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1. PALAVRAS CHAVE: Mestrado ProfEPT. Produto Educacional. Sequência Didática. 

Educação em Direitos Humanos. Educação Integral. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO 
 

2.1. Componente curricular: optativa, desenvolvida sob a forma de minicurso. 

2.2. Tema: igualdade (sob o prisma dos direitos humanos). 

2.3. Público alvo: estudantes da Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio, independente 

de faixa etária. Na aplicação do produto educacional, os alunos estavam matriculados em cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio do IFTM câmpus Uberlândia. 

2.4. Quantidade de aulas: 8 (oito) aulas de 40 (quarenta) minutos cada. 

2.5. Sequência didática desenvolvida por: Muriel Karoline Ferreira Andrade.  

2.6. Aplicação: Minicurso em Direitos Humanos, dos dias 5 (cinco) a 8 (oito) de outubro do 

ano de 2020 (dois mil e vinte). 

 

 

 



3. OBJETIVOS 
 

Estimular o respeito ao semelhante! Para esse objetivo principal seja observado na vida dos 

alunos, o minicurso faz uma explanação teórica do fato de que apesar das diferenças, todos os 

seres humanos têm o mesmo valor e possuem os mesmos direitos. 

Apresentar o desenvolvimento histórico dos direitos humanos, com ênfase no marco jurídico 

mundial contemporâneo sobre o tema (Declaração Universal dos Direitos Humanos) e no marco 

jurídico nacional atual (Constituição Federal do Brasil do ano de 1988). 

Centrar o estudo na igualdade entre os seres humanos, sob o prisma de que as diferenças de 

cada indivíduo da espécie não descaracterizam o valor igual atribuído a todos. Resumidamente: 

apresentar a ideia de que somos iguais e temos os mesmos direitos, mesmo sendo diferentes e 

que nesse aspecto não há contradição. Aqui há a preocupação em demonstrar ao aluno que a 

igualdade não exclui as diferenças. 

Caracterizar as subdivisões jurídicas de um direito humano mais amplo que é a igualdade, como 

a igualdade etária, igualdade racial e igualdade de gênero. Nesse tópico, tenta-se demonstrar a 

motivação do tratamento diferenciado outorgado a uma parcela da sociedade e como esse 

tratamento especial culmina justamente na equiparação concreta entre as pessoas. 

Resumidamente, a presente sequência didática - que foi desenvolvida e aplicada como produto 

educacional resultante de pesquisa para a dissertação do mestrado ProfEPT - tem o objetivo de 

despertar no aluno ações humanizadas no ambiente social, ações estas motivadas pelo 

entendimento de que todos os seres humanos têm a dignidade como algo intrínseco a si mesmos. 

 

 

 

 



4. JUSTIFICATIVA 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9.394 de 1996), mais conhecida como 

LDB é o documento jurídico que rege toda a educação no país, pois essa norma estabelece 

princípios gerais e desenvolve os conceitos trazidos pela Constituição Federal, no que se refere 

ao direito à educação. Logo em seu art. 2º, caput, ao discorrer sobre os princípios e fins da 

educação nacional, estabelece que a ‘educação é inspirada nos ideais de solidariedade humana 

e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, bem como o preparo para o 

exercício da cidadania’ (texto adaptado). Nesse sentido, entende-se que o tema do minicurso 

cumpre exatamente esse ditame da LDB, o que demonstra sua relevância e necessidade. 

Assim como explicamos anteriormente, a LDB desenvolve cada tema sobre educação trazido 

pela Constituição Federal e esse artigo anteriormente citado traz a essência do art. 225, caput, 

da própria CF. Aqui cabe ressaltar que a Constituição é a lei maior do país e que expressa 

normas da mais alta importância à sociedade brasileira. Ainda sobre a importância da cidadania, 

é importante saber que a República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático 

de Direito, tem como fundamento a cidadania, conforme o art. 1º, II da CF/1988! 

Concluindo sobre a importância da educação em direitos humanos para o exercício da cidadania 

(que pressupõe a vida em sociedade) e consequentemente a importância da sequência didática 

proposta, salienta-se o fato de que conhecimento é poder. E consciente sobre o fato de que o 

conhecimento de seus direitos humanos gera melhores condições de defesa e usufruto desses 

direitos, o MEC desenvolveu o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e nesse 

sentido o minicurso ofertado cumpre exatamente com o princípio de empoderamento trazido 

por esse plano educacional.  

 

 

 



5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

5.1 Formato das aulas: minicurso 

O tema foi abordado em um minicurso extraclasse e isso permitiu maior autonomia ao projeto, 

visto que as aulas não ficaram atreladas a uma disciplina curricular obrigatória. Não houve 

necessidade de pedir permissão à escola analisada, nem a um professor específico para interferir 

em seu cronograma. O tema foi abordado sob o formato de minicurso por causa de sua 

abrangência, isso significa que a educação em direitos humanos não se limita ao ensino de 

Matemática, Português, Ciências, Artes, etc. A EDH é assunto que pode e deve ser abordado 

cotidianamente no contexto de sala de aula, independentemente do componente curricular o 

qual o professor leciona.  

Dessa forma, cabe salientar que a sequência didática proposta cumpre com as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução do MEC nº 1, de 30 de maio de 

2012), que em seu art. 3º, VI, diz que a EDH deve fundamentar-se no princípio da 

‘transversalidade’. 

Nesse ponto, ressalta-se que a metodologia utilizada para a sequência didática discorre 

precipuamente em ‘como’ ela será implementada, então cabe dizer que ela foi pensada como 

um minicurso, justamente por permitir a participação ampla dos alunos, podendo ser aplicada 

em qualquer escola do Ensino Básico e por professores de todas as disciplinas (pois seu tema 

não está inserido em uma disciplina específica, por exemplo: professores de Educação Física 

podem utilizar a sequência didática da mesma forma que um professor de Biologia). 

               

 



5.2. Ambiente da sala de aula: virtual 

A sequência didática foi preparada para ser aplicada em ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). Por quê? Porque as salas de aula físicas são limitadas à participação de 30 (trinta) 

alunos, em média. Já os ambientes virtuais de ensino permitem a ampliação desse número. 

Como a EDH é assunto que interessa aos discentes de toda uma instituição de ensino, a sala 

virtual é a melhor opção de disponibilizar o minicurso a todos os alunos da instituição 

promotora do evento. Por exemplo: se os vídeos das aulas forem disponibilizados no ‘Youtube’ 

a aula pode alcançar um número inimaginável de visualizações, com a consequente 

disseminação dos saberes disponibilizados na web.   

