
Amor no Lar
Lição 5

DIREITO A FAMÍLIA

PONTOS DE APRENDIZAGEM

1. A família é a unidade básica da sociedade.

2. As unidades familiares geralmente nos fortalecem, não importa qual seja 
seu formato ou configuração.

3. As famílias têm o direito de ser ajudadas e protegidas pelo governo, se 
necessário.

4. Ninguém deve forçar você a se casar,
se você não quiser.

Idade: 12 a 17 anos



Declaração Universal dos
Direitos Humanos
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DIREITO A FAMÍLIA - ARTIGO 16

A partir da idade adulta, o homem e a mulher 
têm o direito de casar e de constituir família, 
sem restrição alguma de raça, nacionalidade 
ou religião.

Durante o casamento e em caso de separação, 
ambos têm direitos iguais.

O casamento não pode ser celebrado sem o 
livre e pleno consentimento dos futuros esposos.

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

Você tem o direito de se casar e formar 
uma família.

Ninguém deve forçá-lo a se casar.

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

Simplificado

Você tem o direito de ser educado 
por seus pais, a menos que não seja 
seguro ou não seja possível.

Artigo 9

Você tem o direito a proteção 
especial e ajuda se você não pode 
viver com seus pais.

Artigo 20

Convenção Sobre os Direitos das Crianças



Circule com lápis colorido as atitudes de Taliana, ela agiu com:

História - Taliana e o Rei
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Vamos pintar a imagem de 
Taliana e refletir um pouco 
sobre a sua história?

CORAGEM    BONDADE    SOLIDARIEDADE    CARIDADE    EDUCAÇÃO
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Se você tivesse no lugar de Taliana o que faria? Conte para nós.

Escreva a frase com letra bem bonita: 
Taliana foi CORAJOSA ao defender o camponês quando 
percebeu que ele teria o seu DIREITO violado.

E você,  já presenciou  alguma situação  de injustiça ? O que 
você fez?



Lembre-se!
Você é o único que pode controlar seus 
pensamentos, ações e reações às situações da 
vida. Você é responsável pela sua própria paz 
interior.

Família Unida
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Apesar de sermos todos livres para escolher como 
agir, nem sempre sabemos as coisas que devemos 
fazer. Essa é uma das razões pelas quais temos 
famílias, para aprender a agir em diferentes situações.

A medida que você cresce, você terá a capacidade 
de fazer mais e tomar suas próprias decisões.



Você contribui para a união da sua família? Converse com seu 
colega a respeito desse assunto. Veja o que eles dizem. 
Compartilhe as experiências juntos.

Vamos praticar? Escreva três atividades que você faz:

Família Unida
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Onde existe união, existe amor.
Uma família UNIDA é mais forte.

SOZINHO COM A AJUDA DA FAMÍLIA
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Você sente paz e felicidade junto com a família? Desenhe um 
momento em que você se sente feliz junto com seus familiares.
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