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Apêndice A

Fundamentação

 Contexto Histórico 
  
  Direitos Humanos 
  O que são os direitos humanos?    
  O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? 
  Qual é o propósito dos direitos humanos?    
  O que é dignidade humana?
  O que é igualdade?  

  Direitos da criança 
  Quais são os direitos da criança? 
  Qual é o propósito dos direitos da criança? 
  O que é a Convenção sobre os Direitos da Criança?  

  Educação em direitos humanos 
  O que é isso? 
  Como a educação em direitos humanos produz mudanças sociais?  

  A importância de educar as crianças sobre os direitos humanos 
 
 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, Resumo 

 A Convenção sobre os Direitos da Criança, Resumo  

  Música do Manual COLEGA  



219219

Contexto Histórico 
 
No início de 1947, com os horrores de duas guerras mundiais recentes em suas memórias, as Nações 
Unidas recém-criadas nomearam um comitê de notáveis, homens e mulheres, para criar um 
mecanismo que garantisse que o futuro da humanidade seria diferente. Queriam um documento 
que explicasse o significado dos direitos e liberdades fundamentais pertencentes a todos nós, 
como a vida, a liberdade, a alimentação, o abrigo, a educação e a igualdade.

A comissão levou dois anos de trabalho árduo e determinado, culminando com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que interpretou as aspirações e proteção a que cada pessoa 
do mundo tem direito. Foi adotada em 10 de dezembro de 1948 em Paris pelos 56 membros da 
Assembléia Geral das Nações Unidas.

Os 30 artigos da Declaração abrangem a natureza da pessoa  e os direitos civis, econômicos, 
sociais, culturais e políticos. O documento é universal (aplica-se a todas as pessoas em todos 
os lugares) e é indivisível (todos os direitos são igualmente importantes para a plena realização 
da humanidade). Ao longo dos anos, a Declaração adquiriu o status de direito internacional 
consuetudinário, porque a maioria dos estados a tratam como se fosse lei.

Os estados soberanos estão agora comprometidos com os direitos humanos por meio de tratados 
internacionais. Eles têm o dever de ensiná-los a seus cidadãos através de seus sistemas educacionais 
e outras instituições civis. Como tal, os estados assumem a obrigação de proteger seus cidadãos 
contra a discriminação e a negação de seus direitos garantidos.

Mas os direitos têm pouco valor para uma pessoa que não sabe que os possui. Em muitos lugares 
do mundo, os estados realmente toleram a exclusão social e o tratamento desigual, a fim de 
privilegiar sua posição social ou política ou diminuir sua oposição.

COLEGA junta-se a muitos outros esforços para chamar a atenção ao tratamento discriminatório 
em todos os níveis. Ele pretende ensinar aos jovens sobre um padrão de comportamento que 
devem praticar e experimentar na sociedade.
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Direitos Humanos
 
O que são direitos humanos?  Os direitos humanos são direitos fundamentais que pertencem a 
cada pessoa simplesmente porque ele / ela é um ser humano. Os direitos humanos são baseados 
no princípio de que todo ser humano nasce igual em dignidade e direitos. Todos os direitos humanos 
são igualmente importantes. Eles são indivisíveis, inalienáveis e interdependentes. Não podem ser 
negados legalmente, exceto em circunstâncias extraordinárias.

O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos?  A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) é o documento básico criado pela comissão da Nações Unidas. Adotada em 
10 de dezembro de 1948, a DUDH é um ponto de referência para o mundo e estabelece padrões 
comuns de conquista em direitos humanos. 

Embora a DUDH não tenha oficialmente força de lei, seus princípios fundamentais se tornaram 
padrões internacionais em todo o mundo, e a maioria dos países vê a DUDH como lei internacional. 
Os direitos humanos foram codificados em vários documentos legais a nível internacional, nacional, 
provincial e municipal. 

Qual é o propósito dos direitos humanos? Os direitos humanos são importantes porque protegem o 
nosso direito de viver com dignidade, incluindo o direito à vida, à liberdade e à segurança. Viver 
com dignidade significa que devemos ter um lugar decente para morar e o suficiente para comer. 
Isso significa que devemos ser capazes de participar da sociedade, receber educação, trabalhar, 
praticar nossa religião, falar nossa própria língua e viver em paz. 

Os direitos humanos promovem o respeito mútuo entre as pessoas. Eles estimulam ações conscientes 
e responsáveis para garantir que os direitos de outros não sejam violados. Por exemplo, é nosso direito 
viver livre de todas as formas de discriminação, mas, ao mesmo tempo, é nossa responsabilidade 
não discriminar os outros. 

O que é a dignidade humana? A dignidade humana é um princípio fundamental dos direitos 
humanos, que afirma que todas as pessoas merecem ser respeitadas, justamente porque são seres 
humanos. Independentemente da idade, cultura, religião, origem étnica, cor, sexo, orientação 
sexual, linguagem, habilidade, status social, estado civil ou convicções políticas, todos os indivíduos 
merecem respeito. 
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O que é igualdade? A igualdade é outro princípio fundamental dos direitos humanos. Afirma que 
todos os seres humanos nascem livres e iguais. A igualdade pressupõe que todos os indivíduos 
tenham os mesmos direitos e merecem o mesmo nível de respeito. 

A não-discriminação é parte integrante da noção de igualdade. Garante que a ninguém seja 
negado seus direitos devido a fatores como idade, origem étnica, sexo, etc. 

(Adaptado do Play It Fair! Human Rights Education Toolkit for Children, 2008, Equitas – International Centre for Human 
Rights Education.)
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Os Direitos das Crianças
 
O que são os direitos da criança?  Os direitos da criança são direitos específicos documentados na 
Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC). Eles são destinados a todas as crianças em todos 
os lugares.  

A criança é definida como qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade, a menos que as leis 
de um determinado país estabeleçam a maioridade mais cedo.  

As crianças têm direito a todos os direitos humanos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH). No entanto, devido à sua posição vulnerável na sociedade, as crianças também possuem 
direitos específicos que lhes proporcionam uma proteção especial.

Qual o propósito de existir os direitos das crianças? 
Os direitos das crianças visam garantir que cada criança tenha a oportunidade de alcançar todo 
o seu potencial. Os direitos da criança estipulam que todas as crianças - sem discriminação (artigo 
2) - devem poder desenvolver-se plenamente, ter acesso à educação e aos cuidados de saúde, 
crescer em um ambiente apropriado, estar informados sobre seus direitos e participar ativamente 
da sociedade.  

Os direitos da criança são uma ferramenta para proteger as crianças da violência e do abuso.  

Os direitos da criança promovem o respeito mútuo entre as pessoas. O respeito pelos direitos 
da criança só pode ser totalmente alcançado quando todos, incluindo as próprias crianças,  
reconhecerem que cada pessoa tem os mesmos direitos e adotarem atitudes e comportamentos 
de respeito, inclusão e aceitação.

O que é a Convenção sobre os Direitos da Criança? A Convenção sobre os Direitos da Criança é 
um tratado internacional que reconhece os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais 
das crianças.  

Esses direitos levam em conta a idade de uma criança e as habilidades de amadurecimento. 
A principal preocupação é o conjunto dos melhores interesses para a criança. A Convenção 
enfatiza repetidamente a importância principal do papel, da autoridade e da responsabilidade 
dos pais e da família.  
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Este tratado foi aprovado pelas Nações Unidas em 20 de novembro de 1989.  A partir de abril 
de 2017, a Convenção sobre os Direitos da Criança tornou-se o documento mais ratificado das 
Nações Unidas.  

A Convenção requer que os governos de todo o mundo respeitem e apoiem os direitos das 
crianças, particularmente através das leis desenvolvidas em nível nacional. No entanto, para que 
as crianças desfrutem plenamente de seus direitos, os princípios fundamentais da Convenção 
devem ser respeitados e promovidos por todos os membros da sociedade, desde pais, educadores 
até as próprias crianças. 

(Adaptado do Play It Fair! Human Rights Education Toolkit for Children, 2008 Equitas – International Centre for Human 
Rights Education.)
Para obter mais informações sobre os direitos das crianças, visite o site da UNICEF: http://www.unicef.org/crc.
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Educação em Direitos Humanos
 

”A educação em direitos humanos é um componente central na campanha
para desenvolver uma cultura de direitos humanos.” 

           Nelson Mandela    

O que é educação em direitos humanos?
A educação em direitos humanos é educação sobre, mas também para direitos humanos. É 
aprendendo que se constrói conhecimento e habilidades, bem como atitudes e comportamentos 
dos direitos humanos. 

• A educação em direitos humanos consiste em ajudar as pessoas a se desenvolverem até o 
ponto de entenderem e de reconhecerem que têm a responsabilidade de respeitar, proteger e 
promover os direitos de todas as pessoas. 

• A educação em direitos humanos promove princípios democráticos sob diversas perspectivas 
através de uma variedade de práticas educacionais. 

• A educação em direitos humanos ajuda a desenvolver as habilidades de comunicação, o 
pensamento crítico e a informação essencial para um mundo livre e seguro. Fornece perspectivas 
multiculturais e históricas sobre a luta universal pela justiça e dignidade. 

• A educação em direitos humanos afirma a interdependência da família humana. Promove a 
compreensão das complexas forças globais que criam abusos, bem como as formas em que os 
abusos podem ser evitados e abolidos. 

(Adaptado do Human Rights Education Handbook, Nancy Flowers. Universidade de Minnesota 2000, p. 8.) 

Como a educação em direitos humanos produz mudanças sociais?
Para o conhecimento dos direitos humanos produzir mudanças sociais, a educação em direitos 
humanos não deve apenas se esforçar para desenvolver habilidades práticas, mas também deve 
trabalhar para promover atitudes e comportamentos apropriados. 

A educação em direitos humanos envolve o coração e a mente, desafiando crianças e adultos 
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a perguntarem o que os direitos humanos significam para eles pessoalmente. Encoraja-os a 
traduzirem o cuidado em ação orientada. 

“Não devemos apenas educar nossos filhos e jovens para” saber “e” fazer “, devemos também 
educá-los para” ser “e” viver juntos “. (Delores, Jacques et al., Learning: The Treasure Within. Relatório 
à UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. UNESCO.) 

As atividades e músicas destinam-se a dar aos jovens as habilidades, conhecimentos e atitudes 
essenciais para trabalhar em direção a um mundo livre de violações de direitos humanos. 

Devem ser usados em um método de instrução participativo e interativo, que os educadores de 
direitos humanos descobriram ser a maneira mais eficaz e poderosa de atingir esses objetivos, 
tanto em crianças como em adultos. 

(Adaptado do Play It Fair! Human Rights Education Toolkit for Children, 2008 Equitas – International Centre for Human 
Rights Education.)
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Importância da educação da criança sobre Direitos Humanos      

É o seu direito! 
O artigo 42 da Convenção sobre os Direitos da Criança estipula que as crianças têm o direito de 
conhecer seus direitos.

Aumenta o respeito da criança pelos direitos humanos. 
Conhecer seus direitos enquanto ainda é criança é o primeiro e talvez o passo mais importante na 
promoção de um maior respeito pelos direitos humanos como adultos. 

Os direitos humanos são valores universalmente reconhecidos. 
Os adultos que trabalham com crianças são constantemente confrontados com a tarefa de tentar 
determinar quais comportamentos são aceitáveis e os que não são aceitáveis. Fazer esse tipo de 
decisão geralmente implica confiar em experiências ou valores pessoais. A educação em direitos 
humanos fornece um quadro claro para avaliar quando e como intervir ao se referir aos valores 
universalmente reconhecidos que decorrem diretamente da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

Isso reforça comportamentos positivos. 
A educação em direitos humanos é uma das formas mais eficazes de encorajar 
comportamentos positivos porque envolve tanto a reflexão crítica como o fortalecimento do 
senso de responsabilidade da criança.

Incentiva o desenvolvimento do autoconhecimento e participação ativa. 
Uma vez que as crianças tomam consciência dos seus direitos, começam a reconhecer sua própria 
importância como seres humanos. Também começam a perceber que o que vivem, pensam e 
sentem têm valor e que podem contribuir positivamente para a vida do grupo, da família, da 
escola e da comunidade. 

Aprender sobre direitos incentiva as crianças a se envolverem mais ativamente. Elas se tornam 
sensíveis à forma como suas palavras e ações são percebidas pelos outros. Elas se sentem 
mal quando observam a intimidação ou a vergonha. Elas se sentem encorajadas a participar 
e permanecer na escola durante o período de seu ciclo anual. Elas reconhecem e advertem 
comportamentos inaceitáveis em outros. Em suma, à medida que as crianças amadurecem até a 
idade adulta, carregam consigo uma cultura dos direitos humanos.



227227

Incentiva a empatia pelos outros. 
A educação em direitos humanos incentiva as crianças a pensar sobre como elas interagem com 
os outros e sobre como podem mudar o comportamento para refletir melhor os valores dos direitos 
humanos. 

O resultado é que elas não se tornam apenas mais conscientes da importância do respeito, da 
cooperação e da inclusão, mas também estão melhor equipadas para colocar esses valores em 
prática em suas vidas diárias.