Na aplicação do produto educacional, as aulas foram apresentadas através do ‘Youtube’ e do 

‘GoogleMeet’, com a oferta de 200 (duzentas) vagas no minicurso. As aulas foram síncronas - 

ao vivo - o que permitiu melhor controle das situações acadêmicas, visto que por ser um ‘teste’ 

da sequência didática essa característica permitiu o feedback mais rápido e espontâneo e o 

consequente ajuste de algumas ideias do papel à realidade. Depois da testagem do produto e a 

lapidação do mesmo, é perfeitamente possível que a sequência didática seja disponibilizada em 

plataforma educacional virtual assíncrona, na qual as aulas ficam gravadas e permitem melhor 

autonomia do aluno em relação ao momento da aprendizagem. 

Para as escolas que decidam aplicar a presente sequência didática em aulas presenciais, cabe 

dizer que isso é possível, mas haverá o desconforto de ofertar diversas turmas para discutir o 

mesmo tema. Já no ambiente virtual, essa ‘repetição’ não é necessária. 

 

 

 

 

 



5.3 Escolha do tema das aulas: igualdade 

Sim, a escolha do tema foi estratégica! Os direitos humanos são extensos e foram listados em 

variados textos jurídicos nacionais e internacionais. Dessa forma, seria impossível a oferta de 

um minicurso de EDH que contemplasse a totalidade do assunto. Em razão disso, foi necessário 

fazer um recorte do tema. E esse tema específico foi escolhido porque é um direito-princípio 

no qual os demais direitos humanos se apoiam. Isso significa que falar sobre direitos ‘humanos’ 

pressupõe que cada integrante da espécie humana é considerado igual e, portanto, digno de 

direitos. A grosso modo, o estudo do direito à igualdade introduz o estudo dos ‘dh’. Isso culmina 

no fato de que, por mais simplório que pareça: basta ser humano para ter direito a ter direitos, 

simples assim! E aqui está a beleza e importância do tema escolhido: não há distinção, o 

benefício e proteção legal são estendidos a todos. Por isso, considerando que a sequência 

didática é direcionada a estudantes do Ensino Básico, que ainda não estão familiarizados com 

os direitos humanos, a escolha do tema igualdade foi a mais propícia para posteriores estudos. 

Em razão da escolha do tema principal, desenvolveu-se o plano de ensino dividido em 8 (oito) 

aulas para serem dadas em 4 (quatro) dias de minicurso – o que enseja 2 (duas) aulas por dia. 

Essa quantidade de aulas foi pensada para ser leve e não sobrecarregar o estudante com 

atividades extra, o assunto de cada aula apresenta ideias gerais sem a pretensão de esgotar o 

tema. 

Os assuntos específicos de cada aula foram escolhidos de forma a contribuir para a compreensão 

do direito à igualdade. Abaixo segue a motivação de escolha dos assuntos peculiares das aulas. 

 

  

Primeira aula: apresenta-se o desenvolvimento histórico dos direitos humanos. Nessa aula são 

expostos os marcos sociais que deram ensejo à formulação de textos legais para afirmação dos 

direitos humanos. Motivação da escolha do assunto da aula: para que o aluno entenda o sentido 

e alcance dos direitos humanos é necessário entender o espírito da norma, o porquê de ela 

existir; o estudo do desenvolvimento histórico dos direitos humanos nos ajuda a entender o 

princípio temporal do tema, e reflexivamente nos ajuda a entender o ‘princípio-essência’ do 

tema. 

 

 

 

 



Segunda aula: são apresentadas as normas gerais da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (como documento internacional) e as normas gerais da Constituição Federal brasileira 

(como exemplo de documento nacional), ambos os documentos são confirmados como textos 

legais contemporâneos e vigentes. Motivação da escolha do assunto da aula: a exposição desse 

conteúdo introduz o aluno no mundo jurídico e representa o oferecimento de ferramentas fonte 

de futuras consultas. 

 

 

 

Terceira aula: nesse momento é debatida a ideia da igualdade entre os seres humanos. 

Motivação da escolha do assunto da aula: o reconhecimento da igualdade humana gera o 

reconhecimento da dignidade do outro e consequente respeito ao semelhante. E essa atitude de 

respeito e capacidade de empatia é o objetivo principal que ensejou o desenvolvimento do 

presente produto educacional. 

 

 

 

 



Quarta aula: apresentam-se os direitos da criança e do adolescente, como subdivisão da 

igualdade etária (ou igualdade relacionada à idade). Motivação da escolha do assunto da aula: 

aplicação direta ao público alvo que são crianças e adolescentes, por esse fato não foram 

escolhidos os direitos específicos dos idosos, por exemplo. O assunto está mais relacionado à 

realidade dos alunos, dessa forma o conhecimento deles proporcionará a aplicação imediata na 

vida dos discentes, bem como a efetiva proteção orientada de seus próprios direitos. 

 

 

 

Quinta aula: apresentam-se os direitos da população negra (conforme o termo utilizado pelo 

Estatuto da Igualdade Racial – lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010), como vertente da igualdade 

racial. Motivação da escolha do assunto da aula: atualidade do tema, considerando-se as notícias 

locais e internacionais sobre incidentes de violência relacionados ao preconceito racial, o que 

gerou o movimento recente intitulado ‘vidas negras importam’ no ano de 2020 (dois mil e 

vinte). 

 

 

 



Sexta aula: apresentam-se os direitos da população indígena, como vertente também da 

igualdade racial. E por esse motivo a aula 5 (cinco) e 6 (seis) foram agrupadas no mesmo dia. 

Motivação da escolha do assunto da aula: essa matéria foi escolhida em razão da importância 

do povo indígena para a formação do povo brasileiro. A instituição de ensino que foi escolhida 

para pesquisa e consequente aplicação do produto educacional está inserida em um contexto 

urbano distante da realidade das comunidades indígenas, as notícias sobre elas são conhecidas 

através do contato indireto proporcionado pela mídia (como as notícias que são dadas nos 

telejornais). Diante disso, o assunto foi proposto para que o aluno tivesse conhecimento desse 

povo por vezes esquecido, mas de suma importância a nossa constituição enquanto povo e 

nação. 

 

 

 

Sétima aula: apresentam-se os direitos específicos das mulheres, enquanto consequência da 

igualdade de gênero. Motivação da escolha do assunto da aula: essa matéria também se justifica 

por sua atualidade, visto os recentes casos de amesquinhamento dos direitos humanos femininos 

observados nos noticiários sobre violência contra a mulher do ano de 2020 (dois mil e vinte).  

 

 

 

Oitava aula: é feita a contextualização do tema e encerramento do minicurso. Motivação da 

escolha do assunto da aula: para que haja aprendizagem, todo assunto pressupõe uma 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa aula final justifica-se pelo fato de que é 

importante fazer a conclusão dos temas das aulas anteriores, explicando como os direitos 

aplicam-se na prática e proporcionando um momento de maior reflexão do estudo, inclusive 

através de debate com os alunos e abertura para perguntas. 



