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Tenho Direitos
Lição 2

Que temos direitos

E como eles são necessários para 
vivermos em liberdade e segurança

NESTA LIÇÃO VOCÊ VAI SE DIVERTIR,
APRENDENDO

Idade: 6 a 11 anos
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Tenho direitos
LIVRES E IGUAIS - TODOS NÓS TEMOS DIREITO À VIDA, 

LIBERDADE E SEGURANÇA
Idade: 6 a 11 anos

Crianças: Lição  2

• Os direitos humanos são necessários 
para que todas as crianças vivam em 
liberdade e segurança.

• Existe uma forte conexão entre as 
necessidades humanas e os direitos 
humanos.

• Bastão Falante
• Lista de Chamada da aula anterior 
• Cartaz de REGRAS DA CLASSE da 
lição anterior, colocado onde as 
crianças possam vê-lo
• Giz ou marcadores 
• Quadro negro ou um pedaço grande 
de papel. 
• Canção, Nós estamos juntos
• História: Um animal de estimação 
para Coralina, a canguruzinha 
• Imagens de animais 
• As imagens dos artigos da Declaração 
Universal  da lição anterior
• Minicartaz: O direito de ser livre e 
estar em segurança

PONTOS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS

DIREITO À IGUALDADE
Artigo 1

Todos nascemos livres. Todos temos os nossos pensamentos e ideias. Todos deve-
ríamos ser tratados da mesma maneira.

SIMPLIFICADO

Artigo 2
Estes direitos são de todos, independentemente das nossas diferenças.

OS DIREITOS HUMANOS PERTENCEM A TODOS NÓS

Artigo 3
Todos nós temos o direito à vida, e a viver em liberdade e segurança.

O DIREITO À VIDA, LIBERDADE E SEGURANÇA  
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Segundo dia de aula

Cumprimente as crianças amavelmente pelo nome e mostre-lhes onde devem se sentar.

Começar com uma música, cantando e rimando, é uma ótima maneira de receber os alunos.  
“Nós Estamos Juntos” é uma ótima música porque as crianças gostam de ouvir seus nomes. Se 
você usá-la regularmente, as crianças vão esperar o início de cada aula com esta canção.  

Cante o verso duas ou três vezes seguidas, para falar o nome de várias crianças a cada aula.

Se você não conhecer a música, cante as palavras com uma melodia diferente. Se isso parecer 
muito complicado, escolha outra que seja animada e conhecida pelas crianças.

DICA PARA O ORIENTADOR: 

Boas-vindas
(5 minutos)

Diga: Estou muito feliz por estarmos aqui juntos. Vamos começar com uma música. Ouçam 
enquanto eu canto para vocês, e depois cantaremos todos juntos.

Atividade de aquecimento: Canção, Nós estamos juntos
(veja a música no final da lição)

Ensinando a canção: Cante a primeira vez sozinho, usando os nomes de 4 crianças. 

Diga: Agora cantem as primeiras linhas comigo, todos juntos: 

(Todos juntos) Nós estamos juntos, bem juntos, bem juntos.
   Oh, nós estamos juntos, bem juntos aqui.

(Orientador)  Tem Marta e Paulo e Roberto e Susana (apontando para aquelas crianças,  
   uma a uma)

(Todos)  Oh, nós estamos juntos no clube assim! (ou ... na turma assim!)
  
Depois da canção, diga: Muito legal. Adoro esta música. Vamos cantá-la novamente na próxima 
aula.
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Pergunte: Quem gostaria de contar alguma coisa que fez para ajudar alguém esta semana?

O orientador deve segurar o Bastão Falante e passá-lo de criança para criança enquanto falam. 

Depois das respostas, diga: Que bons ajudantes temos neste grupo! 

Pergunte: Vocês se lembram quando falamos sobre nossos direitos na última vez?

• Quem pode se lembrar de algum deles? 

