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Título: Direitos da Criança 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é apresentar os Direitos da Criança aos estudantes, de 

forma integrada às suas atividades sociais e a alguns deveres que devem cumprir. O tema “direitos” 

permite que o estudante reconheça o que é importante a sua formação como pessoa e ao seu 

desenvolvimento e participação na vida social. 

Objetivos de aprendizagem 

• Apresentar e compreender os dez Direitos da Criança. 

• Identificar e reconhecer os direitos específicos de crianças com necessidades especiais. 

Objetos de conhecimento 

• A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas 

Habilidades abordadas 

• (EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam 
e separam as pessoas em diferentes grupos. 

• (EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em 
diferentes comunidades. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecer e representar os Direitos da Criança 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: individual em suas mesas, que podem estar organizadas em círculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: folhas de papel sulfite, lápis coloridos, canetas coloridas. 

Esta aula apresenta os direitos essenciais da criança. Embora o conceito de “direitos” ainda 

seja bastante abstrato nessa idade, os estudantes já conseguem diferenciar o “certo” e o “errado”. 

Para iniciar a aula, apresente à turma os 10 direitos essenciais a todas as crianças, formalizados na 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, proclamada em 1959 na Assembleia Geral da Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU). Essa apresentação pode ser feita da seguinte forma: escreva na lousa, 

individualmente, o primeiro direito e, então, leia-o com os estudantes e pergunte o que eles pensam 

ou conhecem a respeito. Em seguida, escreva o segundo direito e, novamente, estimule-os a expor 

suas ideias. Siga assim até que os dez direitos sejam apresentados (duração aproximada de 30 

minutos). Os dez direitos são: 

1. Todas as crianças possuem os mesmo direitos. 

2. A criança será protegida e terá desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social ade-
quados. 

3. Crianças têm direito a nome e nacionalidade. 

4. A criança terá direito a moradia, alimentação, recreação e assistência médica. 

5. Crianças deficientes terão tratamento, educação e cuidados especiais. 

6. A criança precisa de amor e compreensão dos pais e da sociedade. 

7. As crianças estarão, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber proteção e 
socorro. 

8. A criança será protegida contra qualquer crueldade, violência e exploração. Não será permitido 
que ela trabalhe ou tenha ocupação que prejudique os estudos ou a saúde. 

9. Toda criança terá proteção contra atos de discriminação e perseguição. 

10. Toda criança tem o direito ao ensino gratuito, à brincadeira e ao descanso. 

Concluída essa dinâmica, distribua folhas de papel sulfite, lápis e canetas coloridas para a 

turma; solicite aos estudantes que escolham um dos direitos apresentados e façam um desenho para 

representá-lo. Eles podem ilustrar situações cotidianas ou mesmo mostrar o que pode ser feito para 

que o direito escolhido seja realmente contemplado (duração aproximada de 20 minutos). Depois de 
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prontos, os trabalhos podem ser expostos no mural da sala de aula ou em algum outro local de 

exposição da escola. 

 

Aula 2 – Respeito às diferenças (Parte 1) 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: pátio da escola ou quadra de esportes. 

Organização dos estudantes: em um círculo e, posteriormente, em grupos de três. 

Recursos e/ou materiais necessários: vendas para os olhos, objetos sonoros (apito ou chocalhos), folhas de papel sulfite 
e gizes de cera coloridos. 

Nesta aula, a reflexão sobre o respeito às diferenças será apresentada através de uma dinâ-

mica no pátio ou em uma área livre da escola. 

Logo de início, acompanhe os estudantes até uma área externa, como o pátio ou quadra de 

esportes da escola, e solicite-lhes que se sentem formando um grande círculo. Entregue uma folha 

de sulfite, gizes de cera coloridos e uma venda para cada um. A primeira proposta é que, com os 

olhos vendados, eles escrevam seus nomes na folha com a cor de sua preferência. Quando termina-

rem, incentive-os a refletir e conversar sobre a dificuldade de escolher a cor e de escrever sem a 

percepção visual. Nesse contexto, aborde a maneira pela qual uma pessoa com deficiência visual 

interage com o mundo e a existência do método Braille, código especifico para a leitura por cegos, 

em que se utiliza o tato em vez da visão. Comente que, para ver televisão ou ir ao cinema, é possível 

utilizar a audiodescrição. Essa parte da aula deve durar em torno de 20 minutos. 

No segundo momento, chame três estudantes por vez, para que com os olhos vendados se 

levantem com cuidado e tentem se deslocar lentamente pelo espaço, tentando seguir o som de um 

apito ou chocalho, utilizado pelo professor. É preciso cuidado para que nesse espaço não tenha 

nenhuma superfície ou objeto que possa causar ferimento. Pode ser que os estudantes se movimen-

tem devagar, com certo receio, por não estarem observando o ambiente. Provavelmente, utilizarão 

com mais intensidade o tato e a audição durante a atividade. Reforce a necessidade de cooperação e 

comunicação entre as pessoas. O professor pode solicitar que refaçam essa proposta duas ou três 

vezes. Essa prática pode levar à percepção de que a repetição torna a ação mais fácil, pois se criam 

referenciais que facilitam o movimento pelo ambiente, como contagem de passos, memorização do 

local de um objeto e a percepção tátil dos obstáculos (duração aproximada de 20 minutos). 

No tempo restante de aula, converse com os estudantes sobre as dificuldades de andar com 

a venda, quais sentidos eles utilizaram para se guiar e o que poderia ser instalado no local para 

facilitar a locomoção de pessoas com deficiência visual. Eles podem anotar ou desenhar suas ideias 

na folha de papel sulfite para a atividade da aula seguinte. 