 

6. DINÂMICA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA - COM APRESENTAÇÃO 

TEMPORAL SUGERIDA 

Minicurso de Educação em Direitos Humanos 

Tema: Igualdade 

 

Dia 1 

Aula 1 

Contextualização histórica 

(duração: 40 minutos) 

 

Quiz 

Utilização do ‘kahoot’ 

(duração: 15 minutos) 

Dúvidas e debates 

Utilização do ‘padlet’ 

(duração: 20 minutos) 

Aula 2 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(duração: 40 minutos) 

Quiz 

Utilização do ‘kahoot’ 

(duração: 15 minutos) 

 

Dúvidas e debates 

Utilização do ‘padlet’ 

(duração: 20 minutos) 

Dia 2 

Aula 3 

Igualdade entre os seres humanos 

(duração: 40 minutos) 

Quiz 

Utilização do ‘kahoot’ 

(duração: 15 minutos) 

Dúvidas e debates 

Utilização do ‘padlet’ 

(duração: 20 minutos) 

 

Aula 4 

Igualdade etária - direito das crianças e adolescentes 

(duração: 40 minutos) 

Quiz 

Utilização do ‘kahoot’ 

(duração: 15 minutos) 

 

Dúvidas e debates 

Utilização do ‘padlet’ 

(duração: 20 minutos) 

 

Dia 3 

Aula 5 

Igualdade racial - direitos da população negra 

(duração: 40 minutos) 

Quiz 

Utilização do ‘kahoot’ 

(duração: 15 minutos) 

 

Dúvidas e debates 

Utilização do ‘padlet’ 

(duração: 20 minutos) 

 

Aula 6 

Igualdade racial - direitos da população indígena 

(duração: 40 minutos) 

Quiz 

Utilização do ‘kahoot’ 

(duração: 15 minutos) 

 

Dúvidas e debates 

Utilização do ‘padlet’ 

(duração: 20 minutos) 

 

Dia 4 

Aula 7 

Igualdade de gênero - direito das mulheres 

(duração: 40 minutos) 

Quiz 

Utilização do ‘kahoot’ 

(duração: 15 minutos) 

 

Dúvidas e debates 

Utilização do ‘padlet’ 

(duração: 20 minutos) 

 

Aula 8 

Revisão e encerramento 

(duração: 40 minutos) 

Quiz 

Utilização do ‘kahoot’ 

(duração: 15 minutos) 

 

Dúvidas e debates 

Utilização do ‘padlet’ 

(duração: 20 minutos) 

 

 

Cada dia cumpre a carga horária de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. 

O kahoot é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos; ferramenta interativa, com 

interface colorida e divertida. Na aplicação do produto educacional foi utilizada a versão 

gratuita, sem gerar ônus financeiro nem para o professor nem para os alunos. Dessa forma ela 

pode ser utilizada também em futuro uso da sequência didática. O quiz não foi utilizado com 

fins avaliativos, o intuito do emprego do aplicativo foi dinamizar o ensino, criando um ambiente 

lúdico e colaborar com as lacunas deixadas na exposição do tema. Cada pergunta foi comentada, 

cada alternativa ensejou a explicação do porquê estar errada e o porquê de estar certa. Durante 

o quiz foi nítida a vontade de participação dos alunos, o joguinho realmente é muito chamativo. 

Para que o professor possa utilizar essa ferramenta, basta entrar no site www.kahoot.com,  fazer 

seu cadastro e elaborar as questões da aula. 

O momento de dúvidas e debates foi limitado a 20 (vinte) minutos para que as aulas não se 

tornem massivas e entediantes, pois consideramos que o minicurso será desenvolvido além das 

atividades habituais do estudante. O fato de o aluno estar em período letivo requer cautela, visto 

que não é recomendável sobrecarregar o tempo com atividades estritamente acadêmicas. Nesse 



momento foi utilizado o padlet, que é um mural interativo em que as pessoas podem contribuir 

com escritos ou imagens. É como se fosse uma folha de papel em branco virtual, onde cada 

aluno grava suas dúvidas e comentários, podendo inclusive deixar imagens e links. A interface 

também é colorida e gratuita. Fato que ajuda a prender a atenção do aluno e pode ser utilizada 

em futuros usos da ferramenta. Essa ferramenta ajuda a reunir todas as dúvidas e comentários 

da aula em um só lugar, bem como possibilita que a aula não seja interrompida pois assim que 

a dúvida vem à mente do aluno ele pode expô-la no mural padlet (e dessa forma o aluno não se 

esquece da pergunta e permite que o professor desenvolva a aula sem o perigo de extrapolar a 

delimitação de tempo). O endereço do site é: www.padlet.com. 

 

7. VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Todo produto educacional deve ser avaliado, e existem várias formas e instrumentos para 

avaliar se os objetivos foram alcançados. Em relação a esse produto educacional foram 

utilizados não apenas um, mas alguns tipos de avaliação, que serão devidamente explicados 

abaixo. 

 

 

 

Entre os tipos métricos de avaliação, fez-se o uso de questionário para desvendar a percepção 

dos alunos quanto ao minicurso, por exemplo. Em seguida, foram compilados alguns 

depoimentos dos participantes do minicurso, retirados do documento intitulado ‘Relatos de 

Experiência’ elaborado pala coordenação do projeto de extensão de Educação em Direitos 

Humanos 2020 do IFTM campus Uberlândia: 

Aluna X: “[A participação no projeto (minicurso)] agregou na minha vida de cidadã, obtive um 

conhecimento que pra mim foi excelente, eu não tinha muito conhecimento sobre o assunto, 

participar do projeto me ajudou a ver as coisas de uma maneira diferente.” 



Aluna Y: “Os temas abordados são indispensáveis para desenvolvermos a empatia social. 

Mesmo sem o contato presencial, devido à pandemia de Covid-19, as atividades realizadas 

promoveram debates importantes e instigaram os alunos a discutirem os Direitos Humanos com 

argumentos plausíveis.” 

Aluno Z: “Minha participação neste projeto me ajudou a adquirir algumas novidades nesta área 

como, por exemplo, os comportamentos que deve ter um cidadão na sociedade”. 

Resumindo as experiências pessoais dos alunos, pode-se concluir que o conhecimento dos 

direitos humanos de cada um foi ampliado. Houve relatos sobre a percepção pessoal e isso 

refletiu-se nos termos utilizados para expressar o ‘feedback’ discente. Mas um termo recorrente 

abordado pelos alunos e que foi tratado durante as aulas é: a cidadania, que é um dos princípios 

da LDB e que também inspirou a escrita do PNEDH. Em razão disso, pode-se dizer que o 

produto foi avaliado positivamente. 