• O que queremos dizer quando falamos “um direito”? (Eu nasço com direitos que posso usar ao 
longo de minha vida para viver melhor. Todos nascemos com direitos e seremos mais felizes ao 
ajudarmos uns aos outros no uso deles.)

• E qual é o nome do documento que possui todos esses direitos? (A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.) Vamos dizer isso juntos novamente.

Revisão
(5 minutos)

Introdução
(10 minutos)

Diga: Cheguem mais perto e sentem-se perto de mim. Hoje, vou contar a vocês uma história sobre 
uma canguruzinha chamada CORALINA e o que ela aprendeu sobre os direitos.

Pergunte: Alguém já viu uma foto de um canguru jovem? 

Explique: Os cangurus adoram pular,  têm pés grandes e pernas fortes. As fêmeas têm uma bolsa 
onde carregam seus bebês. Cangurus jovens às vezes têm cabelos ruivos.

Atividade: História, “Um animal de estimação para Coralina, 
a jovem canguru” 
(Veja no final da lição)
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• Que tal um lagarto de língua azul? Esse tipo de lagarto é chamado de SKINK.

• Escutem bem porque vamos encontrá-los nessa história.

Leia ou conte a história, “Um animal de estimação para Coralina, a jovem canguru,” encontrada 
no final da lição. 

Desenvolvimento
(15 minutos)

Depois da história, pergunte: O que Coralina precisa para o seu animal de estimação? (Alimento, 
água, um lugar para dormir, etc.) 

• Seu animal de estimação tem direito a essas coisas? (Sim) 

• Quem poderia garantir que seu animal de estimação teria essas coisas? (Coralina)

Diga: Vamos fingir que somos Coralina e queremos um animal de estimação para a nossa classe.

Pergunte: Se pudéssemos ter um animal de estimação, qual seria? O que vocês gostariam de ter?

Mostre às crianças as imagens de dois ou três bichos que seriam apropriados como um animal 
de estimação, como um coelho ou cão ou cabra ou pássaro (Veja no final da lição). Deixe que 
escolham um deles como seu animal de estimação da classe hoje.

Pergunte: Que nome devemos dar ao nosso animal de estimação? Por exemplo, Bertinho ou 
Fofinha ou Chuchu.

No quadro-negro ou no grande pedaço de papel, desenhe duas colunas.

Atividade: Nosso animal de estimação
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Escreva o nome ou o tipo do animal escolhido (por exemplo, “COELHO”), no topo da coluna da 
esquerda.

Pergunte: Quais são as coisas que seu animal precisará para viver e estar seguro?

Anote as necessidades do animal na coluna da 
esquerda, como uma casinha, palha, comida, água, 
exercício, atenção, amor ou talvez outro animal como 
companheiro.

Sob as NECESSIDADES do lado do animal, escreva a 
palavra: QUEM?

Pergunte: Quem é responsável para se certificar de 
que esses direitos são atendidos?
(Escreva o nome do proprietário, do animal ou das 
crianças, ou quem aceitou a responsabilidade pela 
vida do animal de estimação).

• Será que o _____ (nome do animal) realmente precisa dessas coisas para sobreviver? O  ________ 
(animal) deve ter direito a elas?
• Vocês se lembram do que significa dizer que temos um direito? Quem pode nos explicar o que 
significa a palavra “direito”?
Explique: Um direito é como uma regra que existe porque é a coisa justa ou correta a ser feita.

Diga: Vamos chamar a nossa classe  pelo nome: _____________________. 

Deixe as crianças escolherem um nome para a classe, tal como um time de futebol favorito, por 
exemplo, Palmeiras, ou um tipo de animal, por exemplo, Os Pumas.

Escreva o nome da classe no topo da coluna da direita.

Pergunte: O que precisamos para apreciar uma vida feliz, saudável e segura?

(Anote as respostas das crianças abaixo da lista de nomes, ajudando a dizer coisas como: lar, 
comida, água, família, amigos, brinquedos, educação, amor, roupas e atenção.)

• Se precisamos dessas coisas, então devemos ter direito a elas? (Sim.)

