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O ponto de partida deste módulo é o famoso discurso „Tenho 
um sonho“, de Martin Luther King. Os meninos, meninas e os 
adolescentes entram em contato com este discurso, e a partir 
deste momento, refletem sobre seus sonhos, os Direitos das 
Crianças e sobre as coisas que querem mudar.

A ideia para este módulo surge dos professores e alunos da 
escola Erich Kästner de Ostfildern, e em parceria com Peres Cen-
ter for Peace, que a desenvolveram e  a colocaram em prática. 

Objetivos

•	Falar sobre sonhos: sonhos pessoais, sonhos para seu  
 próprio entorno de vida e sonhos para a sociedade e o  
 mundo;
•	Criar um ambiente positivo e de confiança em que cada  

 um se sinta livre para falar sobre temas pessoais, sonhos e  
 emoções;
•	Criar possibilidades para expressar os sonhos e visualizá-los;
•	Pensar possibilidades de mudança: em nível pessoal, na  

 própria comunidade e  no mundo inteiro

Materiais necessários
  
•	Folhas ou marcadores em três cores diferentes
•	 Lápis
•	Folhas de trabalho de Martin Luther King
•	Opcional: computador com conexão a Internet e um  

 projetor
•	Folha de trabalho sobre os Direitos da Criança (do Módulo  

 Básico “Direitos da Criança”)
•	Materiais para expressar os sonhos de forma criativa:  

 aerossol, flip chart, etc

Tenho um sonho: nossos sonhos e nos-
sos Direitos

Em uma primeira etapa, os meninos, meninas e adolescentes, 
conhecem  e aprendem sobre o famoso discurso de Martin 
Luther King, além disso, recebem informação sobre o contexto 
histórico. Pergunta-se, se já ouviram falar sobre este discurso e 
se sabem algo sobre esta personalidade.

Posteriormente, podem se utilizar as folhas de trabalho sobre 
Martin Luther King, que contém extratos da parte mais famosa 
do discurso, assim como informação sobre o contexto histórico 
no qual foi produzido (toda a última parte do discurso está 
incluso também ao final deste módulo). Como alternativa esta 
informação também pode ser apresentada verbalmente. 
 
No Youtube podem ser encontrados vários vídeos, que 
transmitem uma impressão mais viva do discurso. 

Para aprofundar o conhecimento sobre Martin Luther King, 
podem buscar mais informação sobre o contexto histórico, os 
Direitos Humanos e sobre o movimento que foi iniciado por ele.

Tenho um sonho: enfoque e métodos