Aliado a esse método de validação do produto educacional, podemos citar outros 2 que 

corroboraram para a avaliação da sequência didática e os testes também se mostraram 

satisfatórios. Justificando a flexibilidade de formas de validação dos produtos educacionais, a 

Universidade Federal do Pará desenvolveu uma oficina de teste e validação de produtos e 

processos educacionais voltado a dois cursos de mestrados profissionais da instituição e em 

nota, de divulgação do evento em seu sítio eletrônico, asseverou: “Não existem critérios únicos 

de validação, pois os critérios variam conforme a finalidade de cada proposta, entretanto, é 

necessário pensar se o que foi planejado inicialmente foi de fato realizado, se é acessível e 

replicável, se atende aos propósitos desejados e às expectativas de quem vai usufruir” 1.  

Para que seja mais fácil a compreensão, segue a análise de cada critério. O que foi planejado 

inicialmente foi de fato realizado? Sim, a sequência didática proposta foi executada através de 

um minicurso, que de fato ocorreu entre 5 e 8 de outubro de 2020. É acessível e replicável? 

Sim, os futuros professores que desejarem, podem utilizá-la, pois o plano de cada aula foi 

minuciosamente definido nesse texto. Nesse ponto, cabe destacar que a sequência didática já 

foi ‘replicada’ por outros 3 professores nas aulas do próprio minicurso. Atende aos propósitos 

desejados e às expectativas de quem vai usufruir? Sim, podemos observar esse fato através dos 

relatos dos alunos que participaram do minicurso e também através da divulgação do tema das 

aulas por uma participante, como veremos no próximo tópico. 

Em parágrafo anterior, foi dito que seriam citados outros 2 métodos de validação do produto 

educacional. Abaixo segue cada um deles: 

O primeiro diz respeito à real viabilidade do produto, se ele está apto a ser aplicado por outros 

professores e a resposta foi positiva. A sequência didática foi aplicada por 3 outros professores 

durante o minicurso e nenhum teve dificuldade em seguir o plano de aula proposto e apresentar 

os temas (que foram escolhidos de acordo com a área de atuação de cada um). Além da aluna 

do mestrado ProfEPT que desenvolveu e aplicou o produto, outros 3 professores foram 

convidados para ministrar aulas em momentos específicos: professor 1 foi convidado para 

ministrar a aula 5 (relativa à igualdade racial: direitos específicos da população negra); 

professora 2, foi convidada para ministrar a aula 6 (relativa à igualdade racial: direitos 

específicos da população indígena); e professora 3, convidada para ministrar a aula 7 (relativa 

à igualdade de gênero: direitos específicos das mulheres). Dessa forma, pode-se dizer que o 

produto educacional é válido, pois realmente é útil e aplicável. Ele não se presta apenas para 

ornamentar a dissertação desenvolvida, mas é de fato relevante e proveitoso. 

                                           
1 Disponível em: <https://www.ppgcimes.propesp.ufpa.br/index.php/br/programa/noticias/todas/139-oficina-de-

teste-e-validacao-de-produtos-processos-educacionais-e-promovida-pelo-ppgcimes-e-pelo-profciamb-ufpa>. 

Acesso em 13 de maio de 2020. 



O segundo método de validação diz respeito aos próprios objetivos da sequência didática, pois 

pode-se observar que o objetivo do ensino-aprendizagem foi atingido, conforme será 

explicitado de forma mais detalhada no próximo tópico. 

 

8. RESULTADOS DO MINICURSO E CONCLUSÃO  

 

A aplicação da sequência didática através do minicurso se mostrou eficiente e, como 

consequência, gerou frutos positivos. Como pesquisadora, pude observar a propagação do 

conhecimento adquirido nas aulas pelos participantes. Pois a aluna bolsista que participou do 

projeto e atuou como auxiliar, apresentou resumo do minicurso no 9º Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária.  

Um dos objetivos do conhecimento é a ampliação dos horizontes de quem aprende e a 

consequência disso é a disseminação entusiasta das novas descobertas. O conhecimento contém 

em si um fenômeno inusitado: ele é algo que quanto mais é dividido maior se torna. 

Como professores, é impossível prever a amplitude de nossas palavras e atitudes, pois nosso 

legado tem um efeito ‘dominó’, pois ao auxiliarmos diretamente na jornada de um aluno, 

podemos auxiliar indiretamente a jornada de tantos outros que não podemos quantificar. E aqui 

está a beleza da profissão: fazer nosso melhor e ajudar na transformação de uma vida de cada 

vez! 

Inicialmente, o minicurso ofertou 200 vagas. Dessas vagas, 1 foi preenchida pela aluna bolsista 

do projeto. Essa mesma aluna, divulgou o que aprendeu no minicurso em uma apresentação 

oral (online) em um evento com 14,9 mil inscritos. Inicialmente, a apresentação do resumo e 

resultados do minicurso pode ter sido disponibilizada a essas quase 15 mil pessoas, porém ainda 

existe a divulgação escrita do trabalho, através da publicação dos anais do 9º CBEU. É 

impossível medir a quantidade de leitores desse trabalho; hoje em dia há mecanismos para 

medir quantas vezes um trabalho foi citado, mas ainda não conseguimos quantificar as vezes 

em que ele foi lido, nem quantas vezes alguém refletirá sobre a ideia que nele foi descrita.  

Em razão desse pequeno vislumbre do alcance que teve os primeiros trabalhos para desenvolver 

esse produto educacional, esquematizar a sequência didática e dar vida a ela através do 

minicurso, posso dizer que sou uma pesquisadora feliz! E saber que o esforço não foi em vão 

deu novo ânimo para continuar. 

(Já no próximo anexo, segue o texto enviado para publicação). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I –  

RESUMO DO MINICURSO ENVIADO PARA PUBLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE I –  

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

AULA 1 PLANO DE ENSINO 1 

APRESENTAÇÃO utilizada na primeira aula 

KAHOOT! Utilizado na primeira aula 

 
AULA 2 PLANO DE ENSINO 2 

APRESENTAÇÃO utilizada na segunda aula 

KAHOOT! Utilizado na segundaa aula 

 
AULA 3 PLANO DE ENSINO 3 

APRESENTAÇÃO utilizada na terceira aula 

KAHOOT! Utilizado na terceira aula 

 
AULA 4 PLANO DE ENSINO 4 

APRESENTAÇÃO utilizada na quarta aula 

KAHOOT! Utilizado na quarta aula 

 
AULA 5 PLANO DE ENSINO 5 

APRESENTAÇÃO utilizada na quinta aula 

KAHOOT! Utilizado na quinta aula 

 
AULA 6 PLANO DE ENSINO 6 

APRESENTAÇÃO utilizada na sexta aula 

KAHOOT! Utilizado na sexta aula 

 
AULA 7 PLANO DE ENSINO 7 

APRESENTAÇÃO utilizada na sétima aula 

KAHOOT! Utilizado na sétima aula 

 
AULA 8 PLANO DE ENSINO 8 

 

 

 

 

  



PLANO DE ENSINO 1 

 

Curso: Minicurso de Educação em Direitos Humanos 

Tema do minicurso: Igualdade entre os seres humanos 

Disciplina: Aula 1 - Contextualização histórica dos direitos humanos 

Carga horária: 1 (uma) hora e 15 (quinze) minutos 

Docente: ________________________________________ 

 

Objetivo geral: entender que os direitos humanos conquistados em cada momento histórico 

advieram de necessidades e reivindicações. Em outras palavras: entender que os direitos 

humanos são frutos da luta por direitos. 