(Adaptado do Play It Fair! Human Rights Education Toolkit for Children, 2008 Equitas – International Centre for Human 

Rights Education.)
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Resumo de documentos

A Declaração dos Direitos Humanos      

1. Direito à igualdade 
2. Proteção contra a discriminação
3. Direito à vida, liberdade, segurança pessoal 
4. Proteção contra a escravidão 
5. Proteção contra a tortura e tratamento degradante 
6. Direito ao reconhecimento como pessoa perante a lei 
7. Direito à igualdade perante a lei 
8. Direito de recurso por tribunal competente
9. Proteção contra prisão arbitrária, exílio
10. Direito a uma audiência pública justa 
11. Direito de ser considerado inocente até prova em contrário  
12. Proteção contra interferência da privacidade, família, domicílio e correspondência 
13. Direito à livre circulação dentro e fora de qualquer país 
14. Direito ao asilo em outros países por causa de perseguição 
15. Direito a uma nacionalidade ou liberdade para mudá-la   
16. Direito ao casamento e à família 
17. Direito à propriedade privada 
18. Liberdade de crença ou religião 
19. Liberdade de opinião e informação 
20. Direito de reunião e associação pacífica
21. Direito de participar no governo e em eleições livres
22. Direito à previdência social 
23. Direito ao trabalho justo e adesão a sindicatos 
24. Direito ao descanso e lazer 
25. Direito a padrões de vida adequados 
26. Direito à educação 
27. Direito de participar da vida cultural e da comunidade 
28. Direito à ordem social garantindo direitos humanos em todo o mundo 
29. Responsabilidades e deveres comunitários essenciais ao desenvolvimento livre e
      pleno 
30. Liberdade de interferência estatal e pessoal

(Fonte: Play It Fair! Human Rights Education Toolkit for Children, 2008 Equitas – International Centre for Human Rights 
Education.)  
Consulte a APÊNDIX F: DOCUMENTOS no final do manual para o documento completo da Declaração, bem como a 
versão para crianças.
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Resumo dos artigos de

A Convenção sobre os Direitos da Criança

1. Definição de uma criança  
2. Proteção contra discriminação  
3. Direito aos melhores interesses da
    criança  
4. A criança tem todos esses direitos  
5. Direito à orientação parental  
6. Direito à vida e ao desenvolvimento  
7. Direito a um nome e registro  
8. Direito a uma nacionalidade e família  
9. Direitos em caso de separação dos
    pais
10. Direito ao contato familiar  
11. Proteção contra sequestro  
12. Direito a um parecer no tribunal  
13. Direito à liberdade de expressão  
14. Direito à liberdade de religião ou 
      crença  
15. Direito à liberdade de associação  
16. Direito à privacidade e reputação  
17. Direito a informações confiáveis  
18. Responsabilidade dos pais  
19. Proteção contra violência e   
      negligência  
20. Direito ao cuidado alternativo  
21. Direitos das crianças adotadas  
22. Direitos dos refugiados  

(Fonte: http://unchildrights.blogspot.ch/2009/03/summary-childrens-rights-convention.html.)  

Consulte a APÊNDIX F: DOCUMENTOS no final do manual para o documento completo da Convenção Sobre Os Direitos 
Da Criança, bem como a versão para criança.

23. Direitos das crianças com deficiência  
24. Direito aos cuidados de saúde  
25. Direito à revisão periódica  
26. Direito à Previdência Social  
27. Direito a condições de vida 
      adequadas  
28. Direito à educação  
29. Instituições e responsabilidades    
      educacionais  
30. Direitos das crianças das minorias  
31. Direito de descansar e jogar  
32. Proteção contra o trabalho infantil  
33. Proteção contra o abuso de drogas  
34. Proteção contra a exploração sexual  
35. Proteção contra o tráfico e sequestro  
36. Proteção contra outras explorações  
37. Proteção contra a tortura  
38. Proteção contra conflitos armados  
39. Direito à reabilitação  
40. Direito à justiça juvenil  
41. Direito a padrões mais elevados  
42. Direito ao conhecimento da 
      convenção  
43. Deveres dos governos     
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Música do Manual “Colega”

Música e canto são bons para crianças de todas as idades. E não apenas para diversão. Os 
cientistas descobriram que as experiências musicais fortalecem a conexão entre cérebro e corpo 
e melhoram o aprendizado em quase todos os níveis. 

As crianças se lembram de uma lição ou mensagem melhor quando as palavras têm uma melodia 
anexada a elas. Elas gostam particularmente de cantar músicas que envolvem ritmo e movimento 
combinados com as palavras que fornecem fatos e sentimentos. 

Ao aprender sobre os direitos humanos, a música pode ser uma maneira eficaz de ajudar as 
crianças a se lembrarem e a pensarem sobre as mensagens que estão ouvindo.  

A música também proporciona alegria. Uma ótima música muitas vezes pode iluminar nossos 
olhos e nos energizar. Mais importante ainda, também pode gerar simpatia e empatia pelos outros 
enquanto cantamos sobre experiências felizes e tristes.    

As músicas deste manual são ricas em alusões aos direitos humanos (Por exemplo, A Bondade 
Começa Comigo, Aqui Estamos Juntos, Andarei Contigo). Mas elas são apenas um começo. 
Cada cultura tem suas próprias músicas, é claro, que podem ser usadas para ensinar princípios 
importantes que tratam dos direitos humanos. Use as que são atraentes ou familiares para as 
crianças que você está orientando.  

Use música sempre que puder e se sentir a vontade. É uma das melhores ferramentas disponíveis, 
uma maneira excelente e divertida para as crianças de qualquer idade aprenderem sobre os 
direitos humanos.  

Quanto mais familiarizadas se tornarem com seus direitos, maior será sua capacidade de reivindicar 
esses direitos enquanto desenvolvem a empatia, pois reconhecem que os direitos humanos 
pertencem a todos.  

À medida que as crianças crescem firmemente comprometidas com a preservação e promoção 
dos direitos humanos, nosso mundo se tornará um lugar melhor para todos.
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Apêndice B

Guias e dicas de ensino para o orientador

 Colega para o Orientador 
  
  Abordagem educativa do COLEGA  

 Melhores práticas e orientadores eficazes  

 Melhores práticas para orientadores  

 Práticas recomendadas para a “Sala de Aula”  

 Métodos de ensino
 
 Avaliação e autocrítica

Um ambiente que respeita e promove a cultura dos direitos humanos é necessário para que uma 
criança possa aprender sobre esse assunto. Como orientador, é essencial considerar a maneira de 
criar esse ambiente, um exemplo vivo e tangível da cultura dos direitos humanos.   

Esta parte do manual destina-se a apoiar o orientador com informações práticas sobre como usar 
o manual COLEGA. Assim sendo, entenderá melhor o seu objetivo, o seu próprio contexto cultural 
e o dos seus alunos, melhor do que qualquer outra pessoa.  

Utilize o que puder do manual e das suas instruções. Use o que for útil. Talvez precise adaptar e 
inovar, e não há problema com isso!  

O mais importante a lembrar, é que quando você ensina, cria um ambiente que promove e 
respeita os direitos humanos e as crianças assim, aprenderão sobre esses direitos.

Ao contrário das lições em salas de aula normais, onde existe um currículo escolar formal, o COLEGA 
foi desenvolvido para se adaptar em situações mais informais, onde as crianças podem aprender 
sobre os direitos humanos.
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Abordagem educativa do “COLEGA”

Na cultura Colega dos direitos humanos o conhecimento é gerado na experiência dos alunos.  

As lições Colega são trabalhadas para criar uma consciência na criança e no jovem de valores 
e ideias de direitos humanos com base em suas próprias experiências e reflexão crítica. Os alunos 
são então desafiados a procurar maneiras de integrar os valores dos direitos humanos em suas 
vidas.

Ao educarmos, buscamos construir no aluno a capacidade para ver, julgar, e agir.

Experiências proporcionam oportunidades aos alunos para perceberem relações, discernirem 
diferenças, e decidirem conscientemente para uma ação.

A construção do ver, julgar e agir passa, integralmente, pela vivência, análise e descobertas 
interativas e intuitivas dos alunos.

VER
Perceber uma 

situação

AGIR
Transformar uma 

situação

JULGAR
Interpretar uma 

situação
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A) Processo Abdutivo de Conhecimento: 

No ensino abdutivo, o aprendizado se processa na experiência e intuição , não na formalização 
do conhecimento, a exemplo do ensino dedutivo (conclusões com base em declarações 
conhecidas), ou do ensino indutivo (conclusões com base em provas ou evidências).

No abdutivo, ao passar por experiências, a pessoa percebe associações nunca antes percebidas 
e, intuitivamente, desenvolve interpretações que lhe dão bases para discernimentos e melhores 
escolhas. 

O abdutivo trabalha conclusões com base em possíveis relações de causalidade, portanto, ele 
é criativo, intencional e ético. Os alunos investigam, ponderam e atuam, interativamente, na 
própria experiência. 

O dedutivo e o indutivo se sustentam na relação professor x aluno. O abdutivo valoriza a 
interação aluno x aluno.

Aprendizado 
com base na 
experiência e 

intuição. 

Aprendizado 
com base 

em provas ou 
evidências.

Aprendizado 
com base em 
declarações 
conhecidas.

Aluno x Aluno Professor x Aluno

Abdutivo Indutivo Dedutivo
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B) Ciclo Colega de Aprendizagem

O Ciclo Colega de Aprendizagem segue o processo abdutivo de conhecimento durante a 
aula:

Numa atividade em sala de aula:

 1. O Orientador lança um tema associado à aula, questiona e guia alunos em conversas 
articuladas; 
 2. Alunos trocam percepções ao problematizarem sobre um tema, desenvolvendo 
intepretações;
 3. Intuitiva e ponderadamente, descobertas pessoais e de grupo geram discernimentos 
para ações;
 4. No momento oportuno, o orientador faz um balanço do aprendizado para novas 
experiências. 

Experiências

Descobertas

Avaliações Interpretações
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C) Eixo Pedagógico

Eixo Pedagógico é uma ferramenta composta por duas perguntas que o orientador usa para 
incentivar debates e práticas de  problematização de temas nas atividades de aula: 

O orientador usará técnicas de ensino para estimular alunos na desenvoltura dos debates. 
Exemplos de técnicas para dinamização do uso do eixo pedagógico se acham nas páginas 
241 à 253.

D) Bricolagem: aulas renovadas

Vocês já viram alguém pegando coisas velhas, juntando-as e montando algo novo, útil e 
bonito? Isto é bricolagem. Reinvenção!

Bricolagem, originariamente, um termo francês, indica uma atividade em que a pessoa, 
criativamente, consegue montar artefatos novos juntando partes usadas ou antigas. Inovação! 

A bricolagem na aula Colega será a construção de entendimentos novos pelos alunos ao 
articularem interpretações e conhecimentos em torno das comunicações e debates na sala 
de aula. O resultado será algo novo, construído, e que é mais do que a soma das partes. Um 
exercício útil, criativo e estético!

Pergunta 1
O que lhe chama a atenção no tema?

Pergunta 2
Como você poderia mais ajudar nesta 
questão?

Como assim?  

O que você 
entende? 

Quem pode 
explicar a ideia da 

Maria?
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Melhores práticas e orientadores eficazes 

“Melhores práticas” são estratégias de ensino e métodos, que foram cuidadosamente pesquisadas 
e demonstradas, que ajudam os orientadores a tornarem-se mais eficazes nos seus ensinamentos.

Todos nós aprendemos de maneiras diferentes. Alguns de nós aprendemos quando observamos, 
outros quando ouvimos e outros quando lemos. Esta seção oferece aos orientadores uma 
variedade de abordagens e técnicas, com o objetivo de alcançarem bons resultados gerais e 
onde as crianças aprendem o que está sendo ensinado.

(Fonte: Jordan Performance Appraisal System Domains Document, JPAS, Versão 5.0, 2008, Jordan School District, Utah, 

EUA.)

Qual é a responsabilidade de um orientador? A palavra “orientador” é usada para se referir a um 
adulto ou jovem que trabalhe com crianças em ambientes informais, como acampamentos de 
verão ou clubes. Dependendo das organizações, vários termos são utilizados, como por exemplo, 
conselheiro, líder, mentor ou mesmo professor, para denotar esse papel. Por ser fácil de se entender 
neste contexto, a palavra “orientador” foi escolhida. 

• Os orientadores acompanham e orientam as crianças na sua aprendizagem.

• Os orientadores são modelos. Eles devem ser um exemplo para as crianças, integrando os valores 
dos direitos humanos com seu próprio comportamento e atitudes, onde são constantemente 
conscientes da sua influência sobre as crianças.

• Os orientadores criam um ambiente positivo propício à aprendizagem. Este é talvez a 
responsabilidade mais importante do líder.

• Os orientadores desempenham responsabilidades importantes: Liderar os jogos, encorajar a 
participação das crianças, estimular as conversas e dar às crianças a oportunidade de pensarem 
de uma forma crítica, sobre seus próprios comportamentos.

(Adaptado de Play It Fair! Kit De Ferramentas De Educação Em Direitos Humanos Para Crianças, 2008 Equitas - Centro 
Internacional de Educação em Direitos Humanos, Referência 07.)
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Melhores práticas para orientadores

No início da lição, faça uma revisão das ideias e aspectos da lição anterior. Os comentários 
dos alunos ajudam os orientadores a determinar se as crianças possuem os conhecimentos ou 
habilidades necessárias para a lição em questão. Fazer essa revisão, ajuda o orientador a adaptar 
o material ou atividade que vai ser ensinado. 

Forneça uma explicação generalizada do novo material, para que as crianças possam 
antecipadamente saber o que vão aprender. De uma forma geral, explique que princípios vão 
aprender e como. Isto vai facilitar o plano de ensino para esse dia. 

Seja animado e sorridente na forma como fala e mostre interesse sobre o que vai ensinar.  Quando 
os orientadores estão entusiasmados sobre aquilo que ensinam, transferem esse entusiasmo para 
as crianças, que depois desenvolvem o seu próprio interesse. Dessa forma as crianças tendem a 
ser mais positivas no seu próprio comportamento também. 

Faça perguntas que convidem as crianças a lembrarem-se e reconhecerem a informação,  como 
fatos, definições, nomes, eventos, etc. Quanto mais objetivas forem as perguntas, mais as crianças 
se lembrarão. Fazendo perguntas que requeiram respostas completas e não somente “sim” ou 
“não” vai aumentar o interesse e participação.

Incentive os alunos relutantes. Orientadores eficazes, com carinho e simpatia, ajudam as crianças 
mais tímidas e que raramente levantam a mão, a falarem e participarem.

Dê um tempo para que as perguntas possam ser respondidas. Depois de ter feito a pergunta, 
espere pelo menos cinco segundos para alguém responder, antes de dar a oportunidade a outro 
aluno de responder a mesma pergunta.

Molde o aprendizado às experiências pessoais e da vida futura do aluno. O conhecimento cultural 
e do dia-a-dia da criança desempenha uma parte importante em todos os tipos de aprendizagem. 
O que as crianças já sabem influencia o que e como elas aprenderão no futuro.

