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Andarei Contigo
Lição 3

A PROTEÇÃO CONTRA A DISCRIMINAÇÃO

As dificuldades que as pessoas com deficiência 
enfrentam no dia a dia.

Que os portadores de deficiência, têm o direito à 
educação e cuidados especiais para ajudá-los a se 
desenvolverem e levarem uma vida plena.

Que devemos procurar maneiras de ser uma ajuda aos 
outros e de evitar a discriminação.

NESTA LIÇÃO VOCÊ VAI SE DIVERTIR,
APRENDENDO

Idade: 6 a 11 anos
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• As pessoas com deficiências ou outras 
diferenças muitas vezes enfrentam 
dificuldades diferentes da maioria das 
pessoas.
• Se alguém for um portador de 
deficiência, têm o direito à educação 
e cuidados especiais para ajudá-lo a 
desenvolver e levar uma vida plena.
• Devemos procurar maneiras de ser 
uma ajuda aos outros e de evitar a 
discriminação.

• Bastão Falante 
• Lista de Chamada
• Regras da Classe
•Minicartaz da Lição 2, “Livre e Seguro”
• Quadro ou grande pedaço de papel
• Giz ou marcadores
• Canção, Nós estamos juntos, da lição 
anterior
•Imagem de Coralina, a canguruzinha
• História: O menino com dois olhos
• Deficiências físicas: preparadas de 
antemão para cada criança
• Laranja ou objeto pequeno (tal 
como pedra ou sandália), um para 
cada criança
• Curso de obstáculos preparado 
antecipadamente (veja as instruções 
na lição) 
• DUDH 2 e CDC 2 e 23
• Minicartaz: Discriminação

PONTOS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS

Artigo 2
Todos os direitos e liberdades nesta Declaração pertencem a todo mundo, independentemente 
das nossas diferenças, como raça, cor da pele, sexo, idioma, religião, opiniões, antecedentes 
familiares, posição social, nascimento ou outras situações.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS

PROTEÇÃO CONTRA A DISCRIMINAÇÃO

Discriminação
Andarei Contigo - Proteção contra a discriminação

Idade: 6 a 11 anos

Crianças: Lição  3
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SIMPLIFICADO

Estes direitos são de todos, independentemente das nossas diferenças.

CONVENÇÃO SOBRE OS  DIREITOS DA CRIANÇA

Artigo 2
Você tem direito à proteção contra a discriminação. Isso significa que ninguém pode tratá-lo mal 
por sua cor, ou sexo ou religião, ou se você fala outro idioma, ou tiver uma deficiência, ou é rico 
ou pobre.

PROTEÇÃO CONTRA A  DISCRIMINAÇÃO

Artigo 23
Se você é incapaz, mental ou fisicamente, tem direito a cuidados e educação especiais que o 
ajudem a desenvolver e levar uma vida plena.
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Cumprimente cada criança quando elas entrarem e indique-lhes onde se sentar.
Certifique-se de que o mini cartaz da lição anterior (Livre e Seguro) e as Regras da Classe estão 
afixadas onde todas as crianças possam vê-las.

Boas-vindas
(5 minutos)

Canção: Nós estamos juntos  
(Veja a música no final da lição)

Atividade de aquecimento: A máquina de lavar
(5 minutos)

Você precisa de 8 a 10 crianças para brincar. 

Escolha 3 ou 4 crianças para ser a “roupa”. Peça às outras crianças que formem duas filas paralelas 
e próximas, uma frente à outra. Envie uma criança no começo da fila para atravessar pelo meio 
da “máquina de lavar”. 

Todas as outras dizem palavras de elogio, encorajamento e simpatia. No final da “lavagem”, temos 
uma criança contente e feliz. Ela junta-se a fila e outra criança atravessa a “máquina”. 
(Fonte: Activity Village.co.uk)

Faça essa brincadeira quando as crianças precisarem de um curto intervalo de descanso, aula 
sim aula não, em horários diferentes, com 2 ou 3 alunos de cada vez. Certifique-se de que, ao 
longo do curso, cada criança passe pela “lavagem”.  Faça com que todas as crianças passem 
pela “máquina”, se houver tempo no fim da lição (enviando-as para casa todas “limpinhas”).

