
Nascemos Livres
Lição 1

Idade: 12 a 17 anos
O DIREITO À VIDA, LIBERDADE E SEGURANÇA

PONTOS DE APRENDIZAGEM

1. Quando as pessoas trabalham 
juntas para ajudar umas às outras, 
toda a sociedade progride mais 
rapidamente. 

2. Coisas pequenas que fazemos um 
pelo outro podem fazer uma grande 
diferença.

3. Após a Segunda Guerra Mundial, os 
líderes do mundo se uniram para 
planejar um caminho para as pessoas 
aprenderem a viver e trabalhar juntas 
em paz. 

Artigo 3
Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 3
1. Todas as decisões relativas a crianças, adotadas por instituições públicas ou 

privadas de proteção social, por tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 
legislativos, levarão primariamente em conta os melhores interesses da criança.

Qualquer instituição pública ou privada, ou da administração dos tribunais deve 
ter em conta garantir o seu bem-estar.

O DIREITO À VIDA,
À LIBERDADE E À SEGURANÇA  

Materiais

• Bastão falante (um pedaço de 
pau)

• Lista de chamada (exemplo)

• Avaliação do estudante 

• Relógio  

• História, “Caixas para Katje”

• Giz ou marcadores

• Quadro negro ou pedaço de 
papel grande

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS

CONVENÇÃO SOBRE OS
DIREITOS DA CRIANÇA

SIMPLIFICADO



Bastão falante
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Sabe como é a dinâmica?

Se alguém quiser falar durante a aula 
deve levantar a mão e esperar até ter 

o Bastão na mão. Quando terminar, 
deve entregar o Bastão ao orientador 
ou ao colega que estiver com a mão 

levantada. 

Vamos treinar! 
Quem estiver com o bastão tem o direito de 

falar. E, lembre-se: se você quiser falar, basta 
levantar a mão e esperar que seu colega 
entregue o Bastão para você poder falar.

Já ouviu falar do Bastão Falante?
Alguns povos indígenas usam um Bastão Falante, 
sempre que estão em grupo e querem falar. Quando 
uma pessoa tem o Bastão, ninguém fala até essa 
pessoa terminar de falar.



As regras da nossa classe
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Agora que você aprendeu como usar o Bastão 
Falante, vamos combinar algumas regras para uma 

classe organizada!

Veja algumas ideias para usarmos como regra do 
nosso grupo:

Ouvir: Uma pessoa fala de cada vez. Levante a mão 
para usar o Bastão Falante. 

Respeitar: Vamos usar apenas boas palavras.           

Seguir: Vamos ouvir com atenção e seguir as 
instruções do orientador.



Trabalhar em conjunto
é uma das práticas 

do progresso social. 

O progresso social
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quando as pessoas trabalham juntas para 
ajudar umas às outras, toda a sociedade 

progride mais rapidamente.



Mude o jogo
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Quais são algumas maneiras 
na vida que as pessoas 
impedem o progresso dos 
outros? 

De que maneira as tentativas 
de impedir o progresso de 
outra pessoa prejudica seu 
próprio progresso?

Quais são seus sonhos?

Como você se sente quando 
alguém tenta impedir o seu 
progresso? 

Isso acontece na sua vida?



Efeitos da Segunda 
Guerra Mundial

Esta guerra destruiu comunidades 
inteiras de pessoas e perturbou o 

progresso de muitos países. 
Devastou grande parte da Europa 

e da Ásia. Depois da guerra, o 
mundo sofreu. Muitas pessoas 

perderam suas casas, bem como 
familiares e amigos que amavam. 
Havia pessoas e crianças famintas

em todos os lugares, mesmo 
depois da guerra ter acabado.
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Uma esperança 
em meio à guerra
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Muitas pessoas queriam ajudar depois 
da guerra, mas ainda mais do que isso, 
queriam uma garantia de que o ódio e 

a violência que ocorreram entre as 
pessoas e os governos nunca mais iriam 

acontecer.



Reflita
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PEQUENAS COISAS QUE FAZEMOS UM PARA O 
OUTRO PODEM FAZER UMA GRANDE DIFERENÇA.