Reforce o comportamento desejado. Recompensas pequenas e frequentes são mais eficazes 
do que grandes e raras. A simpatia e reconhecimento, são uma forma de recompensa muito 
importante, especialmente se for feito de uma forma genuína e interessada nas várias situações. 
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• “Carlos, muito obrigada por ter compartilhado suas ideias”.
• “Eu adorei a forma como Asha se pôs na fila tão rapidamente”.
• “Este grupo seguiu as minhas instruções com exatidão!” 

Esses comentários são melhores do que apontar o dedo para o grupo que não seguiu as direções. 

Termine a aula de maneira positiva. No fim da lição é importante dar às crianças a oportunidade 
de resumir o que aprenderam individual e coletivamente. Como atingir isto depende dos objetivos 
que são criados durante a lição, de como os alunos se sentem e do ambiente da classe. Consulte 
“Métodos de Ensino”, Encerramentos, na página 243.

Mantenha um registo! Os orientadores aprendem com a experiência. Este manual inclui uma folha 
para “Notas e Reflexões do Orientador” no final de cada lição. Use-a! Registe brevemente o que 
aconteceu em cada lição, incluindo adaptações e mudanças que ocorreram e novas ideias, 
assim como dificuldades e sucessos ocorridos.
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Melhores práticas para salas de aula

Criar um ambiente de aprendizagem positivo. Um dos principais elementos de uma sala de aula 
agradável é criar um ambiente acolhedor e de apoio em que os alunos se sintam seguros e 
dispostos a participar.

Um ambiente rude, com agressões ou palavras ásperas, ameaças e comentários ofensivos ou 
degradantes e atitudes negativas desencorajam a participação e a aprendizagem.

Use três ou quatro palavras ou declarações simpáticas e positivas, para cada frase negativa que 
foi usada, de modo que as crianças tenham um incentivo positivo na maioria das vezes.

“Ali, gostei muito por você ter levantado a mão para indicar que queria falar”.

“Vejam! A Marta está se comportando muito bem!

“Eu gostei muito da maneira como o Joaquim (nome da criança) fez o que eu pedi”.

 “Obrigada, Sofia, por ter pego seu lápis e papel tão rápido.”

As crianças por natureza acreditam naquilo que lhes for dito, simplesmente porque você é o líder. 
Dizer algo como, “O seu dia vai ser fantástico, o melhor que já teve!” é uma maneira de garantir 
que ao saírem da aula, vão dizer aos seus amigos que este dia vai ser o melhor que já tiveram. Vão 
acreditar nisso simplesmente porque você lhes disse.  

Regras e Consequências. É importante criar regras e consequências; portanto é importante aplicá-
las de forma consistente.

Faça deste o seu lema.: Seja FIRME, mas seja SIMPÁTICO. É possível ser firme  sem ser rude ao exigir 
que as crianças façam o que lhes é pedido. 

Com a ajuda das crianças, crie uma lista com o tipo de comportamento esperado na sala de 
aula. Tenha essas regras disponíveis e visíveis e tenha uma conversa com as crianças, sobre o que 
essas regras significam, para que conheçam e apoiem.
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Seja consistente na forma como responde ao comportamento. Reconheça e pare imediatamente 
todos os comportamentos negativos. Não permita conversas desnecessárias, barulho excessivo ou 
interrupções durante o tempo de instrução do líder.

Se as crianças puderem confiar no que os orientadores lhe ensinam, serão menos mal-educadas e 
mais capazes de aceitar a responsabilidade pelo seu próprio comportamento.

Quando os orientadores e as crianças estabelecem regras justas e aplicam-nas de forma 
consistente, vai ser muito mais difícil para aqueles indisciplinados continuarem a atrapalhar outros 
alunos que seguem as boas regras.  

Avalie e ajuste as atividades de ensino. Quando necessário, ajuste as lições e as atividades, com 
base nas necessidades e participação das crianças, pensando sempre em maneiras de como 
melhorar o ensino.
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Métodos de ensino

As lições e atividades apresentadas no manual COLEGA representam muitos métodos de ensino 
diferentes. Os orientadores vão usar aqueles que se encaixam de maneira mais apropriada no 
artigo dos direitos humanos que está sendo debatido. 

Ao usar estes métodos, lembre-se de dar instruções claras sobre as atividades e resultados 
esperados. 

A maioria das sugestões e informações nesta seção foram adaptadas de duas publicações:

1. O manual de direitos humanos, Livro tópico 4, Nancy Flowers. Minneapolis Human Rights Resource 
Center, 2000.  
2. Siniko, Para uma cultura de direitos humanos na Africa, Amnesty International 1998.

Divisão e criação dos grupos
As crianças podem ser divididas em grupos de dois, três ou quatro alunos, para compartilhar ideias 
e aprender a trabalhar em conjunto durante os jogos e atividades. Existem muitas maneiras de 
garantir que os alunos não estejam sempre no mesmo grupo assim como evitar que algumas das 
crianças sintam que são sempre as últimas a serem escolhidas. 

• Conte as crianças de um até três. Assim sendo, todos os números 1 formam um grupo, todos os 
números 2 outro grupo, e todos os números 3 outro grupo.  

• Atribua a cada criança uma fruta: manga, laranja, banana ou limão. Todas as mangas formam 
um grupo, todos os limões formam um grupo, etc. Também pode usar animais.

• À medida que as crianças chegam a sala de aula, dê a cada uma delas um papel amarelo ou 
azul (a cor que tiver, não importa). No momento apropriado, todos os amarelos se juntam em um 
grupo e todos os azuis em outro grupo.

Chuva de ideias ou discussão espontânea (“brainstorming”)
Discussão espontânea é uma maneira rápida de gerar muitas ideias. Pode ser usada para resolver 
um problema específico ou responder a uma pergunta. Por exemplo, para apresentar um novo 
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assunto, faça a pergunta da seguinte forma: “De que maneira podemos melhorar a nossa 
comunidade?” Peça ao grupo para compartilhar tudo o que eles já conhecem sobre o assunto.

Tenha um gravador ou escreva as ideias apresentadas, no quadro ou em um cartaz de papelão.  
Anote todas as sugestões e pare quando as ideias começarem a acabar.

Após o debate de ideias, os alunos podem escolher uma ou duas das ideias para debaterem e 
conversarem. (Flowers, p. 60)

“Sessão buzz”
Esta estratégia tem como prioridade estabelecer um momento durante a lição, em que os alunos 
podem debater ideias, questões e dúvidas em grupos, com o objetivo de se ajudarem mutuamente. 
É usado para fortalecer a compreensão infantil da lição. É uma maneira eficaz de mudar o ritmo 
da aula e manter a atenção das crianças.

As crianças têm a oportunidade de conversar livremente em pequenos grupos de dois ou três 
alunos de três a cinco minutos. Elas são instruídas para debater uma questão 
pertinente que o orientador levantou. Um dos alunos é escolhido pelo grupo para acompanhar 
e tomar notas do que está sendo discutido ou decidido, para que possam então partilhar as suas 
ideias com os outros grupos no final. (Flowers, p. 63)

Estudos de caso
Estudo de caso é um estudo aprofundado de uma situação particular. Eles fornecem exemplos de 
situações reais ou hipotéticas para as crianças discutirem e considerarem.  Geralmente baseiam-
se em textos, mas também em pequenos vídeos ou áudios, e os orientadores podem dar exemplos 
de outros países e culturas.

Dê às crianças tempo suficiente para a leitura e discussão individualmente, em pares ou grupos 
pequenos. Faça uma lista de assuntos e perguntas que você como orientador queira debater. 
Com os participantes, reveja as perguntas que eles têm, para assim poderem aprender. (Flowers, 
p. 60)
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Encerramentos
É importante terminar a lição de uma forma positiva. A maneira escolhida vai depender dos 
objetivos que estabelecem para a lição desse dia e como os alunos se sentirão em relação ao 
que aprenderam. 

• Atira a Bola: as crianças estão em círculo ou em frente umas das outras em fila. Elas atiram a bola 
umas para as outras, certificando-se de atirarem a bola para alguém que ainda não recebeu a 
bola. Cada criança que agarra a bola tem que dizer algo que aprendeu na lição desse dia ou de 
outro dia. Continue até que todos tenham sua vez.

• Resumo da lição em grupo: faça perguntas, tal como “Lembram-se do que aprenderam hoje?” 
Ou “Que coisas aprendidas hoje podem ser partilhadas com a sua família?” Ou “Alguém tem uma 
pergunta para mim?” Peça a cada criança que responda na sua vez. (Flowers, p. 82)

Debate em grupo
Debates e conversas são um bom caminho para o orientador e as crianças descobrirem o que 
pensam e como se comportam com relação a questões de direitos humanos. Estes debates 
proporcionam uma oportunidade para praticar como ouvir, falar somente quando é a sua vez, 
assim como outras habilidades necessárias para promover e respeitar os direitos das outras pessoas. 
Talvez seja importante sentar os participantes em um círculo ou semicírculo onde podem se ver uns 
aos outros.

• Debates em grupos pequenos: Dividir a turma em pares ou grupos dá às crianças a oportunidade 
de participar ativamente. Pequenos grupos podem gerar muitas ideias rapidamente. O orientador 
faz uma pergunta, tal como: “É correto espalhar informações falsas sobre alguém?” Explique 
claramente a atividade. Determine onde os participantes vão se sentar e quanto tempo precisam 
para terminar a atividade. Talvez seja importante ter um aluno no grupo para coordenar e outro 
para tomar notas. (Flowers, p. 63)

Após o tempo atribuído para a atividade, cada grupo deve apresentar ao resto da classe as suas 
ideias e decisões em relação a pergunta feita.

• Debate com o grupo todo: para ter uma conversa aberta que inclua todos, é importante criar uma 
atmosfera de confiança e respeito mútuo no grupo. Uma maneira de ajudar a criar um ambiente 
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“seguro” é fazer com que o grupo desenvolva “Regras de debate”. É sempre melhor fazer isto no 
início do curso, quando todas as regras de comportamento estão sendo feitas e organizadas pelos 
alunos e orientadores. (Flowers, p. 63)

Entrevistas
As entrevistas são uma boa forma de provocar o interesse da comunidade aos grupos juvenis. 
Desta forma, os entrevistados podem ligar a aprendizagem à vida real, enquanto as crianças 
podem melhorar suas habilidades em lidar com pessoas e ideias diferentes.

Por exemplo, se o grupo está aprendendo sobre os direitos da criança, então os seus pais, tios 
e avós poderiam ser uma fonte de informação importante sobre como as vidas das crianças 
mudaram ao longo dos anos. (Flowers, p. 68)

Convidar outras pessoas
É sempre interessante ter um especialista em uma profissão específica como convidado, para 
falar sobre o seu trabalho. Você pode convidar dois ou três profissionais da mesma área, para 
compartilharem diferentes pontos de vista sobre o mesmo tópico.

Antes do dia em que os convidados estarão presentes, fale com as crianças sobre esses convidados 
e o que eles fazem. Dessa forma os alunos estarão preparados com perguntas apropriadas.

Após a apresentação e quando os convidados já não estiverem presentes, pergunte à turma o 
que acharam interessante sobre o que os convidados falaram. Certifique-se de falar e responder 
a possíveis duvidas e perguntas que as crianças possam ter tido durante a apresentação. (Flowers, 
p. 68.

Mídia (como meio de comunicação)
• Ilustrações e Desenhos Animados
Desenhos animados e ilustrações têm uma capacidade de influencia muito grande junto à 
juventude. Não só para entreter, mas também para incentivar preconceitos e estereótipos. 
Converse com a classe sobre isso.

Para ajudar o entendimento das crianças sobre o que está ensinando, traga para a aula recortes 
de ilustrações, caricaturas e desenhos animados encontrados em jornais e revistas. 
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Faça perguntas relacionadas com os desenhos, como: “Qual é a mensagem? As imagens são 
eficazes? Como é que vocês se sentem ao ver estas imagens? Como é que se sentem em relação 
as pessoas nesta imagem? Acham que inclui estereótipos ou preconceitos? É engraçado ou 
irônico?” (Siniko, p. 33)

• Imagens e fotografias
As imagens são interpretadas por nós de muitas maneiras diferentes e podem ser eficazes para 
mostrar aos alunos como todos nós vemos as coisas de maneira diferente.

Divida a classe em pares e entregue a cada par uma imagem relacionada ao tópico que estão 
debatendo. Cada par terá uma imagem diferente. Depois, dê a todos cinco minutos para 
escreverem as quatro perguntas mais importantes que tenham em relação à foto ou imagem. 

A seguir, junte os pares em grupos de dois pares (quatro pessoas) e peça que cada par mostre 
suas imagens e perguntas para o outro par, e dê dez minutos para que eles tentem descobrir as 
respostas para todas as perguntas juntas. 

Deixe que todas as crianças vejam todas as fotos ou imagens, assim como as perguntas e respostas, 
para comentarem perguntas ou respostas adicionais. (Flowers, p. 68)

• Vídeos e documentários
Reveja o material com antecedência para saber se é apropriado para o grupo. Vídeos e 
documentários de curta metragem e sobre os valores dos direitos humanos, são mais eficazes do 
que vídeos e documentários longos. Desta forma, os grupos têm mais tempo para interação e 
debates.   

As crianças devem analisar a informação do vídeo, documentário ou filme para obter conteúdo 
significativo. Elas podem escrever a sua própria interpretação do que viram, ou podem usar esse 
material como base para uma discussão em grupo. (Flowers, p. 66)

Oradores externos 
Você pode convidar dois ou três oradores para compartilhar diferentes pontos de vista sobre um 
tópico. É sempre interessante ter um especialista em uma profissão específica para falar sobre sua 
area.  Discuta com a classe sobre os palestrantes que você convidou e o assunto que discutirão para 
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que os alunos possam estar preparados com perguntas apropriadas. Dê uma breve introdução 
sobre cada orador.  Após a apresentação, quando estiver sozinho com as crianças, pergunte a 
elas o que acharam interessante. Certifique-se de revisar os problemas que eles apresentaram. 
(Flowers, p. 68)

Dramatização 
Dramatização é uma forma curta de teatro, interpretada pelos participantes. É principalmente 
improvisação, embora os alunos possam aproveitar as suas experiências de vida para a situação. 
O orientador identifica o problema, por exemplo, “o direito à propriedade”. Dois ou mais membros 
da classe podem desempenhar o papel de alguém que tirou a propriedade de outra pessoa. 
Outros dois podem representar aqueles cuja propriedade está sendo retirada por causa de 
discriminação étnica ou religiosa.