DICA PARA O ORIENTADOR: 
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Mostre a imagem da canguruzinha (Coralina).

Pergunte: Quem se lembra da nossa canguruzinha?

• Qual era o nome dela? (Coralina)

• O que ela queria? (Uma menina de cabelos ruivos, de olhos azuis e de sardas)

• O que ela achou que seu animal de estimação precisaria? (Comida e água e amor e um lugar 
para dormir)

• Você precisa de alguma dessas coisas?

• O que Coralina nos ajudou a aprender? (Ela nos ajudou a aprender sobre nossos direitos.)

• Quem se lembra do nome do importante documento que fala sobre nossos direitos?
(A Declaração Universal Dos Direitos Humanos)

Revisão
(5 minutos)

Explique: Hoje vamos falar sobre outro dos nossos direitos que são os direitos das pessoas com 
necessidades especiais. Sentem-se mais perto e eu vou contar uma história.

Introdução
(5 minutos)

Atividade: O menino com dois olhos
(10 minutos)

Leia ou conte a história e mostre as imagens. 

Pergunte: Como você acha que se sentiria se tivesse dois olhos e todos os outros tivessem apenas 
um olho?
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• De que forma vocês seriam tratados se morassem em outro lugar aqui na terra, onde as pessoas 
falassem uma língua diferente e não podiam entender você?

• Isso seria justo?

• Como você gostaria de ser tratado se você fosse “diferente”?

• E se você tivesse apenas uma perna ou se você fosse cego?

• Você poderia fazer tudo o que os outros são capazes de fazer?

Diga: Vamos jogar um jogo.

Atividade: Mania de laranja  (ou outro objeto pequeno)
(15 minutos)

Preparação prévia: Usando o conjunto de Deficiências físicas no final da lição, dobre cada tira de 
papel pela metade para que as crianças não possam ler. Coloque-as em um recipiente (saco ou 
cesta).

Divida as crianças em duplas. Convide cada dupla para pegar um papel do saco e abri-lo.

Em cada dupla, designe um para ser o “treinador” e o outro para fazer de conta que é o “portador 
de deficiência”. Juntos eles devem então completar uma breve pista de obstáculos ou atividades 
enquanto atuam em seus papéis, seja como “treinador” ou como “portador de deficiência”.

Como jogar: Dê a cada participante “portador de deficiência” uma laranja (ou outro objeto 
pequeno), com instruções para executar as tarefas abaixo em menos de três minutos, enquanto o 
“treinador” encoraja e ajuda.

• As crianças podem levar uma laranja através da pista de obstáculos (por exemplo, na grama 
lá fora, ou dentro da sala de aula, etc.) enquanto cantam uma música (a escolher) ou então 
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jogando a laranja no ar.

• Por exemplo, se uma criança recebe a deficiência “faltando um pé”, então essa criança não 
pode usar um de seus pés para completar a pista de obstáculos. A outra criança incentiva e ajuda 
o “desabilitado” com sugestões para passar pelo percurso.

• Quando cada dupla completa o percurso, eles rapidamente voltam ao início, trocam de função 
e completam o percurso pela segunda vez.

Lembre as crianças de que não há vencedores ou perdedores; elas só precisam completar a 
atividade, tanto quanto possível, com as limitações que lhes foram atribuídas.

Lembre as crianças de jogarem com segurança e de terem cuidado para não se machucar.

Faça com que elas mudem as funções no final da primeira execução.

(Adaptado de: Play It Fair Tookit, Actividade 30. Equitas - Centro Internacional para os Direitos 
Humanos, 2008.)

Após o jogo, peça às crianças que pensem sobre essa experiência. 

Pergunte: Passando pela pista de obstáculos, quais os problemas que você encontrou por causa 
de sua restrição física?  

• Como você superou seus desafios e resolveu seus problemas? Como seu treinador o ajudou?  