Objetivos específicos: examinar os acontecimentos históricos contemporâneos (e remotos) que 

culminaram no reconhecimento de direitos humanos. 

Relacionar os acontecimentos históricos (importantes para a afirmação dos direitos humanos) 

com a consequente necessidade de elaboração de documentos legais destinados à proteção 

humana, nacionais e internacionais. 

Conteúdos:  

a. Conceito, importância e surgimento dos direitos humanos 

b. Declaração Universal dos Direitos Humanos – momento histórico: Segunda Guerra Mundial 

c. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão - momento histórico: Revolução Francesa 

d. Constituição Federal do Brasil de 1988 – momento histórico: Ditadura Militar 

e. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – momento histórico: atual 

Metodologia de ensino: o minicurso foi planejado a partir da concepção pedagógica 

construtivista, a qual privilegia a reflexão conjunta entre docente e discente. O modelo de aula 

utilizado foi o expositivo-dialogado e para que houvesse a construção ativa do conhecimento 

foram utilizadas imagens e perguntas para reflexão. Lembrando que a interação é caracterizada 

como enriquecedora e, consequentemente, a participação dos alunos é desejada; para que as 

contribuições possam ser expostas de forma organizada, sugere-se o uso do “padlet” (conferir 

a seção anterior, a qual relatou sobre essa ferramenta digital). 

Avaliação da aprendizagem: a avaliação mediadora, que tem a finalidade de provocar 

mudanças de comportamento, é a mais indicada e por isso é utilizada no minicurso proposto. O 

“kahoot” foi utilizado como ferramenta por ter uma interface estimulante e apesar de haver 

pontuação no sistema, através de ranqueamento dos participantes, a competição é utilizada para 

envolver os alunos em uma atmosfera mais agradável. O intuito das perguntas formuladas é 

direcionar os debates. 



Recursos didáticos: computador, celular ou tablet serão necessários. Visto que as aulas 

desenvolvem-se por meio virtual. 

 

Referências: 

 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 12ª edição. 

São Paulo: Saraiva Educacional, 2019. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=q1uGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=direitos+humanos+para+humahum+

direitos&ots=4ydnPj578j&sig=p-mbMuC1LTuuXDyc5dZz7i-

l5uU#v=onepage&q=direitos%20humanos%20para%20humanos%20direitos&f=false>. 

Acesso em: 09 de setembro de 2019 (livro). 

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

1948. Disponível em: <Direitos Humanos: Declaração Universal - 

www.declaracao1948.com.br>. Acesso em 05/10/2020. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado Federal, 1988. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 05 de outubro de 

2020. 

BRASIL. PNEDH (2018). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: 

Ministério da Educação, 2018. Disponível em: < https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-

temas/educacao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf>. Acesso em: 05 de outubro 

de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA AULA1: 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 As apresentações desenvolvidas através do programa Power Point® servem apenas como modelo. O professor 

que utilizar-se-á da presente sequência didática, pode desenvolver sua própria apresentação. A única coisa que 

deve permanecer inalterada é o plano de ensino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAHOOT! UTILIZADO NA PRIMEIRA AULA1: 

 

 

 

 

                                           
1 A mostra dos quizes utilizados no presente texto seguem a mesma lógica da mostra das apresentações visuais 

desenvolvidas para cada aula: apenas servir como modelo e fonte de inspiração. O professor que utilizar-se-á da 

presente sequência didática pode e deve desenvolver suas próprias perguntas no Kahoot! Os testes apresentados 

aqui foram os utilizados dentre 5 a 8 de outubro de 2020 e servem como norte. Porém, mais uma vez salientamos 

a importância de seguir fielmente o plano de ensino desenvolvido.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE ENSINO 2 

 

Curso: Minicurso de Educação em Direitos Humanos 

Tema do minicurso: Igualdade entre os seres humanos 

Disciplina: Aula 2 - Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Carga horária: 1 (uma) hora e 15 (quinze) minutos 

Docente: ________________________________________ 

 

Objetivo geral: refletir sobre a ideia da dignidade inerente a toda a família humana, conforme 

trazido pelo preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em outras palavras: 

refletir sobre o conceito e alcance da máxima de que todos os seres humanos são dignos de 

direitos. 

Objetivos específicos: examinar o texto legal da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

com foco nos direitos mais frequentes na vida dos alunos (de forma a possibilitar um debate 

mais rico ao final). 

Entender que a Declaração Universal dos Direitos Humanos precisa ser cumprida e respeitada 

por todos, isso significa que a efetividade dessa norma depende de pequenas atitudes de todos 

os seres humanos também. E que o cumprimento da integralidade dela começa primeiro pelo 

conhecimento de seus dispositivos legais. 

Conteúdos:  

a. Estudo do Preâmbulo, o significado desse termo e sua ideia principal 

b. Abordagem sobre a Assembleia Geral da ONU com breve explicação sobre os debates 

iniciais 

c. Igualdade entre os seres humanos contida no artigo 2º. 

d. Ideia do repúdio à escravidão, conforme artigo 4º. Com explicações sobre o desenvolvimento 

dos direitos trabalhistas sob o pressuposto de que todo trabalho deve ser remunerado e que há 

limites para a prestação de serviços laborativos. 

e. Ideia do repúdio à tortura e tratamentos desumanos. Com o convite à reflexão do significado 

de “tratamento desumano e degradante”. Por exemplo: apelidar o professor é ato degradante? 

f. Direito ao acesso ao judiciário, conforme artigo 8º: “se meu direito for violado, posso 

reclamar?” 

g. Presunção de inocência, conforme artigo 11. 

h. Direito à segurança social, conforme artigo 22, e seu significado 

Metodologia de ensino: o minicurso foi planejado a partir da concepção pedagógica 

construtivista, a qual privilegia a reflexão conjunta entre docente e discente. O modelo de aula 



utilizado foi o expositivo-dialogado e para que houvesse a construção ativa do conhecimento 

foram utilizadas imagens e perguntas para reflexão. Lembrando que a interação é caracterizada 

como enriquecedora e, consequentemente, a participação dos alunos é desejada; para que as 

contribuições possam ser expostas de forma organizada, sugere-se o uso do “padlet” (conferir 

a seção anterior, a qual relatou sobre essa ferramenta digital). 