• Durante a dramatização, pode ser útil parar por um momento e perguntar a todos sobre o que 
está acontecendo e como a situação pode ser resolvida de forma justa para todas as partes.

• Após a dramatização, é importante que os participantes falem sobre o que ocorreu e discutam 
formas apropriadas para resolver a situação. (Flowers, p. 63)

Músicas e histórias
Em muitas sociedades, músicas e histórias são o meio para preservar e transmitir valores sociais. 
Estas podem ser usadas para transmitir diversas realidades históricas, culturais e sociais e muitas 
incluem conceitos e valores de direitos humanos.

• De maneira a explorar o assunto que você escolheu, peça ao grupo que procure músicas locais 
e histórias que eles ouviram e que apoiem os valores de direitos humanos, que estão aprendendo.

• Ou pode dividir a classe em pequenos grupos para que possam falar sobre assuntos diferentes 
ao mesmo tempo. Dê-lhes tempo para pedir aos pais, avós e outros membros da comunidade 
sobre histórias e músicas. Peça-lhes que tragam de volta essas histórias ou a música, e dê-lhes 
tempo para apresentar ao resto da aula ou ensinar uma nova música.

• Compare e debata sobre o que dizem as músicas ou histórias que eles trouxeram, e como é que 
se relacionam com a realidade do mundo de hoje. (Siniko, p. 29)
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Avaliação e autocrítica

Um bom orientador aprende com a experiência enquanto ensina. Uma das maneiras de se fazer 
isso é manter um diário de ensino ou revisão. Você encontrará uma página “ Notas e Reflexões do 
Orientador” no final de cada lição para ajudá-lo a refletir e registrar o que está fazendo. Por favor, 
escreva brevemente sobre sua experiência após cada lição.

Notas e Reflexões do Orientador
Esta página inclui algumas instruções para ajudá-lo a se ver (1) através de seus próprios olhos, (2) 
através dos olhos de seus alunos, e (3) através dos olhos de seus colegas. 

1. O que deu certo?
2. Por que deu certo?
3. O que eu estava tentando fazer?
4. Como saber que deu certo?
5. O que devo fazer de forma diferente na próxima vez?

Autocrítica
Pergunte a si mesmo:

1. Como as atividades incentivarão os alunos a desempenhar um papel ativo na aprendizagem?
2. Existem outras maneiras de ajudá-los a aprender os vários artigos na Declaração Universal?
3. O que posso fazer para me sentir à vontade e confiante ao discutir questões controversas?
4. Quais são as boas práticas que posso usar para avaliar a aprendizagem dos alunos?

Avaliação de estudantes 
No final do curso, pergunte aos alunos:

1. Estão agora conscientes dos seus direitos da DUDH? 
2. Estão cientes de suas responsabilidades como cidadãos? 
3. Preocupam-se com outras pessoas?
4. Podem expressar seus pensamentos e opiniões? 
5. Sentem-se encorajados a influenciar os outros para sempre? 
6. Entendem como podem ser responsáveis e ativos em sua comunidade?

(Adaptado de Keating-Chetwynd, Sarah, ed. How All Teachers Can Support Citizenship and Human Rights Education: A 
Framework for the Development of Competences. Conselho da Europa, março de 2009, pg. 61.)



248248

Apêndice C

Atividades, Brincadeiras e Revisão

A maioria das seguintes atividades foram extraídas de duas publicações:

1. The Youth Refugee Curriculum (YRC), Canadian Orientation Abroad, International Organization 
for Migration, Switzerland, 2013.
2. Play It Fair! Toolkit de Educação em Direitos Humanos para Crianças (PIF), Equitas - Centro 
Internacional de Educação em Direitos Humanos, Canada 2008.

Atividades para nos conhecermos

Me diga, por favor
Todos os alunos andam pela sala em direções diferentes, dizendo “Olá” quando passam um pelo 
outro. Quando o orientador bate palmas, todos têm de parar, e voltam-se para a pessoa mais 
próxima, e fazem uma pergunta para descobrir algo que gostariam de saber sobre a pessoa. Eles 
começam com as palavras: “Me diga, por favor . . . “

Quando as primeiras perguntas forem feitas e respondidas, o orientador bate palma para sinalizar 
às crianças que continuem a andar novamente, repetindo “Olá” uns aos outros. Quando o 
orientador bate palmas mais uma vez, eles param e fazem perguntas novamente. E assim por 
diante até que o orientador decida que é hora de terminar. (YRC, p. 115)

Eu conheço você?
Descubra quem se conhece na aula, pedindo aos alunos que se apresentem em frente da turma 
dizendo o nome, e se os outros alunos já conhecerem esse aluno ou essa aluna, que levantem a 
mão e digam algo simpático sobre ele ou ela.  

Quem é seu vizinho?
Junte as crianças e peça a cada uma delas que se revezem para entrevistar o seu “vizinho”. 
Devem fazer perguntas para descobrir cinco coisas que não sabem sobre a outra pessoa antes 
de continuarem o jogo. Bem rápido, pois cada um tem apenas dois ou três minutos para fazer a 
entrevista.
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Depois de cinco ou seis minutos, peça aos alunos que juntos se revezem para apresentar seu 
“vizinho” a toda a classe. (YRC p. 116)

Atire a bola
Com todos em um círculo, explique que você vai chamar um nome e que, então, a pessoa jogará 
a bola para alguém. Esse alguém tem que pegar a bola, dar um passo a frente e dizer o seu 
próprio nome em uma voz alta e clara, e então o nome do orientador. A pessoa então joga a bola 
para outra pessoa que deve, por sua vez, pegá-la, dar um passo adiante e dizer o nome dele e o 
nome da pessoa que jogou a bola para ele ou ela.

Continuem jogando a bola de um lado para outro através do círculo para uma nova pessoa de 
cada vez até que todos tenham dito seu nome. (YRC, p. 112)

Prazer em conhecê-lo
Peça aos alunos que permaneçam juntos no centro da sala. Em seguida, diga o seguinte: “Todos 
os participantes que têm algo preto vestido, fiquem juntos. Todos os alunos com camisas azuis 
fiquem juntos”, etc. Então os alunos em cada grupo apresentam-se uns aos outros. Pode escolher 
outros exemplos para este jogo.

Agora, para que os alunos possam falar mais uns com os outros, peça aos participantes que 
formem grupos com características não visuais, tais como “Todos os participantes com 8 anos de 
idade” ou “Todos os alunos nascidos no mesmo mês” ou “Todos os alunos que têm uma camisa 
amarela em casa “.

Também pode usar os sentimentos: pessoas que têm medo de voar de avião, pessoas que amam 
a chuva, pessoas que têm um irmão, pessoas que têm uma irmã, pessoas que têm uma tia, etc. 
(YRC, página 128)

Brincadeiras

Brincadeiras são atividades muito curtas para ajudar a criar uma boa atitude e espírito de equipe. 
Use estas atividades sempre que sentir que as crianças estão ficando cansadas, ou se precisar 
de uma pausa rápida para reanimar. Tenha cuidado para não substituir estas atividades pelas 
atividades de aprendizagem.
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Juntamente com as sugestões abaixo, você pode usar jogos curtos que as crianças já conhecem, 
como músicas com ações. Você também pode perguntar se alguém quer sugerir algum jogo. 
Você precisa de algo curto e animado.

A máquina de lavar roupa 
Peça às crianças que formem duas filas paralelas e próximas, uma frente à outra. Envie uma criança 
no começo da fila para atravessar pelo meio da “máquina de lavar roupa”. Todas as outras (onde 
isso é apropriado culturalmente) tocam nas suas costas, ou apertam a sua mão, dizendo palavras 
de louvor, encorajamento e simpatia.  No final da “lavagem” temos uma criança contente e feliz. 
Ela junta-se a uma fila e outra criança atravessa a “máquina”.

É mais divertido feito diariamente (em horários diferentes cada dia), um ou dois alunos de cada 
vez, ao invés de todos na mesma aula.  (Activity Village.co.uk)

Em fila! 
Se tiver mais de 10 ou 12 crianças, forme equipes de cinco ou seis alunos. O orientador grita: “Todo 
mundo, por favor, em fila . . .”  e utilize uma das possibilidades abaixo. Os jogadores organizam-se 
para encontrar a ordem certa e a equipe celebra quando termina.

• Por ordem de idade, do maior ao menor
• Em ordem alfabética do primeiro nome
• Por altura, do mais baixo ao mais alto
• Quantos primos tem? Em fila por ordem de poucos primos, a muitos primos 
• Em ordem de comprimento do cabelo, o mais longo primeiro.

Também pode-se jogar sem palavras, apenas com gestos. (Activity Village.co.uk)

Contar histórias 
Com o grupo, comece uma história com uma frase simples. Em seguida, cada pessoa no círculo 
adiciona uma frase à história depois de repetir as frases anteriores. Se alguém tiver alguma 
dificuldade em chegar a uma nova frase, ajude dizendo, “E então ...” para iniciar a próxima frase. 
(Stevevernonstoryteller.wordpress.com)
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Vamos!
Com uma voz alta e clara, alguém diz: “Oi, gente, vamos todos _____!” e ele escolhe uma ação 
(como SALTAR). Todos respondem: “SIM, VAMOS!” e fazem a ação por alguns segundos. Num 
dado momento, o orientador termina o jogo. (PIF, Referência 12)

Ficar com os pés juntos    Sentar-se no chão
Agarrar os tornozelos com as duas mãos  Agarrar o pé esquerdo com a mão direita
Saltitar ou rastejar ou dar pulos   Fechar os olhos ou dançar 

Fogos de artifício 
Divida a classe em pequenos grupos para imitarem os sons e gestos de fogos de artifício diferentes. 
Alguns são bombas que assobiam e explodem. Outros são imitados batendo palmas. Alguns giram 
no ar e assim por diante. Cada grupo dever fazer o som ou movimento do seu fogo de artifício, e 
juntos fazem uma apresentação grandiosa. (Activity Village.co.uk)

Simão diz 
As crianças criam ações para representar alguns direitos individuais. Pratique durante alguns 
minutos, e em seguida todos se alinham prontos para jogar. (PIF # 28)

Educação: ponha as mãos juntas, como se estivesse lendo um livro
Expressão: ponha a sua mão no ouvido, como se estivesse ouvindo
Família: abrace-se a si mesmo.  
Religião: ajoelhe-se 

O orientador diz um dos direitos (tal como “Simão diz Educação”) e as crianças fazem a ação.  O 
orientador rapidamente diz o nome de outro direito:  “Simão diz Família” e todos mostram a ação 
correspondente. Mas se o orientador diz apenas o direito humano sem dizer “Simon diz” primeiro, 
as crianças não fazem a ação (“Educação”). Se alguém fizer, ele ou ela está fora.

O orientador continua com os direitos humanos em qualquer ordem, indo rapidamente de um 
para o outro, até que alguém se engane e assim está fora do jogo. Continue até que todos saiam.
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Revisão e Avaliação

Perguntas numa caixa
Ponha questões relacionadas com a lição em uma caixa ou chapéu. As crianças em círculo, 
passam a caixa enquanto toca uma música. Quando a música parar, a pessoa que segura a 
caixa deve retirar uma pergunta e responder.

Isso também pode ser usado para rever as lições anteriores: 
• O que você aprendeu da última vez? Diga um dos direitos que você aprendeu. 
• Diga uma maneira como você ajudou a sua família esta semana. 
• Que ideia você teve esta semana para ajudar um dos seus amigos que tem uma deficiência 
física? 
 
Imagens que falam
No final da lição, peça às crianças que desenhem o que aprenderam ou gostaram sobre a lição 
ou atividade. Após cinco minutos, cada um apresenta brevemente o seu desenho e explica o 
que eles aprenderam. Os desenhos podem ser guardados e serem utilizados como referências no 
futuro.

Desenhe direito
Materiais:  
Papel e lápis, ou giz e lousa
Lista de cinco a dez direitos humanos
  
Crie duas ou três equipes de 4 a 6 crianças por equipe. Desenhe linhas no quadro-negro para fazer 
duas ou três colunas, dependendo de quantas equipes você tiver. Peça a cada equipe que se 
sente em um grupo perto de sua seção do quadro-negro.

Explique às crianças que esta é uma competição. Cada grupo deve identificar o direito humano 
que será desenhado por sua equipe.

O orientador fica sozinho no lado oposto da sala e pede a um membro de cada equipe que corra 
para ele. Ele então sussurra um direito humano na orelha de cada corredor.
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Os jogadores voltam correndo para as suas posições no quadro, e desenham rapidamente, em 
silêncio, uma imagem do direito humano no seu papel, quadro ou parede. As outras crianças têm 
que adivinhar o que o jogador está desenhando.

Quando acertarem corretamente o direito humano, outro membro da equipe corre para o 
orientador para ouvir o próximo direito humano. O jogo termina quando uma equipe identifica 
todos os direitos. (PIF, Referência 45)

 Direitos das crianças
 O direito de ir para a escola (ou O direito a uma educação)
 O direito de ter uma religião ou crença 
 O direito de ter um lugar para viver
 O direito à assistência médica
 O direito de se expressar
 O direito de viver com seus pais
 O direito de ser protegido contra discriminação
 O direito de jogar ou descansar
 O direito à liberdade e segurança
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Apêndice D

Canções

 A Bondade por Mim Começará
 Eu Andarei Contigo
 Minha Pequena Luz
 Nós Estamos Juntos (Você Viu Uma Menina?)
 Nós Somos Diferentes
  
 Sugestões Para Outras Músicas

Quase todas as músicas desta seção são do Músicas para Crianças.

Músicas para Crianças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o um hinário oficial 
para crianças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Igreja SUD). Foi publicado pela 
primeira vez em inglês em 1989. 

