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Título: Crianças têm direitos e deveres 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Conhecer direitos e deveres é uma forma de a criança não só compreender noções de cidada-

nia, como também de se perceber como cidadã. A proposta desta sequência, além de passar ao aluno 

essas noções, é estimulá-lo a compreender seu papel como sujeito ativo na sociedade em que vive e a 

identificar seus direitos e deveres. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer os direitos e os deveres da criança e do adolescente. 

• Reconhecer-se como cidadão. 

• Assinalar os direitos como conquistas que devem ser respeitadas por todos. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas – (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 exer-

cem em diferentes comunidades. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa, giz ou caneta para lousa,  

• Computador/notebook, data show, internet, 

• Folhas de E.V.A, 

• Folhas de papel sulfite, 

• Tesoura sem ponta, 

• Cola, 

• Lápis grafite. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Direitos e deveres 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Inicie a aula apresentando a proposta da sequência: conhecer os direitos e os deveres da cri-

ança e do adolescente. Após essa breve apresentação, verifique o conhecimento prévio dos alunos 
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perguntando se eles sabem o que são direitos e deveres, e se podem apresentar exemplos. Estimule a 

reflexão da turma explicando que os direitos da criança e do adolescente devem ser assegurados pela 

família, pela sociedade e pelo Estado. 

Comente que existem documentos que asseguram esses direitos, como: 

• a Constituição Federal, que é o conjunto de leis que rege o Estado Brasileiro; 

• a Declaração dos Direitos da Criança, que estabelece dez princípios que garantem o bem-
estar, a saúde, a educação e a segurança das crianças;  

• o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), legislação brasileira dedicada aos direitos 
das crianças e adolescentes, cuja aprovação, em 1990, foi uma conquista importante.  

Escreva previamente na lousa os direitos fundamentais da criança e do adolescente estabele-

cidos pelo ECA e pela Constituição Federal, explicando o significado de cada um deles:  

• direito à vida e à saúde; 

• direito à liberdade, ao respeito e à dignidade;  

• direito à convivência familiar e comunitária; 

• direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer;  

• direito à profissionalização e à proteção no trabalho. 

Chame a atenção para o fato de que, no item referente à profissionalização e proteção no 

trabalho, o objetivo é impedir o trabalho infantil e regulamentar a formação de adolescentes para o 

mercado de trabalho. 

Em seguida, mostre a eles (com o auxílio de um projetor de imagens ou diretamente em um 

computador) o Estatuto da Criança e do Adolescente em tirinhas para crianças. Disponível em: 

<https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/07/03/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente>. Acesso 

em: 06 nov. 2017. 

Leia o material previamente e, durante a atividade, vá mostrando as tirinhas e explicando re-

sumidamente sobre qual direito cada uma delas diz respeito. 

O próximo passo da aula será mostrar para a turma que, como cidadão, todos também temos 

deveres. No caso dos alunos, essa percepção é importante para compreenderem que têm um papel 

ativo como cidadãos: com direitos e deveres. 

Comente que, como crianças, seus deveres são: respeitar os colegas e os mais velhos, respeitar 

as opiniões alheias, jogar sujeira no lixo, ajudar os adultos nas tarefas de casa, colaborar para a manu-

tenção da escola, entre outros. Em seguida, peça a eles que citem outros exemplos de seus deveres. 

Deixe-os se expressar livremente, auxiliando a reflexão e cuidando para que todos tenham sua vez de 

falar. 
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Aula 2 – Jogo da memória I 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: grupos de 4 alunos, em média 

Inicie a aula explicando aos alunos a atividade que será desenvolvida: a elaboração de um jogo 

da memória sobre os direitos e deveres da criança.  

Divida a sala em grupos de 4 alunos, em média. Depois, siga os passos descritos: 

1. Distribua a cada grupo 1 folha de E.V.A, 1 folha de papel sulfite, lápis grafite, tesouras sem ponta 
e cola branca. Para que seja possível desenvolver a atividade em uma aula, faça previamente as 
marcações nas folhas de E.V.A e de papel sulfite, dividindo cada uma delas em 20 quadrados de 5 
cm x 5 cm. Entregue aos alunos as folhas prontas para serem recortadas.  

2. Peça que recortem as folhas de acordo com as marcações que aparecem nelas. Uma dupla do 
grupo pode ficar com a folha de papel sulfite e outra com a folha de E.V.A. Depois de recortadas, 
cada grupo deve ter 40 peças: 20 de sulfite e 20 de E.V.A. 