  



 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 2º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

Aula 3 – Respeito às diferenças (Parte 2) 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em duplas e, posteriormente, em um grupo. 

Recursos e/ou materiais necessários: dicionário da Língua Brasileira de Sinais – Libras, anotações ou desenhos feitos 
pelos estudantes na aula anterior, gizes de cera coloridos e folhas de papel pardo. 

É interessante nessa aula que o professor tenha conhecimento da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) ou leve para a sala de aula uma pessoa que tenha. É possível utilizar também dicionários 

disponíveis em sites da internet (sugestão: <http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras/>, acessa-

do em: 26 dez. 2017) ou aplicativos (mais informações em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2017/09/aplicativo-transforma-conteudos-da-internet-para-a-linguagem-brasileira-de-sinais>, 

acessado em: 26 dez. 2017). 

Utilize em torno de 10 minutos para retomar o assunto da aula anterior e esclarecer as dúvi-

das dos estudantes. Em seguida, peça-lhes que se dividam em duplas para tentar conversar sem 

produzir os sons das palavras, apenas movimentado os lábios e fazendo gestos. Muitos estudantes, 

provavelmente, terão dificuldade para efetuar a leitura labial. Diga que isso é normal acontecer, uma 

vez que não estão acostumados a esse tipo de comunicação. Essa dinâmica servirá para exemplificar 

algumas vivências de pessoas que possuem deficiência auditiva, e fazer com que os estudantes 

percebam que só há comunicação quando as pessoas envolvidas reconhecem os significados dos 

códigos transmitidos. Relate que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é uma forma muito importante 

de comunicação para pessoas com dificuldades auditivas, pois permite que elas conversem com 

outras pessoas, assistam à televisão, entre outras atividades. Ensine algumas frases simples ou 

palavras, em Libras, para os estudantes (duração aproximada de 20 minutos). 

Ao final da dinâmica, solicite aos estudantes que ilustrem um cartaz coletivo, com papel par-

do e gizes de cera coloridos, para conscientizar a comunidade escolar sobre o respeito às diferenças, 

frisando que o amparo às crianças com deficiência não é privilégio, mas sim um direito (duração 

aproximada de 20 minutos). Eles devem utilizar as anotações da aula anterior para incrementar seus 

trabalhos. Os cartazes podem ser expostos na área comum da escola. 

 

Aferição da aprendizagem 

É importante que a avaliação dos estudantes ocorra de forma contínua e processual. Lembre-

-se de sempre investigar e anotar o conhecimento prévio deles acerca dos temas abordados. Crie um 

espaço em que se sintam confortáveis, acolhidos e motivados a encarar os desafios que lhe são 

apresentados. O desenvolvimento do pensamento crítico por parte dos estudantes deve ser sempre 

estimulado.  
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Analise como cada um reage ao conteúdo apresentado e, caso surjam questões em que 

mostrem dificuldade, aprofunde o conteúdo procurando novas maneiras de explicar. Considere os 

avanços dos estudantes, mediando as atividades e conduzindo a interação de forma colaborativa. 

Com esta sequência didática, espera-se que os estudantes conheçam os Direitos da Criança e 

que saibam reconhecer situações em que estão ou não sendo respeitados. Além disso, é um 

momento importante para que desenvolvam o olhar pelo outro, respeitando as diferenças e sabendo 

cooperar sempre que necessário, ainda mais quando o próximo possui algum tipo de dificuldade. 

Verifique se o estudante: 

1. Compreende o conceito de “direitos”. 

2. Reconhece que, além dos direitos, as pessoas também têm deveres. 

3. Reconhece os Direitos da Criança (sabendo se incluir neles) e sabe diferenciar situações em que 
esses direitos são ou não respeitados. 

4. Coopera com o próximo, inclusive se este possuir algum tipo de dificuldade. 

5. Reconhece a importância das diversas formas de comunicação, seja escrita, falada, em gestos, e 
mesmo métodos como Braille e Libras. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia o texto a seguir e responda às questões. 

Jonas tem 7 anos. Ele está no 2º ano do Ensino Fundamental I. Em sua sala de aula, estudam Nilo e 
Bia, seus melhores amigos. Nilo possui deficiência auditiva e a Bia tem dislexia, um transtorno que 
dificulta a aquisição da leitura e da escrita. 

a) No texto lido, qual Direito da Criança está sendo garantido a Jonas, Nilo e Bia? 

(   ) Direito à alimentação. 

(   ) Proteção contra qualquer tipo de violência. 

(   ) Direito à educação. 

b) A professora solicitou um ditado à turma. Nilo, Bia e Jonas teriam iguais condições de participar 

dessa atividade? 

c) Como poderia ser feito o ditado para que Nilo e Bia pudessem participar da atividade proposta? 

2. Qual Direito da Criança é garantido no seu registro de nascimento, quando se faz a Certidão de 
Nascimento? 

(   ) Direito à alimentação. 

(   ) Direito à proteção. 

(   ) Direito a um nome e nacionalidade. 
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Gabarito das questões 

1. a) Espera-se que o estudante assinale apenas: 

( x ) Direito à educação. 

b) Não. Apenas Jonas conseguiria fazer a atividade da forma tradicional. Nilo não pode ouvir as 
palavras ditadas. Bia, por sua vez, possui dificuldades para escrever. O ditado deve ser adap-
tado para eles. 

c) Para Nilo, seria necessário propor um ditado visual, em que ele escreveria o nome corres-
pondente à imagem mostrada pelo professor. No caso da Bia, uma opção seria propor que 
ela copiasse as palavras escritas pelo professor na lousa, com o auxílio dele. 

2. Espera-se que o estudante assinale apenas: 

( x ) Direito a um nome e nacionalidade. 