Estas canções são para a Primária, que é uma organização na Igreja SUD para crianças entre as 
idades de 18 meses e 12 anos de idade.

https://www.lds.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/34831_por.pdf?lang=por
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A Bondade Por Mim Começará
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Eu Andarei Contigo

Letra: Carol Lynn Pearson, n. 1939, 1987 IRI
Música: Reid N. Nibley, 

n. 1923, 1987 IRI
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Minha Pequena Luz

Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,
Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,
Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,

Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar.

Aonde quer que eu vá, Eu vou deixar brilhar,
Aonde quer que eu vá, Eu vou deixar brilhar,
Aonde quer que eu vá, Eu vou deixar brilhar,

Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar.

Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,
Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,
Minha pequena luz, Eu vou deixar brilhar,

Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar.

Para escutar a música: 
https://www.youtube.com/watch?v=3og-zjWhl3Y
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Use a melodia, Você Viu uma Menina (Músicas para Crianças, p. 145) com palavras abaixo. 

Nós estamos juntos, * bem juntos, bem juntos; Oh, nós estamos juntos, bem juntos aqui.**
Tem (nome da criança) e (nome de outra criança) e (nome de outra criança) e (nome);
Oh, nós estamos juntos na classe assim.

Versos alternativos:  Vamos caminhando, bem juntos ...
    Vamo-nos cantando, cantando, cantando ...
   Vamo-nos marchando, marchando, marchando ...  
   Todos batem palmas, as palmas, as palmas

Frases alternativas: E chove aqui   ‘Ta quente aqui  Gostoso aqui    
   Chovendo aqui  Sorrindo aqui    Saltando aqui
  
Improvise ações sugeridas pelas palavras. As listas acima dão apenas algumas das possibilidades. 
Considere frases que podem se encaixar na música dependendo da ocasião.

Nós Estamos Juntos ( Você Viu Uma Menina?)
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Nós Somos Diferentes

Para escutar a música: 
https://www.lds.org/music/library/search?query=somos+diferentes&x=0&y=0&lang=por#d
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Sugestões para outras canções

Outras Canções De Músicas Para Crianças
https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook?lang=por

  Ajudar toda gente (p. 108)
  Se você está feliz, bata as mãos (p. 125)
  Sorrisos (p. 128)
  Cabeça, ombros, joelhos, pés (p. 129)
  Bom cantar (p. 129)

Canções divertidas se você conhece a música 

O GATO
  Atirei o pau no gato-to,
  Mas o gato-to 
  Não morreu-reu-reu,
  A Dona Chica-ca 
  Admirou-se-se
  do berro, do berro 
  que o gato deu: Miauuuuuuuu!

O SAPO 
  O sapo não lava o pé.
  Não lava porque não quer.
  O sapo lá na lagoa 
  Não lava o pé porque não quer.
  Mas que chulé!

  A (nome de criança) não lava o pé.
  Não lava porque não quer.
  A Marta (ou outra criança) lá na lagoa 
  Não lava o pé porque não quer.
  Mas que chulé!
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Apêndice E

Glossário

Ação afirmativa: Ação tomada por um governo ou instituição privada para compensar a 
discriminação no passado na educação ou no emprego.

Artigo: uma seção de um documento que trata de um ponto particular, como os 30 artigos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Asilo: proteção ou segurança contra perigo ou dano, geralmente encontrado ou fornecido por 
um lugar seguro, como outro país.

Capacidades em evolução: as competências aprimoradas que as crianças adquirem à medida 
que envelhecem. Crianças em diferentes ambientes e culturas, e confrontadas com diversas 
experiências de vida, adquirirão competências em diferentes idades. À medida que crescem 
em experiência e habilidade, as crianças têm maior capacidade de assumir a responsabilidade 
por suas próprias decisões. À medida que essa progressão ocorre, existe uma diminuição da 
necessidade de proteção. (CRC # 5)

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta Africana): Um tratado regional de direitos 
humanos para o continente africano, adotado pela Organização da Unidade Africana (OUA) em 
1981.

Censor: para examinar diferentes formas de comunicação (como livros, discursos ou filmes, etc.) e 
removê-los ou alterá-los porque alguém supõe serem prejudiciais.

Convenção: Acordo obrigatório entre os Estados; usado como sinônimo de tratado e Pacto. 
Uma convenção é mais forte do que uma declaração porque é juridicamente vinculativa para 
os governos que a ratificaram. Quando, por exemplo, a Assembléia Geral da ONU adota uma 
convenção, ela cria normas internacionais. Uma vez que a Assembleia Geral das Nações Unidas 
adota uma convenção, os Estados Membros podem então ratificar a convenção, transformando-a 
em lei internacional.

Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC): Aprovada pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas em 20 de novembro de 1989. Documento primário da ONU reconhecendo os direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais das crianças. É o documento mais ratificado da ONU.
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Convenções de Genebra: Quatro tratados adotados em 1949 pelo Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (ICDC) em Genebra, Suíça. Esses tratados revisam e ampliam os tratados originais 
adotados em 1864 e 1929. Eles abordam o tratamento de soldados e marinheiros doentes e feridos, 
prisioneiros de guerra e civis sob controle inimigo.

Declaração: Documento que estabelece princípios e normas acordados, mas que não é 
juridicamente vinculativo. As conferências da ONU, como a Conferência das Nações Unidas sobre 
Direitos Humanos de 1993 em Viena e a Conferência Mundial das Mulheres de 1995 em Pequim, 
geralmente produzem duas séries de declarações: uma escrita por representantes governamentais 
e outra por organizações não-governamentais. A Assembleia Geral das Nações Unidas muitas 
vezes emite declarações influentes, mas juridicamente não vinculativas.

Declaração Universal dos Direitos Humanos (Declaração Universal, DUDH): Adotada pela 
Assembleia Geral em 10 de dezembro de 1948. Documento principal da ONU que estabelece 
normas de direitos humanos. Todos os Estados membros concordaram em defender a DUDH. 
Embora a declaração tenha sido intencionalmente não vinculativa, ao longo do tempo suas 
várias disposições tornaram-se tão amplamente reconhecidas que agora se pode dizer que é o 
direito internacional consuetudinário (fundamentado nos usos ou costumes).

Defensor: Uma pessoa que apoia ou fala a favor de alguém.

Dignidade: Senso de orgulho e respeito.

Direitos: Reclamações ou reivindicações (coisas que você está legalmente autorizado a ter) ou 
liberdades para fazer, ser ou ter alguma coisa. Existem direitos legais conferidos pelas leis. Existem 
outros direitos, como os direitos humanos, que são princípios éticos de liberdade ou direito. Os 
direitos são as regras fundamentais sobre o que é permitido às pessoas segundo algum sistema 
legal ou costumes ou de comportamento ético.

Direitos autorais: o direito legal de ser o único a fazer cópias de um escrito, arte, fotografia, música 
ou outra criação artística. Pertence apenas à pessoa que criou e a ninguém mais, a menos que a 
pessoa dê permissão para outra pessoa para copiá-lo ou publicá-lo.

Direitos coletivos: direitos dos grupos de proteger seus interesses e identidades, às vezes referidos 
como “direitos de terceira geração”.
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Direito humanitário: o corpo de leis, baseado principalmente nas Convenções de Genebra, que 
protege certas pessoas em tempos de conflito armado, ajuda as vítimas e limita os métodos e 
os meios de combate para minimizar a destruição, a perda de vidas e o sofrimento humano 
desnecessário.

Direitos humanos: de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos 
ou princípios fundamentais a que toda pessoa de todo o mundo tem direito desde o nascimento 
até a morte, simplesmente porque ela ou ele é um ser humano. São coisas que você é legal e 
moralmente autorizado a ter como parte de sua existência. Eles se aplicam, independentemente 
de onde você é, no que você acredita ou escolhe para viver sua vida. Eles nunca podem ser 
tirados de você, embora às vezes possam ser restringidos, por exemplo, se uma pessoa infringir a 
lei, ou no interesse da segurança nacional.

Discriminação: uma diferença injusta no tratamento; negar a igualdade de direitos a certos grupos 
de pessoas.

Educação
• Educação formal: o sistema estruturado de ensino que vai da escola primária à universidade e 
inclui programas especializados de formação técnica e profissional.

• Educação informal: O processo ao longo da vida por meio do qual cada indivíduo adquire 
atitudes, valores, habilidades e conhecimento das influências e recursos educacionais em seu 
próprio ambiente e experiência diária (por exemplo, com familiares e vizinhos, no trabalho e na 
biblioteca, nos meios de comunicação e nas diversões).

• Educação não-formal: Qualquer programa planejado de educação pessoal e social fora do 
currículo de educação formal, projetado para melhorar uma gama de conhecimentos, habilidades 
e competências.

Enquadramento dos direitos humanos: O corpo evolutivo e interligado de instrumentos internacionais 
que definem os direitos humanos e estabelecem mecanismos para os promover e proteger. 

Estados-Membros: Países membros de organizações intergovernamentais, tais como Nações 
Unidas ou Conselho da Europa.

Estereótipo: Preconcepção simplificada, generalizada e muitas vezes inconsciente sobre pessoas 
ou idéias que podem acabar em preconceito e discriminação.
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Gênero: A forma como a sociedade define a identidade de um menino ou menina, ou como uma 
pessoa percebe a si mesma. Isso não deve ser confundido com o sexo, que geralmente se refere 
às diferenças biológicas entre meninas e meninos.

Imigrante: Uma pessoa que deixou seu país natal para viver em outro país. Os imigrantes geralmente 
decidem mudar de país por sua própria vontade.

Inalienável: Refere-se a direitos que pertencem a cada pessoa e que não podem ser tiradas dela 
em circunstância alguma.

Indivisível: Refere-se à igual importância de cada lei de direitos humanos. A uma pessoa não pode 
ser negado um direito humano com base em que é “menos importante” ou “não essencial”.

Interdependente: Refere-se ao quadro Inter complementar dos direitos humanos. Por exemplo, 
a sua capacidade de participar no seu governo é diretamente afetada pelo seu direito de se 
expressar, de obter uma educação e até mesmo de obter as necessidades da vida.

Instrumentos de direitos humanos: Qualquer documento formal e escrito de um estado, ou estados, 
que estabeleça direitos como princípios não vinculativos (uma declaração) ou que codifique 
direitos juridicamente vinculativos para aqueles estados que os tenham ratificados (pacto, tratado 
ou convenção).

Nações Unidas (ONU): Uma organização composta por muitos países que concordaram em 
trabalhar em prol da paz e dos direitos humanos. Foi criado em 1945 após a Segunda Guerra 
Mundial com o objetivo de prevenir outro conflito daquele tipo. Quando foi fundada, a ONU tinha 
51 estados membros. Hoje tem 193.

Organizações não-governamentais (ONGs): Organizações formadas por pessoas fora do governo. 
As ONGs monitoram os procedimentos de órgãos de direitos humanos como o Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas e são os “guardas” dos direitos humanos dentro de sua área. 
Algumas são grandes e internacionais (por exemplo, a Cruz Vermelha, a Anistia Internacional, os 
Escoteiros). Outras podem ser pequenos locais (por exemplo, uma organização para defender as 
pessoas com deficiência em uma determinada cidade, uma coalizão para promover os direitos 
das mulheres em um campo de refugiados).

As ONGs têm um papel importante na influência da política da ONU, e muitas têm status consultivo 
oficial na ONU.



265265

Pacto: Acordo vinculante entre os estados; usado como sinônimo de convenção e tratado. Os 
principais pactos internacionais de direitos humanos, ambos aprovados em 1966, são o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (PIDESC). Ambos foram adotados em 1966 e entraram em vigor em 1976.

Ratificar, Ratificação: Processo pelo qual o corpo legislativo de um Estado confirma a ação de um 
governo ao assinar um tratado; procedimento formal pelo qual um Estado fica vinculado a um 
tratado após aceitação.

Refugiado: Uma pessoa que foi forçada a deixar seu país natal para escapar da guerra, perseguição 
ou desastre natural. Refugiados geralmente não podem retornar a seus países com segurança.
 
Religião: Conjunto de crenças, práticas e organizações sociais que agregam significado à vida de 
uma pessoa. A religião geralmente envolve crença e devoção a um poder superior, especialmente 
um deus ou deuses pessoais. As principais religiões incluem grupos como o cristianismo, o islamismo, 
o judaísmo, o ateísmo e o budismo.

Relator Especial: Pessoa escolhida por um órgão de direitos humanos da ONU para fazer relatório 
de um tema específico (por exemplo, venda de crianças, prostituição e pornografia infantis, ou a 
violência contra as mulheres) ou sobre a situação dos direitos humanos em determinado país.

Reserva: As excepções que os Estados Membros fazem a um tratado (por exemplo, disposições que 
não concordam em seguir). As reservas, no entanto, não podem ferir o significado fundamental 
do tratado.

Responsabilidade: Dever ou obrigação. Estar disposto a tomar conta de algo, fazer algo 
acontecer, reconhecer ser a causa de algo e assumir sua parte. Por exemplo, João tem o dever 
ou a responsabilidade de ajudar seus pais.

Xenofobia: Medo de estrangeiros, de pessoas de outros países ou de coisas estrangeiras em geral. 
A xenofobia pode levar à discriminação, ao racismo, à violência e mesmo a conflitos armados 
contra estrangeiros.
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Apêndice F

Documentos

Versões Para Crianças

  A Declaração Universal dos Direitos Humanos

  A Convenção sobre os Direitos da Criança

Documentos Completos

  A Declaração Universal dos Direitos Humanos

  A Convenção sobre os Direitos da Criança
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A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
Versão Simplificada Para Crianças e Jovens                  

1. Todos Nascemos Livres e Iguais. 
Nascemos todos livres. Todos temos os nossos pensamentos e ideias. Devemos ser todos tratados 
da mesma maneira.

2. Não Discrimine. 
Estes direitos são de todos, independentemente das nossas diferenças.

3. O Direito à Vida. 
Todos temos o direito à vida, e a viver em liberdade e segurança.

4. Nenhuma Escravidão. 
Ninguém tem o direito de nos escravizar. Não podemos fazer de ninguém nosso escravo. 

5. Nenhuma Tortura. 
Ninguém tem o direito de nos magoar ou de nos torturar. 

6. Direito ao Reconhecimento Perante a Lei
Você Tem Direitos Onde Quer que Vá. Eu sou uma pessoa igual a você!

7. Somos Todos Iguais Perante a Lei. 
A lei é igual para todos. Deve tratar-nos com justiça. 

8. Os Direitos Humanos são Protegidos por Lei. 
Todos podemos pedir ajuda da lei quando formos tratados com injustiça.

9. Nenhuma Detenção Injusta. 
Ninguém tem o direito de nos prender sem uma razão válida, de nos manter detidos, ou de nos 
mandar embora do nosso país.

