
QUEM VAI À ESCOLA?
Lição 10

PONTOS DE APRENDIZAGEM

1. A educação torna possível todos os outros direitos.

2. Toda criança tem direito à educação.

3. Jovens podem se tornar professores.

O DIREITO À EDUCAÇÃO
Idade: 12 a 17 anos



A Criança e o Direito
à Educação
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É muito importante para crianças e jovens irem à escola. E 
hoje vamos aprender sobre o DIREITO de cada um ir à 
escola e receber educação.

É verdade, a educação é 
um direito de todos nós e 

temos que nos esforçar 
para que esse direito seja 
garantido. Lembra-se da 

coragem de Malala?

Lembro-me sim, ela quase 
foi morta em seu país, por 

lutar pela garantia de 
acesso à escola para 

todos, principalmente das 
meninas. Nós temos sorte 

em poder frequentar a 
escola sem perseguição!



Na escola aprendemos novas coisas.  De fato, Você têm 
muita sorte de poder ir à escola. Assim como no país da 
Malala, o Paquistão, há lugares no mundo onde jovens não 
vão à escola, especialmente as meninas, o que não é uma 
coisa boa.

Por que ir à Escola?
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A escola é tão importante que aqueles que escreveram 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos disseram 
que você tem DIREITO de ir a uma escola e aprender 
muita coisa. Isto é chamado de Direito à EDUCAÇÃO.

ESCOLAESCOLAESCOLA



Veja o que diz o Artigo 28 da Convenção dos Direitos da 
Criança:

Por que ir à Escola?
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Artigo 28
1. Crianças têm direito à 
educação;

2. A disciplina nas escolas 
deveria ser justa, e usada com 
atenção e respeito;

3. Educação primária deve ser 
gratuita e obrigatória.

Aprender novas coisas é muito importante. O que 
aprendemos na escola nos ajuda a nos prepararmos 

para nosso futuro, ou para quando nos tornarmos 
adultos.



A Educação amplia nosso conhecimento e nos possibilita 
escolhermos o caminho profissional a seguir. 

É bom ter um emprego no qual você 
ganha dinheiro para promover a sua 
família e as coisas que eles precisam. E é 
melhor ainda quando gostamos de nosso 
trabalho. 

Uma das coisas que acontece quando você 
se torna maior é que vai precisar cuidar de 
si mesmo. Vai precisar ganhar dinheiro para 
comprar alimentos, roupas e pagar por uma 
casa para morar.

Quem você acha que 
vai cuidar de você 
quando crescer e deixar 
sua casa?

A Educação Transforma
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Você já pensou qual profissão quer ter?

A Educação Transforma
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A escola irá lhe proporcionar conhecimento e 
possibilidades de escolher a sua profissão!

Vocês todos vão crescer e 
precisarão aprender novas coisas 
diariamente para quando se 
tornarem adultos serem capazes 
de exercer uma profissão e 
ajudar seus familiares e outros 
cidadãos. Será muito importante 
você usar o que aprendeu junto 
a outras pessoas.



Vamos adivinhar as profissões na cruzadinha? Fique atento 
para as dicas.

Vamos Praticar?
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1. Cuida dos dentes;

2. Constrói casas;

3. Faz pães;

4. Apaga incêndios;

5. Trabalha em 
teatros, filmes... 

6. Recolhe lixo em 
frente às casas;

7. Faz desenhos;

8. Pinta quadros.



Conte pra nós.....

Vamos recordar uma fala da estudante Paquistanesa Malala 
quando se encontrou com alguns líderes governamentais.

“Uma criança, um 
professor, uma caneta e 
um livro  podem mudar o 
mundo.”

Vamos Praticar?
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Você já pensou no que gostaria de 
trabalhar quando for maior?

De que forma contribuirá com a 
sociedade ao exercer sua profissão?

Porque escolheu esta profissão?

Malala Yousafzai



Vamos Praticar?
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Sobre a fala de Malala, responda:

O que você acha que significa essa frase?

Você acha que isto é verdade? Por quê?

Como isso se tornou verdade para Malala?

Como isso pode ser verdade para você?



Vamos Praticar?
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Quando você aprender algo novo, deve passar isto para 
outros, assim como Malala fez. Daí então você estará 
sendo um professor, correto? E é assim que você vai 

deixar sua luz brilhar, quando ensinar a outras pessoas as 
coisas novas que você aprendeu para que eles venham 

a conhecê-las também.



VIDEOAULA
Gravação das  10 lições em 
formato videoaula

DOWNLOAD DE ATIVIDADES
Todas as ativiadades do Colega, o 
aluno pode baixar e praticar em 

JOGOS EDUCATIVOS
Aprender brincando será o lema do 
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Todos nascemos com um corpo feito de partes e dons, que aprendemos 
a usar em nossas experiências e quando estamos com outros.

Podemos oferecer e receber muitas coisas. E tudo se torna melhor 
quando fazemos isso com espírito de amizade e de ajuda.

Alguém pode tocar um instrumento, e eu ouvir;

Alguém pode ensinar, e eu aprender;

Alguém pode preparar uma comida, e eu ser alimentado;

Quando recebo ajuda, eu cresço naquilo que tenho necessidade;

Ao mesmo tempo, quando ofereço ajudo estou trabalhando para 
atender a necessidades do outro.

Minha identidade se reforça na dignidade do outro. Tornamo-nos livres e 
sem medo.

Isso compõe o mundo dos direitos e das responsabilidades de cada um 
de nós.

Artigo 1

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de fraternidade.


