• Na rodada seguinte, deixe que um aluno da segunda equipe venha à frente e tenha sua chance 
de retirar um papel do cesto. Esse aluno deve desenhar a profissão no quadro, enquanto os alunos 
de sua equipe têm dois minutos para adivinhar o que é.

• Se eles não conseguirem adivinhar, o outro time tentará. A equipe ganha um ponto por cada 
resposta correta.

• Troque as equipes e deixe outro aluno da segunda equipe subir e tirar outra tira de papel do 
cesto. Continue até que cada lado tenha tido a oportunidade de desenhar 3 trabalhos.

No final parabenize as duas equipes  pelo bom trabalho e pelo jogo tão animado.

Mostre as imagens das diferentes ocupações (no final da lição).

Diga: Aqui temos mais algumas profissões. Quem poderia me ajudar a segurá-las de maneira que 
todos possam ver?  (4 ou 5 alunos segurando as imagens)

Pergunte: Vocês se lembram do Rupinder, aquele jovem que teve de trabalhar em vez de ir à 
escola? Quem se lembra por que Rupinder não conseguiu um emprego quando foi morar na 
cidade? (Ele não sabia ler nem escrever.)

Atividade: Empregos de todos os tipos
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• Faltou para ele uma boa educação, vocês concordam?

Explique: Para realizar qualquer um desses trabalhos no quadro ou das fotos, VOCÊS precisarão, 
sem dúvida, de uma boa educação também, mais do que apenas ler e escrever.

• Levante a mão se você acha que gostaria de estar em uma dessas profissões quando crescerem.

• Vocês têm o direito de toda a educação necessária. Assim também, vocês têm a responsabilidade 
de estudar bastante e de partilhar com outras pessoas as coisas que vocês vão aprender.

A música e a letra estão no final da lição. Ou você poderá usar a letra apenas como um poema. 
Pode pegar também uma música que todos conheçam, com uma mensagem semelhante sobre 
compartilhar.

Diga: Vamos cantar um versinho sobre compartilhar o que aprendemos com nossa família e 
comunidade. Fala de uma luzinha. O que fazemos com uma luz? (Aceite todas as respostas)

Explique: Muito bem! Vejam todas as coisas que podemos fazer com uma luz. A gente a deixa  
brilhar para que as pessoas possam enxergar o que elas estão fazendo e para onde elas estão 
indo.

• A luzinha neste verso representa as coisas que estamos aprendendo para tornar nossas vidas 
melhores. E queremos, sem dúvida, que esta luz brilhe para todas as pessoas.

Pergunte: Como a luzinha nos ajuda a nos tornarmos melhores?

Faça com que as crianças formem um círculo, com você (orientador) no centro.

Cante ( ou recite) a canção para as crianças, com as ações.

Atividade: Minha pequena luz
(10 minutos)
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   Minha pequena luz,             (Aponte para si mesmo)           
   Eu vou deixar brilhar,           (Abra as duas mãos)
   Minha pequena luz,             (Aponte para si mesmo)           
   Eu vou deixar brilhar,          (Abra as duas mãos)
   Minha pequena luz,            (Aponte para si mesmo)           
   Eu vou deixar brilhar,           (Abra as duas mãos)
 

Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar!
(Abra as duas mãos, acenando-as de um lado para outro.)

Explique: Minha pequena luz     -  significa o que estou aprendendo
  Eu vou deixar brilhar  -  significa que vou partilhar com todo mundo

Pergunte: Como você vai fazer para que as coisas que aprendeu sobre nossos Direitos Humanos 
venham a brilhar em sua casa? E em sua vizinhança? (Compartilhando o que aprenderam em 
todos os lugares com todos.)

Explique: Todos vocês já sabem fazer muitas coisas. Quando vocês aprendem algo novo, ou já 
sabem fazer algo, vocês podem ensiná-lo a suas famílias ou amigos.

Expandir
(15 minutos)

Diga: Vamos agora deixar nossas luzes brilharem. Vamos treinar como ser um professor.

Divida as crianças em grupos de 3 ou 4 ( grupos diferentes daqueles das atividades anteriores).

Atividade: Posso ser um professor
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Dê a cada grupo uma das habilidades encontradas no final da lição.

Diga: Vocês têm 3 minutos para conversar e decidir como vão ensinar isso para outra pessoa, ou 
para uma criança mais nova que ainda não sabe como fazer isso. Em seguida vamos fazer um 
“teatrinho” e cada um vai ter a sua vez de “ensinar”).

Dê tempo para que os grupos pratiquem rapidamente como ensinar um ao outro.

• No final dos 3 minutos, deixe cada grupo vir a frente e usar 2 ou 3 minutos para ensinar à classe 
aquela habilidade, usando palavras e movimentos.

• Certifique-se de que cada grupo no final seja aplaudido. Agradeça a todos pelo bom trabalho.