10. O Direito a Julgamento. 
Se formos julgados, o julgamento deve ser público. A pessoa que nos julga não deve ser influenciada 
por outras pessoas. 
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11. Estamos Sempre Inocentes Até Prova em Contrário. 
Ninguém deveria ser acusado por fazer algo até que esteja provado. Quando as pessoas dizem 
que fizemos uma coisa errada temos o direito de provar que não é verdade. 

12. O Direito à Privacidade. 
Ninguém deve tentar ferir o nosso bom nome. Ninguém tem o direito de entrar na nossa casa, abrir 
as nossas cartas ou incomodar-nos ou à nossa família sem uma boa razão. 

13. Liberdade para Locomover.
Todos temos o direito de ir onde quisermos dentro do nosso próprio país e de viajar para onde 
quisermos.

14. O Direito de Procurar um Lugar Seguro para Viver. 
Se tivermos medo de ser maltratados no nosso país, temos o direito de fugir para outro país para 
estarmos seguros.

15. Direito a uma Nacionalidade. 
Todos temos o direito de pertencer a um país.

16. Casamento e Família. 
Todos os adultos têm o direito a casar e a terem uma família se quiserem. Os homens e as mulheres 
têm os mesmos direitos quando estão casados ou separados.

17. O Direito às Suas Próprias Coisas. 
Todos temos o direito a termos as nossas próprias coisas ou de as partilhar. Ninguém deve tirar as 
nossas coisas sem uma boa razão.

18. Liberdade de Pensamento, Consciência e Religião. 
Todos temos o direito de acreditar naquilo que queremos, a ter uma religião ou a mudar de religião 
se quisermos.

19. Liberdade de Expressão. 
Todos temos o direito de decidir por nós mesmos, de pensarmos o que quisermos, de dizer o que 
pensamos, e de partilhar as nossas ideias com outras pessoas.
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20. O Direito de se Reunir Publicamente. 
Todos temos o direito de nos reunir com os nossos amigos e trabalhar em conjunto em paz para 
defender os nossos direitos. Ninguém nos pode forçar a juntarmo-nos a um grupo se não o quisermos 
fazer.

21. O Direito à Democracia. 
Todos temos o direito de participar no governo do nosso país. Todos os adultos devem ter o direito 
de escolher os seus próprios representantes.

22. Segurança Social. 
Todos temos o direito a uma casa, medicamentos, educação, a dinheiro suficiente para viver e a 
assistência médica se estivermos velhos ou doentes.

23. Direitos do Trabalhador. 
Todos os adultos têm o direito a um emprego, a um salário justo pelo seu trabalho e a inscrever-se 
num sindicato.

24. O Direito à Diversão. 
Todos temos o direito a descansar do trabalho e a relaxar.

25. Comida e Abrigo para Todos. 
Todos temos o direito a ter uma boa vida. As mães, as crianças, os idosos, os desempregados ou 
os deficientes e todas as pessoas têm o direito a receber cuidados.

26. O Direito à Educação. 
A educação é um direito. A escola primária deveria ser gratuita. Devemos aprender coisas sobre 
as Nações Unidas e a conviver com os outros. Os nossos pais podem escolher o que devemos 
aprender.

27. O Direito de Participar da Vida Cultural e da Comunidade.
Todos temos o direito à nossa forma de vida e a gozar as coisas boas que a arte, a ciência e o 
conhecimento trazem.
Os direitos de autor, artista ou cientista é uma lei especial que protege as suas criações; os outros 
não podem fazer cópias sem autorização. 
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28. Um Mundo Justo e Livre. 
Deve existir ordem para que todos possamos gozar os direitos e as liberdades no nosso país e em 
todo o mundo.

29. Responsabilidade. 
Temos o dever para com as outras pessoas e devemos proteger os seus direitos e liberdades.

30. Liberdade de Interferência Nesses Direitos Humanos
Ninguém pode tirar os seus direitos humanos.

(http://br.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-16-30.html)
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A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
Versão Simplificada Para Crianças e Jovens                  

1. Definição de criança.
Esta convenção protege todas as crianças e jovens com menos de 18 anos.

2.  Não Discrimine.
Você tem os mesmos direitos que todas as outras crianças, incluindo o direito de ser tratado de 
forma igual, não importa onde você mora, se você é um menino ou menina, rico ou pobre, se 
você sofre de uma deficiência ou não, e qualquer que seja a sua língua, a sua religião ou a sua 
cultura.

3. O melhor interesse da criança.
Qualquer instituição pública ou privada, ou da administração dos tribunais devem ter em conta e 
garantir o seu bem-estar.

4. Fazer uso dos seus direitos nessa convenção. 
O Estado deve tomar medidas para garantir seus direitos.

5. Orientação dos pais e habilidades crescentes da criança.
Sua família tem a responsabilidade de ajudá-lo a compreender e exercer os seus direitos e garantir 
que seus direitos sejam respeitados.

6. O direito à vida e ao desenvolvimento.
Você tem o direito de viver.

7. Registro de nascimento, nome, nacionalidade e cuidados dos pais.
Desde o seu nascimento, você está inscrito no registo e tem o direito a um nome e a uma 
nacionalidade. Tem o direito de conhecer seus pais e de ser educado por eles.

8. Preservação da identidade.
Você tem o direito a uma identidade, nacionalidade, nome e a uma vida familiar. Ninguém pode 
privá-lo disso. Caso contrário, o Estado deve conceder-lhe proteção e assistência para fazer valer 
o seu direito.

9. Separação dos pais.
Você tem o direito de viver com seu pai e sua mãe, a menos que eles o tratem mal, porque você 
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tem o direito de viver protegido em uma família. Independentemente da sua situação familiar, 
você tem o direito de ver seus pais.

10. Reagrupamento familiar.
Se a sua família vive em países diferentes, você tem o direito de circular entre os países, a fim de 
vê-los regularmente ou em conjunto, como uma família.

11. Proteção contra transferência ilegal para outro país.
Ninguém tem o direito de levá-lo para fora do seu país ou você ficar longe dele.

12. Respeito pela opinião da criança.
Você tem o direito de se expressar, por conta própria ou através de um intermediário, para ser 
ouvido e levado a sério em qualquer situação, especialmente em processos administrativos e 
judiciais.

13. Liberdade de expressão e informação.
Você tem o direito de informar e expressar a sua opinião oralmente, por escrito ou por meio da 
arte, desde que não cause danos ou ofenda os outros.

14. Liberdade de pensamento, consciência e religião.
Você tem o direito de escolher sua religião, suas crenças e convicções, desde que não prejudique 
os outros no exercício dos seus direitos. Seus pais devem ajudá-lo nas suas decisões.

15. Liberdade de associação e reunião pacífica.
Você tem o direito de escolher seus próprios amigos para acompanhar e para formar grupos, 
desde que não prejudique os outros.

16. Privacidade, honra e reputação.
Você tem direito à sua privacidade e à proteção da sua vida privada.

17. Acesso à informação e à mídia.
Você tem o direito à informação confiável e compreensível a partir de diferentes fontes de mídia. 
Rádio, televisão, jornais, livros, computadores devem estar à sua disposição para aprender sobre 
outras culturas e compartilhar experiências internacionais.

18. Responsabilidades conjuntas dos pais.
Você tem o direito de ser criado por seus pais da melhor forma possível. Se os seus pais trabalham, 
o Estado compromete-se a fornecer instalações adequadas para o cuidado das crianças.
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19.  Proteção contra todas as formas de violência, abuso e negligência.
Você tem o direito a uma proteção eficaz contra todas as formas de violência mental, física ou 
moral, abuso ou negligência.

20.  Cuidados alternativos.
Se não puder viver com seus pais, você tem o direito de que cuidem especificamente de você e que 
lhe prestem ajuda. Sua religião, suas tradições e sua formação linguística devem ser preservadas.

21.  Adoção.
Você tem os mesmos direitos que todas as outras crianças, mesmo se for adotado ou entregue a 
outros, seja em seu país ou em outro país.

22.  Crianças refugiadas.
Você tem o direito de receber cuidados especiais, se for um refugiado. Se você estiver sozinho, 
seus pais devem ser procurados para que você possa conhecer a sua família.

23.  Crianças deficientes.
Se você está fisicamente ou mentalmente incapacitado, você tem direito a uma vida tão 
independente quanto possível, a fim de participar ativamente na vida da comunidade. Você tem 
direito a assistência médica e o direito de ser integrado.

24. Serviços de saúde e saúde.
Desde o nascimento, você merece o melhor atendimento de saúde, água potável, alimentos 
nutritivos, um ambiente limpo e seguro. Você tem direito a todas as informações que podem 
ajudá-lo a permanecer saudável.

25. Revisão periódica do tratamento.
Se você não mora em casa, mas em algum abrigo ou com uma família adotiva, tem direito a 
orientação e proteção especial. As condições do seu modo de vida devem ser revistas regularmente.

26. Beneficiar da segurança social.
Você tem o direito a benefícios sociais que ajudem você a desenvolver-se e a viver em condições 
dignas. O Estado tem a obrigação de apoiar as famílias em dificuldade financeira.

27. Padrão de vida adequado.
Você tem o direito a um padrão de vida adequado e apropriado para o seu desenvolvimento 
físico, moral e social. Se os seus pais não têm os recursos necessários, o Estado deve ajudá-los.
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28. O direito à educação.
Você tem o direito à educação. Deve continuar a sua educação ou os seus estudos de acordo 
com a sua capacidade.

29. Os objetivos da educação.
A educação deve permitir-lhe desenvolver a sua personalidade e habilidades. Deve ajudá-lo a se 
preparar para a vida social e aprender a proteger o meio ambiente e respeitar as outras pessoas 
para você.

30. Crianças de minorias e origem nativa.
Você tem o direito de escolher e praticar a sua própria cultura, língua e religião.

31. Lazer, jogo e cultura.
Você tem o direito ao descanso, lazer e diversão.

32. Trabalho infantil.
Você tem o direito a ser protegido contra o abuso, a exploração e o trabalho infantil que prejudica 
sua saúde.

33. Crianças e abuso de drogas.
Você tem direito de ser protegido contra o uso e o tráfico de drogas.

34. Proteção contra a exploração sexual.
Você tem o direito de ser protegido contra o abuso sexual.

35. Proteção contra tráfico, venda e sequestro.
Ninguém tem o direito de sequestrar você para tráfico humano.

36. Proteção contra outras formas de exploração.
Você tem o direito de ser protegido contra qualquer ato que prejudique o seu desenvolvimento e 
bem-estar.

37. Proteção contra tortura, tratamento degradante e perda de liberdade.
Ninguém tem o direito de puni-lo de forma cruel, torturá-lo ou maltratá-lo.

38. Proteção de crianças afetadas por conflitos armados.
Você tem o direito de viver em paz, mesmo que viva em uma zona de guerra. Ninguém pode 
forçá-lo a usar a violência ou a participar da guerra.
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39. Reabilitação de crianças vítimas.
Se você foi ferido, negligenciado ou sofreu abuso, tem direito a toda a ajuda para se recuperar 
fisicamente e mentalmente a fim de se reintegrar à sociedade.

40. Justiça juvenil
Você tem o direito à assistência jurídica e a um tratamento justo em qualquer julgamento.

41. Respeito pelos padrões mais elevados de direitos humanos.
Se as leis do seu país podem protegê-lo melhor do que a Convenção sobre os Direitos da Criança, 
estas leis devem ser aplicadas.

42. Conhecendo amplamente a Convenção.
Você tem o direito de obter informações sobre os seus direitos. Adultos também precisam saber e 
ajudá-lo a compreendê-los.

43-54. Deveres dos governos.
Essas seções da Convenção sobre os Direitos da Criança explicam como os diferentes países e as 
organizações internacionais devem trabalhar em conjunto para que os direitos das crianças sejam 
respeitados.
 

Nota: A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989, 
e entrou em vigor como uma lei internacional em 1990. A CDC contém 54 artigos que definem os direitos das crianças e 
como esses direitos podem ser protegidos e promovidos pelos governos. Quase todos países do mundo ratificaram esta 
Convenção, e se comprometeram  a reconhecer toda a legislação nela contida. 
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A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
Documento Completo                  

Preâmbulo

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e 
da paz no mundo;

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a atos de 
barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os 
seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como 
a mais alta inspiração do Homem;

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do Homem através de um regime de 
direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e 
a opressão;

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações;

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos 
direitos fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de 
direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a 
instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla;

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com 
a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais; 

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância 
para dar plena satisfação a tal compromisso,

A ASSEMBLÉIA GERAL proclama a presente DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos 
e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino 
e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por 
medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação 
universais e efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos 
territórios colocados sob a sua jurisdição.
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Artigo 1
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

Artigo 2
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 
Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou 
de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto 
político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país 
ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.

Artigo 3
Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 4
Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob 
todas as formas, são proibidos.

Artigo 5
Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Artigo 6
Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua personalidade 
jurídica. 

Artigo 7
Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm 
direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra 
qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo 8
Toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os 
atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.

Artigo 9
Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
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Artigo 10
Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente 
julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou 
das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.

Artigo 11
1.Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade 
fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias 
necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
2.Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não 
constituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será 
infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi 
cometido.

Artigo 12
Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na 
sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques 
toda a pessoa tem direito a proteção da lei.

Artigo 13 
1.Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um 
Estado.
2.Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito 
de regressar ao seu país.

Artigo 14
1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros 
países.
2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime 
de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas.

Artigo 15
1.Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar de 
nacionalidade.
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Artigo 16
1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem 
restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua
dissolução, ambos têm direitos iguais.
2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos.
3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e 
do Estado.

Artigo 17
1. Toda a pessoa, individual ou coletivamente, tem direito à propriedade.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.

