
Família é Coisa Boa
Lição 4

DIREITO A FAMÍLIA E AO CASAMENTO

PONTOS DE APRENDIZAGEM

1. A família é a unidade básica da sociedade e deve ser protegida.

2. Ninguém pode forçar você a se casar.

3. Quando você é legalmente maior de idade, pode se casar e ter uma 
família.

4. Os pais e as famílias têm um papel no apoio e orientação de seus filhos.

MATERIAIS

• Bastão Falante
• Lista de Chamada
• Regras da Classe
• Canção, Minha pequena luz
• Perguntas para a revisão, cortar e preparar antes da aula
• Giz e ou marcadores
• Quadro negro ou papel grande
• DUDH Artigo 16
• CDC Artigo 5
• História, A jovem que disse “não” ao casamento

Idade: 12 a 17 anos



Família e suas
Responsabilidades
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Veja o que diz o artigo 5 da Convenção sobre os direitos 
da criança sobre a responsabilidade da família:

E você, já precisou tomar alguma decisão sozinho?  Você contou 
com a ajuda de seus pais ou familiares? Conte para nós como foi 

sua experiência.

Artigo 5
Sua família tem a 
responsabilidade de 
ajudá-lo a compreender e 
exercer os seus direitos 
para que, à medida que 
crescer e suas habilidades 
aumentarem, você 
aprenda  a usar seus 
direitos corretamente. 

Você compreendeu o que esse artigo quer dizer?

Que  dizer em outras palavras que você tem o direito de 
receber orientação de seus pais e familiares, para ajudá-lo a 
aprender a usar seus direitos adequadamente, à medida que 
crescer e aprender mais sobre como tomar boas decisões



Simplificado

História - A Jovem que Disse
não ao Casamento
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Vamos refletir um pouco sobre a história, mas antes 
vamos ver o que nos diz o art. 16 da declaração dos 
direitos humanos:

1. Os homens e mulheres de maior idade... 
têm o direito de contrair matrimônio e 
formar uma família. Gozam de iguais 
direitos em relação ao casamento, sua 
duração e sua dissolução.

2. O casamento não será válido senão com 
o livre e pleno consentimento dos nubentes.

3. A família é o núcleo natural e 
fundamental da sociedade e tem direito à 
proteção da sociedade e do Estado.

1. Você tem o direito de se casar com a 
pessoa de sua escolha e ter uma 
família. Ambos os parceiros têm os 
mesmos direitos, casados ou 
divorciados.

2. Ninguém deve forçar você a se casar.

3. A família é a unidade básica da 
sociedade e o governo deve 
protegê-la. 



Compreendendo a História
de Balkissa
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Chegou a hora de mostrar se comprendeu a história 
de Balkissa! Divirta-se pintando apenas os círculos 

com a resposta correta.

Por que os pais dela estavam tentando forçá-la a se 
casar com seu primo?

Eram ricos Eram pobres Fazia parte
da cultura

Por que a mãe dela ou o pai dela não a ajudaram 
quando ela lhes contou como se sentia?

Sua mãe não
tinha poder

O pai tinha
medo do

irmão

Precisavam de
dinheiro



Balkissa trabalhou no processo 
legal e voltou para sua família. Ela 
continuou tentando e não desistiu, 
e as coisas correram bem.
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Como  Balkissa finalmente resolveu seu problema

Encontrou um
adulto que a

ouviu e a
entendeu

A mãe ajudou
O pai

resolveu
ajudar

Como o governo a ajudou? 

Não aceitou
a descisão
do tribunal

Manteve a
decisão do

tribunal

Deu
andamento
ao processo

Conhecer os
DIREITOS HUMANOS

ajuda a todos!



Quais são as coisas que 
as famílias fazem para 
seus filhos? Ou que os 
filhos fazem para sua 
familia?

Dividindo Tarefas
com a Família
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Mesmo que as famílias não sejam as mesmas, os pais 
e outros adultos podem fazer muito para apoiar e 
cuidar dos familiares mais jovens. Os filhos têm 
responsabilidades também.



Ao aprender a tomar decisões dentro da sua família, 
o desenvolvimento das suas capacidades cresce e 
você estará fortalecendo as habilidades que precisa 
para viver por conta própria um dia.

Mãos à obra! Converse com os seus colegas sobre as 
atribuições da familia, em seguida preencha o quadro:              
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COMO A FAMÍLIA AJUDA OS 
FILHOS

COMO OS FILHOS AJUDAM 
A FAMÍLIA
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