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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social  

Objetos de conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.  

 

O que é ser Cidadão 

 

Afinal, o que é ser cidadão? 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: ter direitos 

civis. É também participar no destino da sociedade, 

votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis 

e políticos não asseguram a democracia sem os 

direitos sociais, aqueles que garantem a participação 

do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, 

ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila.  

Fonte: freepik.com 

Como exercemos a cidadania? 

Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. 

Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Expressa a igualdade dos 

indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. É a qualidade do cidadão de 

poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas de seu país, estando 

sujeito a deveres que lhe são impostos. Relaciona-se, portanto, com a participação consciente e 

responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que seus direitos não sejam violados. 

Fonte: http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=8 Acesso em 12/05/2020 

 

Após a leitura do texto, responda às questões:  

 

1- Resuma com suas palavras, o que é ser cidadão? 

  

  

 

2- A música abaixo se chama “Pequeno cidadão”, se possível, acesse o link:  

https://www.youtube.com/watch?v=59Izjl7wYu0 

  

https://www.youtube.com/watch?v=59Izjl7wYu0
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Pequeno Cidadão 

Agora pode tomar banho 

Agora pode sentar pra comer 

Agora pode escovar os dentes 

Agora pega o livro, pode ler 

 

Agora tem que jogar videogame 

Agora tem que assistir TV 

Agora tem que comer chocolate 

Agora tem que gritar pra valer! 

 

Agora pode fazer a lição 

Agora pode arrumar o quarto 

Agora pega o que jogou no chão 

Agora pode amarrar o sapato 

 

Agora tem que jogar bola dentro de casa 

Agora tem que bagunçar 

Agora tem que se sujar de lama 

Agora tem que pular no sofá! 

 

É sinal de educação 

Fazer sua obrigação 

Para ter o seu direito de pequeno cidadão 

 

É sinal de educação 

Fazer sua obrigação 

Para ter o seu direito de pequeno cidadão 

Fonte: https://www.letras.mus.br/pequeno-cidadao/1515564/ 

 

A letra da música é apresentada com dois modos de encarar as situações, algumas vezes, o 

compositor usou a palavra PODE, outras usou a palavra TEM. 

 

a) Dos versos com o verbo PODE, qual você menos gosta de praticar? E o que menos 

gosta? 

  

 

b) Dos versos com o verbo TEM, qual você mais gosta de praticar? E o que menos gosta? 

  

 

c) Você concorda com o refrão: 

“É sinal de educação 

Fazer sua obrigação 

Para ter o seu direito de pequeno cidadão” 

Justifique sua resposta. 

  

  

 
3- Você acredita ser um bom(boa) cidadão(ã), por quê? Para saber quais são os deveres de 

um cidadão e saber se você está cumprindo seus deveres, assista ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=xF0JJ-fosys 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xF0JJ-fosys

