
MEU DIREITO DE SER EU
Lição 8

PONTOS DE APRENDIZAGEM

1. Toda pessoa tem o direito de ter seu nascimento legalmente registrado.

2. Toda pessoa tem o direito a um nome e nacionalidade.

3. Cada um tem o direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei.

Idade: 12 a 17 anos



Minha Identidade
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Na maioria dos países, quando um bebê nasce, esta informação 
é registrada e guardada em local oficial – o nome do bebê, de 
seus pais , local de nascimento, hora, data dentre outros.

Ninguém no mundo vai dar toda 
essa informação exatamente como 
você. De certa forma você é único, 
desse jeito só existe um de você!

Quando você nasceu, seus pais, ou 
o médico, ou a enfermeira, alguém 
preencheu um formulário de 
REGISTRO, e esse formulário foi 
levado a um cartório de registros.

A maior parte dos países exige que 
todo nascimento seja registrado. É 
bem possível que seu nascimento 
tenha sido registrado.



Certidão de Nascimento
Utilidade
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Preencha a seguir os dados sobre a sua 
certidão de nascimento, se faltar 
alguma informação, não tem problema, 
você pode pedir a ajuda de um familiar.

Não importa que tipo de certidão for a sua. Ela 
ficará guardada em um cartório no lugar em que 
você morava quando nasceu.

Veja um modelo de certidão de nascimento.



Não importa que tipo de certidão for a sua. Ela 
ficará guardada em um cartório no lugar em que 

você morava quando nasceu.

Somos Reconhecidos
Perante a Lei
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A certidão de nascimento é o documento que permite sermos 
reconhecidos diante da sociedade. Complete as informações 
sobre sua identidade.

Nome Completo:

Certidão de Nascimento

Data e Local de Nascimento:

Nome Completo dos Pais:

Nome Completo dos Avós Paternos:

Nome Completo dos Avós Maternos:



Isto quer dizer que você tem uma 
nacionalidade.

A nacionalidade de uma pessoa é o país de 
onde ela é cidadã. Geralmente é o país 

onde ela nasceu. 

Somos Reconhecidos
Perante a Lei
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Quando seu nascimento é registrado, pelo menos três coisas 
acontecem,veja:

1. Seu nome fica escrito e é registrado em 
um cartório de registros.

2. Você fica reconhecido com uma pessoa 
nascida em seu país.

3. Você é reconhecida em todo lugar como 
uma pessoa com direitos perante a lei.



Somos Reconhecidos
Perante a Lei
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Veja o que a Declaração dos direitos humanos fala no seu
artigo 6 sobre esse direito que pertence a todos nós.

Artigo 6
Você tem o direito de ser 
aceito como pessoa em 
todo lugar de acordo com 
a lei.

Você acha esse artigo importante? Por que?  Escreva sua 
opinião:



LEMBRE-SE!
Você tem o direito de ser ACEITO como PESSOA

perante a LEI.

Exercitando
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Vamos ver se compreendeu o que 
estudamos nesta lição? Faça a 
correspondência circulando o ícone 
verde para a resposta correta e vermelho 
para as incorretas:

1. Na certidão de nascimento encontramos 
informações como o lugar onde você nasceu, 
seu sexo, e o nome de seu pai e de sua mãe.

2. A certidão de nascimento é encontrada no 
cartório. 

3. A certidão de nascimento é muito útil 
quando você vai à escola a primeira vez, ou 
quando fica mais velho e vai votar, ou quando 
você precisa tirar a carteira de motorista. 

4. Não é tão importante para você ter seu 
nome e as informações de seu nascimento 
escritas e guardadas em um cartório de 
registros, já que a certidão já está em mãos. 

Se você marcou como corretas as afirmações 1, 2 e 3,
parabéns você acertou!
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