3. Depois, solicite que escrevam em 5 peças de sulfite os direitos das crianças. Sugestão:  

• Direito à moradia; 

• Direito de frequentar a escola;  

• Direito à alimentação de qualidade;  

• Direito de receber assistência médica;  

• Direito ao lazer. 

Cada aluno pode escrever em uma peça e a quinta pode ser decidida pelo grupo. 

4. Em seguida, eles devem escrever a palavra “Direito” em outras 5 peças. Quando o jogo estiver 
pronto, essas peças farão par com as descrições escritas na etapa anterior. 

5. O passo seguinte será repetir o mesmo processo com as peças que representarão os deveres das 
crianças: os alunos devem escrever nos quadrados de sulfite 5 deveres da criança, sendo um em 
cada peça. Sugestão:  

• Dedicar-se aos estudos;  

• Respeitar os colegas;  

• Respeitar os professores;  

• Não jogar lixo no chão;  

• Ajudar os adultos nas tarefas domésticas. 

6. Depois, peça que escrevam a palavra “Dever” em outras 5 peças. Quando o jogo estiver pronto, 
essas peças farão par com as descrições escritas na etapa anterior.  
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7. Quando todas as peças de papel sulfite estiverem preenchidas, solicite aos alunos que colem cada 
um dos quadrados de sulfite em outro quadrado de E.V.A., atentando para que a parte escrita 
sempre fique à mostra. 

O jogo está pronto! Verifique se todos os grupos produziram um jogo completo: 5 peças com 

direitos, 5 peças com a palavra “Direito”, 5 peças com descrições de deveres e 5 peças com a palavra 

“Dever”.  

Como o processo de confecção deve tomar toda a aula, guarde as peças, identificando a equipe 

que o produziu para que possam brincar na aula seguinte. 

Aula 3 – Jogo da memória II 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: grupos de 4 alunos, em média 

Na terceira aula os alunos poderão brincar com os jogos que produziram. Divida novamente a 

turma nos mesmos grupos da aula anterior e entregue o jogo que confeccionaram. 

Explique a eles como se joga: 

1. As peças devem ser espalhadas sob o chão ou uma mesa, com a parte escrita voltada para baixo. 

2. Cada jogador poderá virar duas peças por vez para tentar formar um par (descrição de direito + 
palavra “Direito” ou descrição de dever + palavra “Dever”). O objetivo é juntar a descrição com a 
definição. Se isso ocorrer, as peças viradas devem ser retiradas do jogo. Caso não ocorra, as peças 
devem ser viradas novamente para baixo e será a vez do próximo participante. Esse processo 
ajudará os jogadores a memorizar as peças e ir formando os pares. 

3. No final, ganha quem tiver retirado mais peças do jogo.  

Se achar conveniente, sugira que cada aluno que formar um par de peças dê um exemplo de 

aplicação do direito ou dever em questão. 

Aferição de aprendizagem 

A aula 1 é o momento de levantamento de conhecimento prévio e de sensibilização em relação 

aos direitos e deveres da criança e do adolescente. Para isso, é importante acompanhar o processo de 

articulação dos conhecimentos prévios e das discussões durante a aula.  

Na aula 2, os alunos serão orientados a preparar, em grupos, um jogo da memória com a te-

mática da aula anterior. Nesse processo, verifique o envolvimento e a participação dos alunos na pro-

dução e elaboração do jogo. Observe as discussões desenvolvidas durante a atividade, bem como a 

divisão e execução das tarefas em grupo.  

Durante a terceira aula, verifique a interação dos alunos com o jogo, se eles identificam direitos 

e deveres, e as diferenças desses conceitos. 
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Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

1. Escreva dois direitos da criança que dizem respeito ao ambiente doméstico e escolar: 

 

2. Assinale a alternativa correta: 

 

 a) Toda criança tem como dever respeitar seu professor e os colegas. 
, 

 b) As crianças devem trabalhar para garantir sua sobrevivência. 
 

 c) As crianças têm direitos e nenhum dever. 

 

3. Assinale a alternativa correta: 

 

 a) No Brasil, todas as crianças sempre têm seus direitos respeitados. 
 

 b) Em muitos lugares as crianças não têm seus direitos garantidos. 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. 

Respostas possíveis: Direito de ir à escola, direito ao respeito, direito à saúde, direito à alimentação, 
etc. 

2. a) Toda criança tem como dever respeitar seu professor e os colegas. 

3. b) Em muitos lugares as crianças não têm seus direitos garantidos. 