Explique: Quando vocês aprendem coisas novas na escola ou em outros lugares, e depois 
compartilham essas coisas com outros, aí vocês estão se tornando professores de direitos humanos 
em suas famílias e na comunidade.

Pergunte: Vocês acham que podem ser um professor ao dar um bom exemplo?

Mostre novamente a foto da Malala.

Diga: Isto foi o que o líder das Nações Unidas disse sobre Malala:

[Ela] é uma defensora da paz corajosa e gentil ao se tornar uma professora global apenas pelo 
simples ato de ir à escola.

Explique: Isso significa que apenas indo à escola, ela se tornou uma professora para todo o mundo, 
ensinando-lhes que era importante estudar.

• É assim que vocês vão deixar sua luz brilhar, quando forem à escola, aprenderem coisas novas e 
compartilharem com seus amigos e familiares.

Conclusão
(15 minutos)
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Cante: Vamos cantar “Minha Pequena Luz” novamente antes de irmos para casa.

Desafio

Diga: Esta semana, deixe sua luz brilhar fazendo 3 coisas:

1. Ensine essa música para seus amigos e familiares.

2. Tente aprender uma coisa nova que você possa compartilhar com todos nós, quando estivermos 
juntos novamente.

3. Convide seus amigos para se juntarem a nós.

Diga: Já estou com saudades de vocês e quero muito vê-los novamente em nossa próxima aula.
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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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Como plantar uma semente
e fazê-la crescer.

Avião de dobradura de papel.

Como arrumar a cama

Como ajudar alguém que é cego.

Como tirar ervas daninhas do jardim.

Como lavar e enxugar panelas e potes.

Como varrer a casa.

Como fazer um sanduíche.

Como cuidar de crianças pequenas.
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MALALA
 YOUSAFZAI
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MALALA YOUSAFZAI

O Paquistão é um país bonito, porém mais da metade de suas jovens não frequentam a escola, 
embora a maioria dos rapazes já tenha estudado. Mas Malala teve muita sorte porque seu pai 
estava no comando de uma grande escola e ele achava que as meninas deveriam ir à escola. 
Assim, Malala foi para a escola todos os dias e ficou muito feliz.
 
Então houve uma guerra em seu país, e os soldados do lado inimigo eram chamados de Taleban. 
Quando eles vieram para a cidade dela, disseram que meninas não poderiam ir para a escola, 
mas Malala e suas amigas se recusaram a obedecer-lhes. Elas adoravam a escola e foram em 
frente. Então o Taleban emitiu uma ameaça de morte contra ela, mas ninguém pensou que eles 
realmente matariam uma menina.
 
Um dia, quando Malala tinha 15 anos, estava num ônibus com amigos quando voltava da escola 
para casa; um pistoleiro mascarado parou o ônibus e subiu a bordo e gritou: “Quem é Malala?” 
Então ele disparou contra ela, acertando Malala na cabeça antes de fugir.
 
Malala quase morreu. As pessoas no mundo inteiro ficaram chocadas e com muita raiva. O governo 
do Paquistão criou uma lei chamada Direito à Educação Livre e Obrigatória. Obrigatório significa 
algo que você tem que fazer. Então a nova lei significava que a escola era gratuita e que você 
tinha que frequentar. Isso foi realmente sensacional!
 
Malala sobreviveu ao ataque, e hoje ela viaja por todo o mundo defendendo a educação, 
especialmente para as meninas. Ela também é estudante em uma das melhores universidades do 
mundo, a Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha.
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Ocupações

VE TERINÁRIA
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MOTORISTA DE TAXI

Ocupações
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PILOTO

Ocupações
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PROFESSORES

Ocupações
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ASTRONAUTA

Ocupações



211211

FAZENDEIROS E
AGRICULTORES

Ocupações
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ENGENHEIRA CIViL

Ocupações
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FARMACÊUTICA
OU QUÍMICA

Ocupações
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Minha pequena Luz

Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,
Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,
Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,

Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar.

Aonde quer que eu vá, Eu vou deixar brilhar,
Aonde quer que eu vá, Eu vou deixar brilhar,
Aonde quer que eu vá, Eu vou deixar brilhar,

Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar.

Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,
Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,
Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,

Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar.

Para escutar a música: 
https://www.youtube.com/watch?v=3og-zjWhl3Y

https://www.youtube.com/watch?v=AFq2BNSEJ3A
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Artigo 28

1. Crianças têm direito à educação.

2. A disciplina nas escolas deveria ser justa, e 
usada com atenção e respeito. (Isto significa 

que professores deverão tratar você com justiça, 
bondade e respeito. Eles não deverão bater em 

você para puni-los.

3. Educação primária deve ser gratuita e 
obrigatória.

 
A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
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O Direito

a Uma
EDUCAÇÃO

DUDH 26  
CDC 28 e 29