Nome do Animal

Quem?

Necessidades do 
Animal

Nome da Classe

Quem?

Necessidades da 
Classe
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Escreva “QUEM” sob a lista de NECESSIDADES DA CLASSE.

Pergunte: Quem é responsável  para garantir que as crianças tenham todas as coisas que precisam 
para estarem seguras e livres?

Incentive respostas como adultos, pais, família ou cuidadores carinhosos e liste as respostas abaixo 
da palavra “QUEM?”

(Fonte: Nancy Flowers, ed., Compasito: Manual sobre Educação em Direitos Humanos para 
Crianças, Conselho da Europa, 2009, página 138.)

Atividade: Em fila!
(10 minutos)

Diga: Todo mundo fique em pé para uma brincadeira rápida chamada “Em fila!”

• Vamos praticar ajudando uns aos outros.  Vamos dividir em equipes e então vou dizer o que 
fazer.

Peça que façam equipes de 5 ou 6 ou mais se tiverem mais de 10 ou 12 crianças.

Diga: Todo mundo, por favor, em fila . . . do mais baixo ao mais alto quando eu disser “JÁ!”

Orientador: JÁ! 

Os jogadores correm para encontrar a ordem certa. A equipe que termina primeiro deve levantar 
as mãos.

(Fonte: “Line-up!” Activity Village.co.uk)

Pergunte: Como é que vocês conseguiram se alinhar tão facilmente? (Porque nós nos ajudamos e 
podíamos pensar sobre o que estávamos fazendo.)

• Vocês se sentiram seguros, vocês confiaram uns nos outros, vocês ficaram felizes em entrar na 
ordem correta?

Diga: Em casa, contem para alguém que ainda não ouviu, a história da Coralina, a canguruzinha.

Desafio
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Conclusão
(15 minutos)

Mostre o mini cartaz e leia-o para as crianças: O direito de ser livre e e estar em segurança. 

Diga: Vou ler mais uma vez e então vamos falar todos juntos. 

O direito de ser livre e estar em segurança.

Repitam juntos.

Diga: Levante a mão quem puder me dizer quais são os direitos humanos ou quem conhece o 
nome do documento que diz quais os direitos que temos. 

(Pegue todas as respostas de forma positiva. Comente sobre elas e enfatize o direito de estar 
seguro e ser livre).

Pergunte: Qual é o direito que acham importante ter para que vocês estejam seguros e livres?

Para ajudar as crianças a lembrar, mostre as imagens do livro, “Nascemos Livres” (da primeira lição.

Deixe cada criança ficar em pé e dar uma resposta se desejar, como:

Artigos 1, 2 e 3  Todos nós nascemos livres e iguais.
   Todos nós temos o direito de viver e ser protegidos.

Artigo 16   Todos nós temos o direito de ter uma família e de ser cuidados.

Artigo 18   Todos nós temos o direito a uma religião ou crença.

Artigo 19   Todos nós temos o direito de dizer aos outros o que estamos pensando.

Artigo 29   Todos nós precisamos cuidar uns dos outros.
Artigo 30   Ninguém pode tirar esses direitos de nós.

Coloque o mini cartaz na parede ou num lugar onde as crianças podem vê-lo .

Diga: Estou tão feliz por estarmos juntos hoje! Na próxima semana vamos aprender mais sobre 
nossos direitos.
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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, outros alternativos Todos batem palmas, as palmas, as palmas ...
    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.

Para escutar a música:  https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/voce-viu-uma-menina-145?lang=por
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UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO PARA CORALINA, A CANGURUZINHA

“Eu quero um animal de estimação!” disse Coralina enquanto enfiava uma flor atrás da orelha.

“Como você poderia cuidar de um animal de estimação?” perguntou Mamãe Canguru.

“Eu iria amá-lo e mantê-lo aquecido na minha bolsa. Eu o levaria para caminhadas. Poderíamos 
pular e brincar o dia todo”, disse Coralina.

“Precisaria mais do que isso”, disse Mamãe.