Avaliação da aprendizagem: a avaliação mediadora, que tem a finalidade de provocar 

mudanças de comportamento, é a mais indicada e por isso é utilizada no minicurso proposto. O 

“kahoot” foi utilizado como ferramenta por ter uma interface estimulante e apesar de haver 

pontuação no sistema, através de ranqueamento dos participantes, a competição é utilizada para 

envolver os alunos em uma atmosfera mais agradável. O intuito das perguntas formuladas é 

direcionar os debates. 

Recursos didáticos: computador, celular ou tablet serão necessários. Visto que as aulas 

desenvolvem-se por meio virtual. 

 

 

Referências: 

 

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

1948. Disponível em: <Direitos Humanos: Declaração Universal - 

www.declaracao1948.com.br>. Acesso em 05/10/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APRESENTAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA AULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KAHOOT! UTILIZADO NA SEGUNDA AULA: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLANO DE ENSINO 3 

 

Curso: Minicurso de Educação em Direitos Humanos 

Tema do minicurso: Igualdade entre os seres humanos 

Disciplina: Aula 3 – Igualdade humana 

Carga horária: 1 (uma) hora e 25 (vinte e cinco) minutos 

Docente: ________________________________________ 

 

Objetivo geral: entender que todos os seres humanos são iguais, independentemente das 

diferenças. 

Objetivos específicos: compreender que as diferenças existem e são benéficas. 

Ser capaz de diferenciar a igualdade teórica da igualdade prática através do estudo de conceitos 

como ‘privilégios’ e ‘vantagens’. 

Conteúdos:  

a. Ideia de ‘comportamento fraterno’ trazida pelo artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, seu significado e importância social 

b. Explicação dos termos ‘privilégio’ e ‘vantagem’ 

c. Multiculturalismo de Boaventura Sousa e Santos, significado e aplicação no estudo dos 

direitos humanos 

d. Textos legais sobre a igualdade: artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

art. 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988 

e. Empatia, seu conceito e importância para a prática dos direitos humanos 

Metodologia de ensino: o minicurso foi planejado a partir da concepção pedagógica 

construtivista, a qual privilegia a reflexão conjunta entre docente e discente. O modelo de aula 

utilizado foi o expositivo-dialogado e para que houvesse a construção ativa do conhecimento 

foram utilizadas imagens e perguntas para reflexão. Lembrando que a interação é caracterizada 

como enriquecedora e, consequentemente, a participação dos alunos é desejada; para que as 

contribuições possam ser expostas de forma organizada, sugere-se o uso do “padlet” (conferir 

a seção anterior, a qual relatou sobre essa ferramenta digital). 

Avaliação da aprendizagem: a avaliação mediadora, que tem a finalidade de provocar 

mudanças de comportamento, é a mais indicada e por isso é utilizada no minicurso proposto. O 

“kahoot” foi utilizado como ferramenta por ter uma interface estimulante e apesar de haver 

pontuação no sistema, através de ranqueamento dos participantes, a competição é utilizada para 

envolver os alunos em uma atmosfera mais agradável. O intuito das perguntas formuladas é 

direcionar os debates. 



Recursos didáticos: computador, celular ou tablet serão necessários. Visto que as aulas 

desenvolvem-se por meio virtual. 

 

Referências: 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado Federal, 1988. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 05 de outubro de 

2020. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 12ª edição. 

São Paulo: Saraiva Educacional, 2019. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=q1uGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=direitos+humanos+para+humahum+

direitos&ots=4ydnPj578j&sig=p-mbMuC1LTuuXDyc5dZz7i-

l5uU#v=onepage&q=direitos%20humanos%20para%20humanos%20direitos&f=false>. 

Acesso em: 09 de setembro de 2019 (livro). 

 

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

1948. Disponível em: <Direitos Humanos: Declaração Universal - 

www.declaracao1948.com.br>. Acesso em 05 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APRESENTAÇÃO UTILIZADA NA TERCEIRA AULA: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KAHOOT! UTILIZADO NA TERCEIRA AULA: 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLANO DE ENSINO 4 

 

Curso: Minicurso de Educação em Direitos Humanos 

Tema do minicurso: Igualdade entre os seres humanos 

Disciplina: Aula 4 – Igualdade etária: direito das crianças e dos adolescentes 

Carga horária: 1 (uma) hora e 15 (quinze) minutos 

Docente: ________________________________________ 

 

Objetivo geral: entender que todos os seres humanos merecem respeito, independentemente 

da idade que possuem. Em outras palavras: entender que crianças e adolescentes gozam de 

todos os direitos inerentes ao ser humano. 

Objetivos específicos: examinar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Refletir sobre os principais direitos fundamentais das crianças e adolescentes; bem como, 

raciocinar como as proibições contidas no ECA servem para proteger os direitos fundamentais 

das crianças e dos adolescentes, em outras palavras: estabelecer relações entre as proibições e 

os direitos (‘proibir é um ato de cuidado?’). 

Conteúdos:  

a. Determinação legal dos termos ‘criança’ e ‘adolescente’, contidas no ECA 

b. Apresentação do Estatuto da Criança e do Adolescente: seu conteúdo legal também contém 

a exposição de direitos e garantias fundamentais 

c. Descrição dos direitos humanos principais do texto normativo: direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à moradia, à cultura, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade, 

etc. 

d. Estudo das proibições contidas no ECA: seus enunciados não cerceiam os direitos, mas sim 

garantem seu pleno exercício. 

Metodologia de ensino: o minicurso foi planejado a partir da concepção pedagógica 

construtivista, a qual privilegia a reflexão conjunta entre docente e discente. O modelo de aula 

utilizado foi o expositivo-dialogado e para que houvesse a construção ativa do conhecimento 

foram utilizadas imagens e perguntas para reflexão. Lembrando que a interação é caracterizada 

como enriquecedora e, consequentemente, a participação dos alunos é desejada; para que as 

contribuições possam ser expostas de forma organizada, sugere-se o uso do “padlet” (conferir 

a seção anterior, a qual relatou sobre essa ferramenta digital). 

Avaliação da aprendizagem: a avaliação mediadora, que tem a finalidade de provocar 

mudanças de comportamento, é a mais indicada e por isso é utilizada no minicurso proposto. O 

“kahoot” foi utilizado como ferramenta por ter uma interface estimulante e apesar de haver 

pontuação no sistema, através de ranqueamento dos participantes, a competição é utilizada para 



envolver os alunos em uma atmosfera mais agradável. O intuito das perguntas formuladas é 

direcionar os debates. 

Recursos didáticos: computador, celular ou tablet serão necessários. Visto que as aulas 

desenvolvem-se por meio virtual. 