Artigo 18
Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito 
implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar 
a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, 
pela prática, pelo culto e pelos ritos.

Artigo 19
Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de 
não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de 
fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de expressão.

Artigo 20
1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Artigo 21
1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na condução dos negócios, públicos do seu país, 
quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.
2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu 
país.
3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e deve exprimir-se 
através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto 
secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.
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Artigo 22
Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente 
exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço 
nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada 
país.

Artigo 23
 1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e 
satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego.
2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.
3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua 
família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos 
os outros meios de proteção social. 
4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos 
para defesa dos seus interesses.

Artigo 24
Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoável da 
duração do trabalho e as férias periódicas pagas.

Artigo 25
1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde 
e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência 
médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, 
na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência 
por circunstâncias independentes da sua vontade.
2.A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, 
nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social.

Artigo 26
1.Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 
correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino 
técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a 
todos em plena igualdade, em função do seu mérito.
2.A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade 
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entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das 
atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.
3.Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos.

Artigo 27
1.Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir 
as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.
2.Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção 
científica, literária ou artística da sua autoria. 

Artigo 28
Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz 
de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente Declaração.

Artigo 29
1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno 
desenvolvimento da sua personalidade.

2. No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações 
estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos 
direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública 
e do bem-estar numa sociedade democrática.

3. Em nenhum caso estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e 
aos princípios das Nações Unidas.

Artigo 30
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para 
qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de 
praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.

(http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf)
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A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
Adotada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e ratificada por 
Portugal em 21 de setembro de 1990.                   

Preâmbulo

Os Estados Partes na presente Convenção, 

Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados pela Carta das Nações 
Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos 
seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo; 

Tendo presente que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamaram, de novo, a sua fé nos 
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e que resolveram 
favorecer o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa liberdade mais ampla;

Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nos 
pactos internacionais relativos aos direitos do homem, proclamaram e acordaram em que toda 
a pessoa humana pode invocar os direitos e liberdades aqui enunciados, sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de origem nacional 
ou social, de fortuna, nascimento ou de qualquer outra situação; 

Recordando que, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Organização das Nações 
Unidas proclamou que a infância tem direito a uma ajuda e assistência especiais; 

Convictos de que a família, elemento natural e fundamental da sociedade e meio natural para o 
crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a 
proteção e a assistência necessárias para desempenhar plenamente o seu papel na comunidade; 

Reconhecendo que a criança, para o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade, deve 
crescer num ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão; 

Considerando que importa preparar plenamente a criança para viver uma vida individual na 
sociedade e ser educada no espírito dos ideais proclamados na Carta das Nações Unidas e, em 
particular, num espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade e solidariedade; 
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Tendo presente que a necessidade de garantir uma proteção especial à criança foi enunciada 
pela Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança e pela Declaração dos Direitos 
da Criança adotada pelas Nações Unidas em 1959, e foi reconhecida pela Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (nomeadamente 
nos artigos 23 e 24 ), pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(nomeadamente o artigo 10) e pelos estatutos e instrumentos pertinentes das agências 
especializadas e organizações internacionais que se dedicam ao bem-estar da criança; 

Tendo presente que, como indicado na Declaração dos Direitos da Criança, adotada em 20 
de Novembro de 1959 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, “a criança, por motivo da sua 
falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de uma proteção e cuidados especiais, 
nomeadamente de proteção jurídica adequada, tanto antes como depois do nascimento”; 

Recordando as disposições da Declaração sobre os Princípios Sociais e Jurídicos Aplicáveis à 
Proteção e Bem-Estar das Crianças, com Especial Referência à Adoção e Colocação Familiar 
nos Planos Nacional e Internacional, o Conjunto de Regras Mínimas das Nações Unidas relativas à 
Administração da Justiça para Menores (“Regras de Beijing”); e a Declaração sobre Proteção de 
Mulheres e Crianças em Situação de Emergência ou de Conflito Armado; 

Reconhecendo que em todos os países do mundo há crianças que vivem em condições 
particularmente difíceis e que importa assegurar uma atenção especial a essas crianças; 

Tendo devidamente em conta a importância das tradições e valores culturais de cada povo 
para a proteção e o desenvolvimento harmonioso da criança; Reconhecendo a importância 
da cooperação internacional para a melhoria das condições de vida das crianças em todos os 
países, em particular nos países em desenvolvimento; 

Acordam no seguinte:

PARTE I 

Artigo 1 
Nos termos da presente Convenção, criança é todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos 
termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo. 
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Artigo 2 
1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a garantir os direitos previstos na presente 
Convenção a todas as crianças que se encontrem sujeitas à sua jurisdição, sem discriminação 
alguma, independentemente de qualquer consideração de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou outra da criança, de seus pais ou representantes legais, ou da sua origem 
nacional, étnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de qualquer outra situação. 
2. Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas para que a criança seja efetivamente 
protegida contra todas as formas de discriminação ou de sanção decorrentes da situação jurídica, 
de atividades, opiniões expressas ou convicções de seus pais, representantes legais ou outros 
membros da sua família. 

Artigo 3 
1. Todas as decisões relativas a crianças, adotadas por instituições públicas ou privadas de proteção 
social, por tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão primacialmente em 
conta o interesse superior da criança. 
2. Os Estados Partes comprometem-se a garantir à criança a proteção e os cuidados necessários 
ao seu bem-estar, tendo em conta os direitos e deveres dos pais, representantes legais ou outras 
pessoas que a tenham legalmente a seu cargo e, para este efeito, tomam todas as medidas 
legislativas e administrativas adequadas. 
3. Os Estados Partes garantem que o funcionamento de instituições, serviços e estabelecimentos 
que têm crianças a seu cargo e asseguram que a sua proteção seja conforme às normas 
fixadas pelas autoridades competentes, nomeadamente nos domínios da segurança e saúde, 
relativamente ao número e qualificação do seu pessoal, bem como quanto à existência de uma 
adequada fiscalização

Artigo 4
Os Estados Partes comprometem-se a tomar todas as medidas legislativas, administrativas e 
outras necessárias à realização dos direitos reconhecidos pela presente Convenção. No caso de 
direitos econômicos, sociais e culturais, tomam essas medidas no limite máximo dos seus recursos 
disponíveis e, se necessário, no quadro da cooperação internacional.

Artigo 5
Os Estados Partes respeitam as responsabilidades, direitos e deveres dos pais e, sendo caso 
disso, dos membros da família alargada ou da comunidade nos termos dos costumes locais, dos 
representantes legais ou de outras pessoas que tenham a criança legalmente a seu cargo, de 
assegurar à criança, de forma compatível com o desenvolvimento das suas capacidades, a 
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orientação e os conselhos adequados ao exercício dos direitos que lhe são reconhecidos pela 
presente Convenção.

Artigo 6
1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito inerente à vida.
2. Os Estados Partes asseguram na máxima medida possível a sobrevivência e o desenvolvimento 
da criança.

Artigo 7 
1. A criança é registada imediatamente após o nascimento e tem desde o nascimento o direito a 
um nome, o direito a adquirir uma nacionalidade e, sempre que possível, o direito de conhecer os 
seus pais e de ser educada por eles. 
2. Os Estados Partes garantem a realização destes direitos de harmonia com a legislação nacional 
e as obrigações decorrentes dos instrumentos jurídicos internacionais relevantes neste domínio, 
nomeadamente nos casos em que, de outro modo, a criança ficasse apátrida. 

Artigo 8 
1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar o direito da criança e a preservar a sua identidade, 
incluindo a nacionalidade, o nome e relações familiares, nos termos da lei, sem ingerência ilegal. 
2. No caso de uma criança ser ilegalmente privada de todos os elementos constitutivos da sua 
identidade ou de alguns deles, os Estados Partes devem assegurar-lhe assistência e proteção 
adequadas, de forma que a sua identidade seja restabelecida o mais rapidamente possível. 

Artigo 9 
1. Os Estados Partes garantem que a criança não é separada de seus pais contra a vontade destes, 
salvo se as autoridades competentes decidirem, sem prejuízo de revisão judicial e de harmonia 
com a legislação e o processo aplicáveis, que essa separação é necessária no interesse superior 
da criança. Tal decisão pode mostrar-se necessária no caso de, por exemplo, os pais maltratarem 
ou negligenciarem a criança ou no caso de os pais viverem separados e uma decisão sobre o 
lugar da residência da criança tiver de ser tomada. 
2. Em todos os casos previstos no nº 1 todas as partes interessadas devem ter a possibilidade de 
participar nas deliberações e de dar a conhecer os seus pontos de vista. 
3. Os Estados Partes respeitam o direito da criança separada de um ou de ambos os seus pais 
de manter regularmente relações pessoais e contatos diretos com ambos, salvo se tal se mostrar 
contrário ao interesse superior da criança. 
4. Quando a separação resultar de medidas tomadas por um Estado Parte, tais como a 
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detenção, prisão, exílio, expulsão ou morte (incluindo a morte ocorrida no decurso de detenção, 
independentemente da sua causa) de ambos os pais ou de um deles, ou da criança, o Estado 
Parte, se tal lhe for solicitado, dará aos pais, à criança ou, sendo esse o caso, a um outro membro 
da família informações essenciais sobre o local onde se encontram o membro ou membros da 
família, a menos que a divulgação de tais informações se mostre prejudicial ao bem-estar da 
criança. Os Estados Partes comprometem-se, além disso, a que a apresentação de um pedido 
de tal natureza não determine em si mesmo consequências adversas para a pessoa ou pessoas 
interessadas. 

Artigo 10 
1. Nos termos da obrigação decorrente para os Estados Partes ao abrigo do no. 1 do artigo 9, todos 
os pedidos formulados por uma criança ou por seus pais para entrar num Estado Parte ou para o 
deixar, com o fim de reunificação familiar, são considerados pelos Estados Partes de forma positiva, 
com humanidade e diligência. Os Estados Partes garantem, além disso, que a apresentação de 
um tal pedido não determinará consequências adversas para os seus autores ou para os membros 
das suas famílias.
2. Uma criança cujos pais residem em diferentes Estados Partes tem o direito de manter, salvo 
circunstâncias excepcionais, relações pessoais e contatos diretos regulares com ambos. Para 
esse efeito, e nos termos da obrigação que decorre para os Estados Partes ao abrigo do no. 2 
do artigo 9, os Estados Partes respeitam o direito da criança e de seus pais de deixar qualquer 
país, incluindo o seu, e de regressar ao seu próprio país. O direito de deixar um país só pode ser 
objeto de restrições que, sendo previstas na lei, constituam disposições necessárias para proteger 
a segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou moral públicas, ou os direitos e liberdades de 
outrem, e se mostrem compatíveis com os outros direitos reconhecidos na presente Convenção. 

Artigo 11 
1. Os Estados Partes tomam as medidas adequadas para combater a deslocação e a retenção 
ilícitas de crianças no estrangeiro. 
2. Para esse efeito, os Estados Partes promovem a conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais 
ou a adesão a acordos existentes. 

Artigo 12 
1. Os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir 
livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em 
consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade. 
2. Para este fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais e 
administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja através de representante ou de organismo 
adequado, segundo as modalidades previstas pelas regras de processo da legislação nacional.
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Artigo 13 
1. A criança tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de procurar, 
receber e expandir informações e ideias de toda a espécie, sem considerações de fronteiras, sob 
forma oral, escrita, impressa ou artística ou por qualquer outro meio à escolha da criança. 
2. O exercício deste direito só pode ser objeto de restrições previstas na lei e que sejam necessárias: 
a) Ao respeito dos direitos e da reputação de outrem; b) À salvaguarda da segurança nacional, 
da ordem pública, da saúde ou da moral públicas.

Artigo 14 
1. Os Estados Partes respeitam o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e 
de religião. 
2. Os Estados Partes respeitam os direitos e deveres dos pais e, sendo caso disso, dos representantes 
legais, de orientar a criança no exercício deste direito, de forma compatível com o desenvolvimento 
das suas capacidades. 
3. A liberdade de manifestar a sua religião ou as suas convicções só pode ser objeto de restrições 
previstas na lei e que se mostrem necessárias à proteção da segurança, da ordem e da saúde 
públicas, ou da moral e das liberdades e direitos fundamentais de outrem. 

Artigo 15 
1. Os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de associação e à liberdade 
de reunião pacífica. 
2. O exercício destes direitos só pode ser objeto de restrições previstas na lei e que sejam necessárias, 
numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da segurança pública, da 
ordem pública, para proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos e liberdades de outrem. 

Artigo 16 
1. Nenhuma criança pode ser sujeita a intromissões arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na 
sua família, no seu domicílio ou correspondência, nem a ofensas ilegais à sua honra e reputação. 
2. A criança tem direito à proteção da lei contra tais intromissões ou ofensas.
 
Artigo 17 
Os Estados Partes reconhecem a importância da função exercida pelos órgãos de comunicação 
social e asseguram o acesso da criança à informação e a documentos provenientes de fontes 
nacionais e internacionais diversas, nomeadamente aqueles que visem promover o seu bem-estar 
social, espiritual e moral, assim como a sua saúde física e mental. Para esse efeito, os Estados Partes 
devem: 
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(a) Encorajar os órgãos de comunicação social a difundir informação e documentos que revistam 
utilidade social e cultural para a criança e se enquadrem no espírito do artigo 29; 
(b) Encorajar a cooperação internacional tendente a produzir, trocar e difundir informação e 
documentos dessa natureza, provenientes de diferentes fontes culturais, nacionais e internacionais; 
(c) Encorajar a produção e a difusão de livros para crianças; 
(d) Encorajar os órgãos de comunicação social a ter particularmente em conta as necessidades 
linguísticas das crianças indígenas ou que pertençam a um grupo minoritário; 
(e) Favorecer a elaboração de princípios orientadores adequados à proteção da criança contra 
a informação e documentos prejudiciais ao seu bem-estar, nos termos do disposto nos artigos 13.° 
e 18.°.