“Bem, eu poderia alimentá-lo com grama e sementes e levá-lo para o poço de água”, falou 
Coralina.

“Mas, onde ele iria morar?” Mamãe perguntou.  

“Aqui mesmo no campo com a gente, como qualquer canguru”, respondeu Coralina, com um 
grande sorriso.

“Por favor! Por favor, Mamãe! Por favor !!! Oh, por favor!!!!”

UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO PARA 
CORALINA, A CANGURUZINHA
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“Não acho que viver aqui e dormir debaixo de um arbusto seria muito confortável”, disse Mamãe.

“Eu só quero um animal de estimação!” Coralina exclamou, enquanto batia seu grande e longo 
pé.

“Então, que tipo de animal de estimação você gostaria?” perguntou a mamãe, dando um tapinha 
no nariz de Coralina.

“Um bem fofinho e ruivo”, respondeu Coralina.

“Você tem uma irmãzinha que divide minha bolsa com você. Não é suficiente?” Mamãe perguntou 
com carinho.

“NÃO! EU QUERO UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO!”

“Mas há pequenos animais ruivos em todo o lugar. Observe em volta amanhã quando o sol estiver 
brilhando. Vá dormir um pouco agora”.
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Na manhã seguinte e durante todo o dia, Coralina olhou em volta em busca de um animal de 
estimação. Ela viu muitas canguruzinhas de cabelos ruivos, mas nenhuma menina de verdade, 
fofinha com cabelos ruivos e encaracolados, de sardas e de olhos azuis.

Será que a mamãe poderia ter feito confusão? 

Onde estavam todas as meninas das quais ela estava falando?

Será que ela achou que Coralina queria uma canguruzinha em vez de uma menina?
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De repente, uma coisa muito BARULHENTA veio vindo pelos arbustos. O que poderia ser? 

Puxa vida! Lá estava ela - seu animal de estimação!! Parecia um pouco diferente do que Coralina 
esperava, mas ela era tão bonitinha e fofinha!

Ela estava na traseira de uma motocicleta barulhenta! E tinha seus braços pequenos em torno de 
um ser humano muito grande.

Naquele momento, a moto atingiu um buraco grande na terra seca do deserto e a menina caiu. 
“Caramba!” Ela bateu com força no chão e começou a gritar.

Coralina pulou rapidamente para pegar seu novo animal de estimação, pronta para colocá-lo 
na bolsa. Mas o humano enorme chegou primeiro! Pegou a menina do chão, montou em sua 
motocicleta e saiu numa poeira quase tão grande quanto uma tempestade de areia. E a última 
coisa que Coralina viu ou ouviu da menina é que ela ainda estava gritando!
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Que pena, pensou Coralina com tristeza. Talvez Mamãe tenha razão. Talvez um animal de 
estimação não seria uma boa ideia. Pelo menos, não uma menina fofinha e ruiva.

Mas espere aí! Que tal aquele lagartinho adorável de língua azul lá no outro lado do buraco?

Aí sim! Seria um animalzinho de estimação perfeito. E era do tamanho certo para caber em sua 
bolsinha.

Coralina mal podia esperar para levar o lagarto para casa para mostrar a mamãe e a irmãzinha!
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DICA 1: Ao ler e contar a história, mostre as figuras à medida que for contando.

DICA 2:  Os CANGURUS são encontrados principalmente no interior da Austrália. São bons saltadores 
e têm pés muito grandes e pernas bem fortes. As fêmeas têm uma bolsa onde carregam seus 
bebês e cangurus pequenos. Alguns cangurus têm o pelo vermelho enquanto são jovens.

Lagartos com línguas azuis se encontram em regiões temperadas e tropicais, incluindo partes da 
Austrália. Eles são chamados de SKINKS. Na idade adulta são gordos, com uma cauda quase do 
mesmo tamanho e forma que a cabeça. Não são perigosos e comem insetos e grama.

DICA PARA O ORIENTADOR: 

Animais de estimação