 

Referências: 

 

BRASIL. ECA (1990). Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, Senado Federal: 

1990. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 05 de 

outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APRESENTAÇÃO UTILIZADA NA QUARTA AULA: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KAHOOT! UTILIZADO NA QUARTA AULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLANO DE ENSINO 5 

 

Curso: Minicurso de Educação em Direitos Humanos 

Tema do minicurso: Igualdade entre os seres humanos 

Disciplina: Aula 5 – Igualdade racial – direitos da população negra 

Carga horária: 1 (uma) hora e 15 (quinze) minutos 

Docente: ________________________________________ 

 

Objetivo geral: conhecer os direitos específicos da população negra e o porquê da necessidade 

da reafirmação dos direitos humanos para essa parcela da humanidade. Em outras palavras: 

assim como foi explicado nas aulas anteriores, de que os direitos humanos advieram de lutas, é 

necessário entender que a segmentação dos direitos humanos através da afirmação específica 

dos direitos que cabem aos direitos das pessoas negras, se justifica pelo fato social da existência 

do preconceito racial. 

Objetivos específicos: examinar os documentos legais nacionais que versam sobre a temática 

dos direitos da população negra. 

Relacionar os direitos apresentados nesses textos legais com situações cotidianas presentes na 

vida social do país. 

Conteúdos:  

a. Apresentação do Estatuto da Igualdade Racial 

b. Estudo sobre o significado dos termos: ‘igualdade de oportunidades’, ‘obstáculos históricos’, 

‘racismo institucional’  

c. Ações afirmativas 

Metodologia de ensino: o minicurso foi planejado a partir da concepção pedagógica 

construtivista, a qual privilegia a reflexão conjunta entre docente e discente. O modelo de aula 

utilizado foi o expositivo-dialogado e para que houvesse a construção ativa do conhecimento 

foram utilizadas imagens e perguntas para reflexão. Lembrando que a interação é caracterizada 

como enriquecedora e, consequentemente, a participação dos alunos é desejada; para que as 

contribuições possam ser expostas de forma organizada, sugere-se o uso do “padlet” (conferir 

a seção anterior, a qual relatou sobre essa ferramenta digital). 

Avaliação da aprendizagem: a avaliação mediadora, que tem a finalidade de provocar 

mudanças de comportamento, é a mais indicada e por isso é utilizada no minicurso proposto. O 

“kahoot” foi utilizado como ferramenta por ter uma interface estimulante e apesar de haver 

pontuação no sistema, através de ranqueamento dos participantes, a competição é utilizada para 

envolver os alunos em uma atmosfera mais agradável. O intuito das perguntas formuladas é 

direcionar os debates. 



Recursos didáticos: computador, celular ou tablet serão necessários. Visto que as aulas 

desenvolvem-se por meio virtual. 

Referências: 

 

BRASIL. Lei 12.288 (2010). Estatuto da Igualdade Racial. Brasília, Senado Federal: 2010. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. 

Acesso em: 03 de outubro de 2020. 

BRASIL. Lei 12.990 (2014). Lei de Reserva de Vagas em Concursos Públicos. Brasília, 

Senado Federal: 2014. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l12990.htm>. Acesso em: 03 de outubro de 2020. 

BRASIL. Lei 12.711 (2012). Ingresso em Universidades e Institutos Federais. Brasília, 

Senado Federal: 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 03 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APRESENTAÇÃO UTILIZADA NA QUINTA AULA: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kahoot! Utilizado na quinta aula: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLANO DE ENSINO 6 

 

Curso: Minicurso de Educação em Direitos Humanos 

Tema do minicurso: Igualdade entre os seres humanos 

Disciplina: Aula 6 – Igualdade racial – direitos da população indígena 

Carga horária: 1 (uma) hora e 15 (quinze) minutos 

Docente: ________________________________________ 

 

Objetivo geral: conhecer os direitos específicos da população indígena. 

Objetivos específicos: entender o caminho percorrido pelos indígenas para que seus direitos 

fossem assegurados na atual Constituição Federal (1988). 

Relacionar os direitos já assegurados aos indígenas em contraposição com os desafios ainda 

presentes à vida deles. 

Conteúdos:  

a. Participação indígena na construção da Constituição de 1988 

b. Estudo da diversidade indígena e suas contribuições culturais 

c. Estudo de caso: existe muita terra para pouco índio?1 

Metodologia de ensino: o minicurso foi planejado a partir da concepção pedagógica 

construtivista, a qual privilegia a reflexão conjunta entre docente e discente. O modelo de aula 

utilizado foi o expositivo-dialogado e para que houvesse a construção ativa do conhecimento 

foram utilizadas imagens e perguntas para reflexão. Lembrando que a interação é caracterizada 

como enriquecedora e, consequentemente, a participação dos alunos é desejada; para que as 

contribuições possam ser expostas de forma organizada, sugere-se o uso do “padlet” (conferir 

a seção anterior, a qual relatou sobre essa ferramenta digital). 

Avaliação da aprendizagem: a avaliação mediadora, que tem a finalidade de provocar 

mudanças de comportamento, é a mais indicada e por isso é utilizada no minicurso proposto. O 

“kahoot” foi utilizado como ferramenta por ter uma interface estimulante e apesar de haver 

pontuação no sistema, através de ranqueamento dos participantes, a competição é utilizada para 

envolver os alunos em uma atmosfera mais agradável. O intuito das perguntas formuladas é 

direcionar os debates. 

Recursos didáticos: computador, celular ou tablet serão necessários. Visto que as aulas 

desenvolvem-se por meio virtual. 

 

                                           
1 Nesse tópico da aula é desmistificado o pensamento comum de que o Brasil é vasto e existem poucos indígenas 

no território. Por exemplo: apenas em Minas Gerais existem 11 subdivisões indígenas. E a maioria das terras 

cultiváveis do país são disputadas por grandes latifundiários do agronegócio. 



 

Referências: 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado Federal, 1988. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 05 de outubro de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APRESENTAÇÃO UTILIZADA NA SEXTA AULA1: 

 

Vídeo disponível no YouTube 

Título do vídeo: 30 anos da Constituição: depoimento de Marcos Terena 

Canal: Câmara dos Deputados 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yUmQukWChe0 

 

 

 

 

 

  

                                           
1 Aqui foi utilizado apenas o vídeo. Reiteramos que a apresentação gráfica da aula é maleável. Os slides das aulas 

anteriores foram inseridos apenas como exemplos, para que os futuros professores possam se ancorar em algum 

material didático. Os slides em si não são obrigatórios. A apresentação gráfica pode ser alterada, o que deve 

permanecer são os objetivos expostos no plano de cada aula. Um exemplo disso é que na sexta aula, nos valemos 

apenas dessa produção audiovisual. 