• Você conhece alguém com deficiências físicas semelhantes? 

• As pessoas os tratam de forma diferente? Como você pode ajudá-los? 

Pergunte e discuta
(5 minutos)
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Explique: Como as crianças têm necessidades especiais, há um outro documento especialmente 
para elas chamado A Convenção sobre os Direitos da Criança. Vamos ler o que a Convenção diz 
e também o que diz a Declaração Universal sobre os direitos humanos para as pessoas que são 
diferentes. Quero que vocês ouçam com atenção. 

Leia: Vamos ler o que diz a Convenção Sobre os Direitos da Criança: 

Você tem direito à proteção contra a discriminação. 
Se você é incapaz, mental ou fisicamente, você tem direito à educação e 
cuidados especiais para ajudá-lo a desenvolver e levar uma vida plena. 

Pergunte: O que é discriminação?

Explique: A discriminação é tratar as pessoas sem respeito por serem diferentes. Quando alguém 
discrimina, ele ou ela está tratando outra pessoa de forma injusta e, por vezes, grosseira.

Escreva a palavra “Discriminação” no quadro ou no pedaço de papel.

Diga: Vamos dizer isso todos juntos - Discriminação.

Leia: Agora ouça a Declaração Universal dos Direitos Humanos:

Todos os direitos e liberdades nesta Declaração pertencem a todo mundo, 
independentemente das nossas diferenças, como raça, cor da pele, sexo, idioma, 
religião, opiniões, antecedentes familiares, posição social, nascimento ou outras 
situações, ou qualquer outro tipo de diferença. 

Pergunte: Que tipos de diferenças você ouviu falar? 

Dê às crianças tempo para responder. Repita as respostas de volta para as crianças.

Desenvolver
(5 minutos)
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Explique: Os direitos humanos são para todos. Precisamos garantir que não discriminamos, e que 
ajudamos outras pessoas com mais limitações do que nós. Ficamos todos mais felizes quando 
ajudamos uns aos outros.

Atividade: Andarei contigo 
(5 minutos)

Explique: Quero que vocês se levantem e fiquem de pé. Vamos dizer um poema sobre ajudar uns 
aos outros e não discriminar.

Aponte para si mesmo e explique: Quando eu apontar para mim, vou dizer uma frase.

Aponte para as crianças e diga: Quando eu apontar para vocês, eu quero que vocês digam 
exatamente a mesma coisa.

Diga: Agora vocês têm que ouvir com muito cuidado porque vocês têm que dizer exatamente o 
que eu digo.

Aponte para si mesmo e diga: “Se teu andar não é como o meu . . .”
Aponte para as crianças que repitam: “Se teu andar não é como o meu . . .”

Aponte para si mesmo e diga: “Muitos se afastarão de ti”.
Aponte para as crianças que dizem: “Muitos se afastarão de ti”.

Mexa seu dedo para sinalizar “não” e diga: “Mas eu não! Eu não!”
Aponte para as crianças que repetem as palavras e a ação: “Mas eu não! Eu não!”

Diga: Agora digamos o verso inteiro com os movimentos. 

Se teu andar não é como o meu  (Apontem a si mesmo)
Muitos se afastarão de ti  (Apontem ao orientador)
Mas eu não! Eu não!   (Mexem o dedo, “não”)

Faça o mesmo para o segundo verso, exceto para a última linha, “Mas eu vou.” 
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Para esta linha, aponte para si mesmo, e as crianças apontam para si mesmas quando repetem a 
linha. Termine o último verso com braços cruzados no peito.

Se o calçado não podeis atar  (Apontem ao pé)
Muitos não vão te ajudar,   (Apontem ao orientador)
Mas eu vou! Eu vou!    (Apontem a si mesmo)

O seu amigo eu serei,   (Apontem ao orientador)
E sempre te defenderei!   (Braços cruzados no peito)

Segure e leia o mini poster em voz alta para as crianças: Proteção contra a Discriminação.

