
Tenho direitos
Lição 2

DIREITOS HUMANOS SÃO INERENTES, IGUAIS E INALIENÁVEIS

PONTOS DE APRENDIZAGEM

1. Quando os direitos humanos 
das pessoas são mantidos, 
todos se beneficiam.

2. A comunidade mundial das 
Nações  Unidas (ONU) criou 
uma lista de direitos humanos 
e de direitos das crianças.

3. Todos nós devemos exercer 
os direitos acordados pela 
ONU.

PREÂMBULO
Considerando que . . . a dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo;

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram 
em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade, Os povos das 
Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé . . .

• Em direitos humanos fundamentais,

• Na dignidade e no valor da pessoa humana . . .

• Na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e estão determinados a 
promover o progresso social e melhores padrões de vida em maior liberdade.

A dignidade e os direitos iguais de todos os seres humanos [são] o fundamento da 
liberdade, justiça e paz no mundo.

Os povos das Nações Unidas têm afirmado a sua fé na igualdade de direitos para 
homens e mulheres, e estão determinados a promover o progresso social, e 
melhores padrões de vida em maior liberdade.

DIREITOS HUMANOS SÃO INERENTES, IGUAIS E INALIENÁVEIS

MATERIAIS

• Bastão falante 
• Lista de chamada
• Regras da classe
• Imagem de uma reunião das Nações Unidas
• Cópias da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH), quer a versão para crianças 
ou o original, encontrados no final do manual 
na seção de documentos
• Copias do Preâmbulo para cada aluno
• Mini cartazes, "Meus Direitos"
• Lápis e papel para cada jovem
• Giz ou marcadores
• Quadro negro ou papel grande
• Canção, Minha pequena luz

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

SIMPLIFICADO

Idade: 12 a 17 anos



ONU - Breve histórico
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Você já ouviu falar na ONU?

A ONU  é organização importante que foi criada após a 
Segunda Guerra Mundial para ajudar pessoas a aprenderem a 

viver em paz.

Os líderes de 53 países se uniram e criaram um grupo cujo 
principal objetivo era ajudar a humanidade a viver e trabalhar 

em conjunto para benefício de todos. 

 Uma de suas primeiras tarefas foi declarar o valor de cada 
pessoa na terra para o mundo.

As Nações Unidas  criaram 
um conjunto de “padrões” que 

governos e pessoas devem 
seguir para garantir a vida, a 

liberdade e a felicidade de cada 
individuo contribuindo para o 
progresso da sociedade como 

um todo. Essas regras são 
chamados de DIREITOS .



Declaração universal dos
direitos humanos
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Pergunte para os seus colegas o que eles entendem 
por direitos humanos? Fale também a sua opinião  

para eles.
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DIREITOS HUMANOS

A Declaração Universal possui 30 direitos ou padrões diferentes.

Vamos conhecer o início da Declaração que é chamado de PREÂMBULO. 



Preâmbulo
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Agora que você já leu o preâmbulo da 
Declaração junto com seus colegas fica fácil 

compreender que:

O preâmbulo está dizendo que 
a liberdade, a justiça e a paz 

acontecerão naturalmente para 
as sociedades que dão aos 
cidadãos a dignidade e os 
direitos humanos básicos.

Todos nós precisamos ter a dignidade com 
a qual nascemos e os direitos que são 
iguais e não podem ser tirados de nós, 

para ter liberdade, justiça e paz no mundo.
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Quando pessoas e governos reconhecem os direitos 
humanos dos outros, a comunidade inteira se 
beneficia.
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Escreva um benefício que 
você considera importante 
para sua comunidade.

Vamos recordar esse trecho do preâmbulo:

O desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos 
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a 

consciência da humanidade. 
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Converse com seu colega sobre esse trecho, pergunte o 
que eles entenderam. Agora é sua vez, escreva o que 

você entendeu.

A Declaração  Universal dos direitos 
humanos é um documento excelente 

sobre todos nós. Todos nós 
merecemos respeito e temos valor.

Lembre-se

Acredite, além da declaração 
universal dos direitos humanos, 

existe outro documento  para as 
crianças e jovens, porque elas 

precisam de proteção 
adicional.  Ele é conhecido 

como a Convenção Sobre os 
Direitos da Criança. É para 

jovens com menos de 18 anos. 
Vamos ver alguns desses 

DIREITOS.



Vamos praticar?
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Leia o direito e represente-o através de um desenho bem legal, 
depois é só compartilhar a experiência com o seu colega. Vai 

ser legal!

O Direito à Educação

O Direito a uma Família O Direito a liberdade de expressão

O Direito à Liberdade de
Religião ou CrençaReligião ou Crença

O Direito a liberdade de expressão
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REFLITA

O Direito à vida, à liberdade e à segurançaO Direito à vida, à liberdade e à segurança

Um conjunto de direitos humanos (ou 
padrões) ajuda-nos todos a viver 

juntos de uma maneira que todos são 
tratados com justiça, e as sociedades 
podem progredir de uma forma mais 

eficiente.

À medida que nos reunimos, 
aprenderemos mais sobre direitos que 
temos como seres humanos. Também 

aprenderemos sobre nossa 
responsabilidade de ajudar os outros a 

desfrutarem de nossos direitos.