KAHOOT! UTILIZADO NA SEXTA AULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLANO DE ENSINO 7 

 

Curso: Minicurso de Educação em Direitos Humanos 

Tema do minicurso: Igualdade entre os seres humanos 

Disciplina: Aula 7 - Igualdade de gênero - direitos das mulheres 

Carga horária: 1 (uma) hora e 15 (quinze) minutos 

Docente: ________________________________________ 

 

Objetivo geral: caracterizar o significado e amplitude da igualdade de gênero.  

Objetivos específicos: debater por que a promoção da igualdade de gênero deve ser intencional. 

Recapitular as conquistas históricas relativas aos direitos da mulher.  

Conteúdos:  

a. Conceito de gênero e significado da igualdade entre homens e mulheres 

b. Diferença x desigualdade de gênero 

c. Direitos específicos das mulheres que visam efetivar a igualdade de gênero 

d. Fatos histórico-sociais que ainda justificam a existência (e necessidade) de direitos próprios 

das mulheres - apesar da existência do direito mais amplo à igualdade de gênero. 

Metodologia de ensino: o minicurso foi planejado a partir da concepção pedagógica 

construtivista, a qual privilegia a reflexão conjunta entre docente e discente. O modelo de aula 

utilizado foi o expositivo-dialogado e para que houvesse a construção ativa do conhecimento 

foram utilizadas imagens e perguntas para reflexão. Lembrando que a interação é caracterizada 

como enriquecedora e, consequentemente, a participação dos alunos é desejada; para que as 

contribuições possam ser expostas de forma organizada, sugere-se o uso do “padlet” (conferir 

a seção anterior, a qual relatou sobre essa ferramenta digital). 

Avaliação da aprendizagem: a avaliação mediadora, que tem a finalidade de provocar 

mudanças de comportamento, é a mais indicada e por isso é utilizada no minicurso proposto. O 

“kahoot” foi utilizado como ferramenta por ter uma interface estimulante e apesar de haver 

pontuação no sistema, através de ranqueamento dos participantes, a competição é utilizada para 

envolver os alunos em uma atmosfera mais agradável. O intuito das perguntas formuladas é 

direcionar os debates. 

Recursos didáticos: computador, celular ou tablet serão necessários. Visto que as aulas 

desenvolvem-se por meio virtual. 

 

 

 



 

Referências:  

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado Federal, 1988. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 05 de outubro de 

2020. 

 

BRASIL. Lei 11.340 (2006). Lei Maria da Penha. Brasília: Senado Federal, 2006. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 

05 de outubro de 2020. 

 

BRASIL. Lei 13.718 (2018). Crimes de Importunação Sexual. Brasília: Senado Federal, 

2018. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2018/Lei/L13718.htm>. Acesso em: 05 de outubro de 2020. 

 

BRASIL. Decreto 4.377 (2002). Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. Brasília: Congresso Nacional, 2002. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm>. Acesso em: 05 de outubro de 

2020. 

 

BRASIL. Decreto 1.973 (1996). Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher. Brasília: Congresso Nacional, 1996. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm>. Acesso em: 05 de outubro 

de 2020. 

 

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

1948. Disponível em: <Direitos Humanos: Declaração Universal - 

www.declaracao1948.com.br>. Acesso em 05 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

  



APRESENTAÇÃO UTILIZADA NA SÉTIMA AULA1: 

 

 

 

 

 

                                           
1 Nesse ponto, será bom introduzir a aula com essa pergunta “quem cabe em sua definição de ser humano?” e 

conduzir o tema da igualdade de gênero através dos debates, por isso o professor pode escolher os melhores 

recursos visuais para isso. 



 

 

KAHOOT! UTILIZADO NA SÉTIMA AULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLANO DE ENSINO 8 

 

Curso: Minicurso de Educação em Direitos Humanos 

Tema do minicurso: Igualdade entre os seres humanos 

Disciplina: Aula 8 - Revisão e encerramento 

Carga horária: 1 (uma) hora e 15 (quinze) minutos 

Docente: ________________________________________ 

 

Objetivo geral: 1. entender que os direitos humanos se aplicam a todos os seres humanos. Em 

outras palavras: todas as pessoas devem ser protegidas pela lei e respeitadas pelo próximo, 

independentemente da idade, raça, cor, cultura, religião, gênero, entre outros aspectos que nos 

caracterizam.  

2. problematizar os direitos humanos. 

Objetivos específicos: examinar os temas de cada aula anterior e extrair ensinamentos 

importantes. 

Compartilhar com os demais colegas situações cotidianas de sua vida pessoal ou situações 

expostas pela mídia em que se pode observar a aplicação dos direitos humanos (ou, nos casos 

negativos – nos quais os direitos são desrespeitados: elencar situações que ensejam a aplicação 

dos direitos humanos). 

Conteúdos*:  

*Nessa parte do minicurso, o conteúdo é livre. Cada aluno é deixado à vontade para expor o 

que aprendeu, quais assuntos considerou mais interessantes, algo que gostaria de debater ou 

perguntar. Caso durante essa última aula os alunos ficarem mudos ou envergonhados, 

sugerimos ao professor que apresente algum fato histórico ou em voga na mídia para que seja 

debatido, ou seja, se os alunos tiverem dificuldade de iniciarem o diálogo o professor pode 

sugerir temas. Porém, indicamos que os alunos deverão ter liberdade inicial para indicar os 

temas que serão debatidos, pois como as aulas são curtas, talvez durante as aulas anteriores o 

aluno tenha sentido falta da abordagem de algum tema que o professor não conseguiu 

desenvolver, mas nesse momento de debate o tema pode ser discutido ou aprofundado. 

Metodologia de ensino: o minicurso foi planejado a partir da concepção pedagógica 

construtivista, a qual privilegia a reflexão conjunta entre docente e discente. O modelo de aula 

utilizado foi o expositivo-dialogado e para que houvesse a construção ativa do conhecimento 

foram utilizadas imagens e perguntas para reflexão. Lembrando que a interação é caracterizada 

como enriquecedora e, consequentemente, a participação dos alunos é desejada; para que as 

contribuições possam ser expostas de forma organizada, sugere-se o uso do “padlet” (conferir 

a seção anterior, a qual relatou sobre essa ferramenta digital). 

Avaliação da aprendizagem: a avaliação mediadora, que tem a finalidade de provocar 

mudanças de comportamento, é a mais indicada e por isso é utilizada no minicurso proposto. 



O “kahoot” foi utilizado como ferramenta por ter uma interface estimulante e apesar de haver 

pontuação no sistema, através de ranqueamento dos participantes, a competição é utilizada 

para envolver os alunos em uma atmosfera mais agradável. O intuito das perguntas 

formuladas é direcionar os debates. 

 

Recursos didáticos: computador, celular ou tablet serão necessários. Visto que as aulas 

desenvolvem-se por meio virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