Pergunte: Qual direito humano aprendemos hoje? (Proteção contra a Discriminação)

Coloque o cartaz onde as crianças possam vê-lo com o da semana passada.

Conclusão
(5 minutos)

Explique: Não queremos discriminação em nossa comunidade.

• Esta semana, quero que vocês pensem em algo que poderemos fazer em nossa comunidade 
para proteger outras pessoas de serem tratadas de forma desrespeitosa ou injusta. Falaremos 
sobre isso na próxima vez.

Desafio

O poema, como canção, encontra-se no Apêndice D no final deste manual.

DICA PARA O ORIENTADOR: 
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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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Artigo 2

Todos os direitos e liberdades nesta Declaração pertencem a todo mundo, independentemente 
das nossas diferenças, como raça, cor da pele, sexo, idioma, religião, opiniões, antecedentes 
familiares, posição social, nascimento ou outras situações.

A DECLARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Artigo 2
Você tem direito à proteção contra a discriminação.

Artigo 23
Se você é incapaz, mental ou fisicamente, você tem direito à educação e cuidados especiais 

para ajudá-lo a desenvolver e levar uma vida plena.

A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
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O menino com 2 olhos

Era uma vez, bem longe lá no espaço, um planeta como a Terra. As pessoas nesse planeta eram 
como nós exceto por uma coisa: eles tinham um olho em vez de dois. Mas era um olho muito 
especial, mesmo que só pudessem ver as coisas em preto e branco. Com esse olho, eles podiam 
ver no escuro. Eles podiam ver coisas bem distantes, e podiam ver até mesmo através da parede.

Um dia, uma criança estranha nasceu. Ele tinha dois olhos! O menino era uma criança muito feliz. 
Seus pais o amavam e gostavam de cuidar dele, mas estavam preocupados porque era tão 
incomum.

À medida que o menino crescia, ele começou a ter problemas. Não podia ver no escuro, então 
tinha que carregar uma luz. Ele não podia ver a longas distâncias, então precisava usar um 
telescópio. E certamente não podia ver através das paredes! 

Às vezes, quando ele caminhava da escola para casa, sentia-se muito solitário. “Outras crianças 
vêem coisas que não consigo ver”, pensou. “Será que eu poderia ver coisas que eles não vêem?”
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Um dia, ele descobriu que podia ver algo que ninguém mais conseguia ver. Podia ver as coisas 
em cores! 

Ele contou a seus pais e seus amigos sobre sua descoberta maravilhosa.

Ele lhes contou histórias e usou palavras que nunca antes haviam ouvido - como vermelho, amarelo 
e laranja. Ele falou sobre árvores verdes e flores roxas. Ele falou sobre o oceano profundo e azul, e 
sobre os monstros marinhos. 

Crianças vieram de todo o planeta para ouvir suas histórias.
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Ele conheceu muitas pessoas interessantes. 

Um dia ele conheceu uma linda garota de um olho. Eles se apaixonaram e se casaram. Eles não 
se importaram por serem diferentes um do outro.

Depois de um tempo, eles tiveram um bebezinho. Ele era como todas as outras crianças do planeta. 

Ele tinha apenas um olho.

Adaptado de: Siniko, Towards a Human Rights Culture in Africa (Siniko, Para uma Cultura dos Direitos Humanos na África), 

Anistia Internacional, 1998, p. 66.
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Deficiências Físicas
Você pode usar a mesma deficiência mais de uma vez. 

Duplique este conjunto quantas vezes for necessário para o número de crianças em seu grupo.

Você só tem 
uma perna

Você só tem
um braço

Você não pode ver 
Você é cego

Você Não Pode Ouvir      
Você É Surdo

Você Pode Somente 
Andar Dobrado

Você não pode
dobrar seus joelhos

Você só tem 
uma perna

Você só tem
um braço

Você não pode ver 
Você é cego

Você Não Pode Ouvir      
Você É Surdo

Você Pode Somente 
Andar Dobrado

Você não pode
dobrar seus joelhos
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O direito a

Proteção contra
Discriminação

DUDH 2  
CDC 2 e 23