Artigo 18 
1. Os Estados Partes diligenciam de forma a assegurar o reconhecimento do princípio segundo o 
qual ambos os pais têm uma responsabilidade comum na educação e no desenvolvimento da 
criança. A responsabilidade de educar a criança e de assegurar o seu desenvolvimento cabe 
primacialmente aos pais e, sendo caso disso, aos representantes legais. O interesse superior da 
criança deve constituir a sua preocupação fundamental. 
2. Para garantir e promover os direitos enunciados na presente Convenção, os Estados Partes 
asseguram uma assistência adequada aos pais e representantes legais da criança no exercício 
da responsabilidade que lhes cabe de educar a criança e garantem o estabelecimento de 
instituições, instalações e serviços de assistência à infância. 
3. Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas para garantir às crianças cujos pais 
trabalhem o direito de beneficiar de serviços e instalações de assistência às crianças para os quais 
reúnam as condições requeridas. 

Artigo 19 
1. Os Estados Partes tomam todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas 
adequadas à proteção da criança contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou 
sevícia, abandono ou tratamento negligente; maus tratos ou exploração, incluindo a violência 
sexual, enquanto se encontrar sob a guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes 
legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido confiada. 
2. Tais medidas de proteção devem incluir, consoante o caso, processos eficazes para o 
estabelecimento de programas sociais destinados a assegurar o apoio necessário à criança e 
aqueles a cuja guarda está confiada, bem como outras formas de prevenção, e para identificação, 
elaboração de relatório, transmissão, investigação, tratamento e acompanhamento dos casos 
de maus tratos infligidos à criança, acima descritos, compreendendo igualmente, se necessário, 
processos de intervenção judicial. 
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Artigo 20 
1. A criança temporária ou definitivamente privada do seu ambiente familiar ou que, no seu 
interesse superior, não possa ser deixada em tal ambiente tem direito à proteção e assistência 
especiais do Estado. 2. Os Estados Partes asseguram a tais crianças uma proteção alternativa, nos 
termos da sua legislação nacional. 
3. A proteção alternativa pode incluir, entre outras, a forma de colocação familiar, a kafala do direito 
islâmico, a adoção ou, no caso de tal se mostrar necessário, a colocação em estabelecimentos 
adequados de assistência às crianças. Ao considerar tais soluções, importa atender devidamente 
à necessidade de assegurar continuidade à educação da criança, bem como à sua origem 
étnica, religiosa, cultural e linguística. 

Artigo 21 
Os Estados Partes que reconhecem e ou permitem a adoção asseguram que o interesse superior 
da criança será a consideração primordial neste domínio e: 
(a)Garantem que a adoção de uma criança é autorizada unicamente pelas autoridades 
competentes, que, nos termos da lei e do processo aplicáveis e baseando-se em todas as 
informações credíveis relativas ao caso concreto, verificam que a adoção pode ter lugar face 
à situação da criança relativamente a seus pais, parentes e representantes legais e que, se 
necessário, as pessoas interessadas deram em consciência o seu consentimento à adoção, após 
se terem socorrido de todos os pareceres julgados necessários; 
(b) Reconhecem que a adoção internacional pode ser considerada como uma forma alternativa 
de proteção da criança se esta não puder ser objeto de uma medida de colocação numa família 
de acolhimento ou adotiva, ou se não puder ser convenientemente educada no seu país de 
origem;
(c) Garantem à criança sujeito de adoção internacional o gozo das garantias e normas equivalentes 
às aplicáveis em caso de adoção nacional; 
(d) Tomam todas as medidas adequadas para garantir que, em caso de adoção internacional, a 
colocação da criança se não traduza num benefício material indevido para os que nela estejam 
envolvidos; 
(e) Promovem os objetivos deste artigo pela conclusão de acordos ou tratados bilaterais ou 
multilaterais, consoante o caso, e neste domínio procuram assegurar que as colocações de 
crianças no estrangeiro sejam efetuadas por autoridades ou organismos competentes. 

Artigo 22 
1. Os Estados Partes tomam as medidas necessárias para que a criança que requeira o estatuto 
de refugiado ou que seja considerada refugiado, de harmonia com as normas e processos de 
direito internacional ou nacional aplicáveis, quer se encontre só, quer acompanhada de seus pais 
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ou de qualquer outra pessoa, beneficie de adequada proteção e assistência humanitária, de 
forma a permitir o gozo dos direitos reconhecidos pela presente Convenção e outros instrumentos 
internacionais relativos aos direitos do homem ou de carácter humanitário, de que os referidos 
Estados sejam Partes.
2. Para esse efeito, os Estados Partes cooperam, nos termos considerados adequados, nos esforços 
desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas e por outras organizações intergovernamentais 
ou não governamentais competentes que colaborem com a Organização das Nações Unidas na 
proteção e assistência de crianças que se encontrem em tal situação, e na procura dos pais ou 
de outros membros da família da criança refugiada, de forma a obter as informações necessárias 
à reunificação familiar. No caso de não terem sido encontrados os pais ou outros membros da 
família, a criança deve beneficiar, à luz dos princípios enunciados na presente Convenção, da 
proteção assegurada a toda a criança que, por qualquer motivo, se encontre privada temporária 
ou definitivamente do seu ambiente familiar. 

Artigo 23 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança mental e fisicamente deficiente o direito a uma vida 
plena e decente em condições que garantam a sua dignidade, favoreçam a sua autonomia e 
facilitem a sua participação ativa na vida da comunidade. 
2. Os Estados Partes reconhecem à criança deficiente o direito de beneficiar de cuidados especiais 
e encorajam e asseguram, na medida dos recursos disponíveis, a prestação à criança que reúna 
as condições requeridas e aqueles que a tenham a seu cargo de uma assistência correspondente 
ao pedido formulado e adaptada ao estado da criança e à situação dos pais ou daqueles que 
a tiverem a seu cargo. 
3. Atendendo às necessidades particulares da criança deficiente, a assistência fornecida nos 
termos do no. 2 será gratuita sempre que tal seja possível, atendendo aos recursos financeiros dos 
pais ou daqueles que tiverem a criança a seu cargo, e é concebida de maneira a que a criança 
deficiente tenha efetivo acesso à educação, à formação, aos cuidados de saúde, à reabilitação, 
à preparação para o emprego e a atividades recreativas, e beneficie desses serviços de forma 
a assegurar uma integração social tão completa quanto possível e o desenvolvimento pessoal, 
incluindo nos domínios cultural e espiritual. 
4. Num espírito de cooperação internacional, os Estados Partes promovem a troca de informações 
pertinentes no domínio dos cuidados preventivos de saúde e do tratamento médico, psicológico 
e funcional das crianças deficientes, incluindo a difusão de informações respeitantes aos métodos 
de reabilitação e aos serviços de formação profissional, bem como o acesso a esses dados, com 
vista a permitir que os Estados Partes melhorem as suas capacidades e qualificações e alarguem a 
sua experiência nesses domínios. A este respeito atender-se-á de forma particular às necessidades 
dos países em desenvolvimento. 
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Artigo 24 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito a gozar do melhor estado de saúde possível e 
a beneficiar de serviços médicos e de reeducação. Os Estados Partes velam pela garantia de que 
nenhuma criança seja privada do direito de acesso a tais serviços de saúde. 
2. Os Estados Partes prosseguem a realização integral deste direito e, nomeadamente, tomam 
medidas adequadas para: 
(a) Fazer baixar a mortalidade entre as crianças de tenra idade e a mortalidade infantil; 
(b) Assegurar a assistência médica e os cuidados de saúde necessários a todas as crianças, 
enfatizando o desenvolvimento dos cuidados de saúde primários; 
(c) Combater a doença e a má nutrição, no quadro dos cuidados de saúde primários, graças 
nomeadamente à utilização de técnicas facilmente disponíveis e ao fornecimento de alimentos 
nutritivos e de água potável, tendo em consideração os perigos e riscos da poluição do ambiente; 
(d) Assegurar às mães os cuidados de saúde, antes e depois do nascimento; 
(e) Assegurar que todos os grupos da população, nomeadamente os pais e as crianças, sejam 
informados, tenham acesso e sejam apoiados na utilização de conhecimentos básicos sobre a 
saúde e a nutrição da criança, as vantagens do aleitamento materno, a higiene e a salubridade 
do ambiente, bem como a prevenção de acidentes; 
(f) Desenvolver os cuidados preventivos de saúde, os conselhos aos pais e a educação sobre 
planeamento familiar e os serviços respectivos.
3. Os Estados Partes tomam todas as medidas eficazes e adequadas com vista a abolir as práticas 
tradicionais prejudiciais à saúde das crianças. 4. Os Estados Partes comprometem-se a promover e 
a encorajar a cooperação internacional, de forma a garantir progressivamente a plena realização 
do direito reconhecido no presente artigo. A este respeito atender-se-á de forma particular às 
necessidades dos países em desenvolvimento. 

Artigo 25 
Os Estados Partes reconhecem à criança que foi objeto de uma medida de colocação num 
estabelecimento pelas autoridades competentes, para fins de assistência, proteção ou tratamento 
físico ou mental, o direito à revisão periódica do tratamento a que foi submetida e de quaisquer 
outras circunstâncias ligadas à sua colocação. 

Artigo 26 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito de beneficiar da segurança social e tomam 
todas as medidas necessárias para assegurar a plena realização deste direito, nos termos da sua 
legislação nacional. 
2. As prestações, se a elas houver lugar, devem ser atribuídas tendo em conta os recursos e a 
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situação da criança e das pessoas responsáveis pela sua manutenção, assim como qualquer 
outra consideração relativa ao pedido de prestação feito pela criança ou em seu nome. 

Artigo 27 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito a um nível de vida suficiente, de forma a 
permitir o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. 
2. Cabe primacialmente aos pais e às pessoas que têm a criança a seu cargo a responsabilidade 
de assegurar, dentro das suas possibilidades e disponibilidades económicas, as condições de vida 
necessárias ao desenvolvimento da criança. 
3. Os Estados Partes, tendo em conta as condições nacionais e na medida dos seus meios, tomam 
as medidas adequadas para ajudar os pais e outras pessoas que tenham a criança a seu cargo a 
realizar este direito e asseguram, em caso de necessidade, auxílio material e programas de apoio, 
nomeadamente no que respeita à alimentação, vestuário e alojamento. 
4. Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas tendentes a assegurar a cobrança da 
pensão alimentar devida à criança, de seus pais ou de outras pessoas que tenham a criança 
economicamente a seu cargo, tanto no seu território quanto no estrangeiro. Nomeadamente, 
quando a pessoa que tem a criança economicamente a seu cargo vive num Estado diferente do 
da criança, os Estados Partes devem promover a adesão a acordos internacionais ou a conclusão 
de tais acordos, assim como a adoção de quaisquer outras medidas julgadas adequadas.

Artigo 28 
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e tendo, nomeadamente, em 
vista assegurar progressivamente o exercício desse direito na base da igualdade de oportunidades: 
(a) Tornam o ensino primário obrigatório e gratuito para todos; 
(b) Encorajam a organização de diferentes sistemas de ensino secundário, geral e profissional, 
tornam estes públicos e acessíveis a todas as crianças e tomam medidas adequadas, tais como 
a introdução da gratuidade do ensino e a oferta de auxílio financeiro em caso de necessidade; 
(c) Tornam o ensino superior acessível a todos, em função das capacidades de cada um, por 
todos os meios adequados; 
(d) Tornam a informação e a orientação escolar e profissional públicas e acessíveis a todas as 
crianças; 
(e) Tomam medidas para encorajar a frequência escolar regular e a redução das taxas de 
abandono escolar. 
2. Os Estados Partes tomam as medidas adequadas para velar por que a disciplina escolar seja 
assegurada de forma compatível com a dignidade humana da criança e nos termos da presente 
Convenção. 
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3. Os Estados Partes promovem e encorajam a cooperação internacional no domínio da educação, 
nomeadamente de forma a contribuir para a eliminação da ignorância e do analfabetismo no 
mundo e a facilitar o acesso aos conhecimentos científicos e técnicos e aos modernos métodos 
de ensino. A este respeito atender-se-á de forma particular às necessidades dos países em 
desenvolvimento.

Artigo 29 
1. Os Estados Partes acordam em que a educação da criança deve destinar-se a: 
(a) Promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais 
e físicos na medida das suas potencialidades;
(b) Inculcar na criança o respeito pelos direitos do homem e liberdades fundamentais e pelos 
princípios consagrados na Carta das Nações Unidas; 
(c) Inculcar na criança o respeito pelos pais, pela sua identidade cultural, língua e valores, pelos 
valores nacionais do país em que vive, do país de origem e pelas civilizações diferentes da sua; 
(d) Preparar a criança para assumir as responsabilidades da vida numa sociedade livre, num 
espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade entre os sexos e de amizade entre todos os 
povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e com pessoas de origem indígena; 
(e) Promover o respeito da criança pelo meio ambiente. 
2. Nenhuma disposição deste artigo ou do artigo 28 pode ser interpretada de forma a ofender a 
liberdade dos indivíduos ou das pessoas coletivas de criar e dirigir estabelecimentos de ensino, 
desde que sejam respeitados os princípios enunciados no nº 1 do presente artigo e que a educação 
ministrada nesses estabelecimentos seja conforme às regras mínimas prescritas pelo Estado. 

Artigo 30
Nos Estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou linguísticas ou pessoas de origem 
indígena, nenhuma criança indígena ou que pertença a uma dessas minorias poderá ser privada 
do direito de, conjuntamente com membros do seu grupo, ter a sua própria vida cultural, professar 
e praticar a sua própria religião ou utilizar a sua própria língua.

Artigo 31 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de 
participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na 
vida cultural e artística. 
2. Os Estados Partes respeitam e promovem o direito da criança de participar plenamente na 
vida cultural e artística e encorajam a organização, em seu benefício, de formas adequadas de 
tempos livres e de atividades recreativas, artísticas e culturais, em condições de igualdade. 
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Artigo 32 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito de ser protegida contra a exploração 
económica ou a sujeição a trabalhos perigosos ou capazes de comprometer a sua educação, 
prejudicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. 
2. Os Estados Partes tomam medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas para assegurar 
a aplicação deste artigo. Para esse efeito, e tendo em conta as disposições relevantes de outros 
instrumentos jurídicos internacionais, os Estados Partes devem, nomeadamente: 
(a) Fixar uma idade mínima ou idades mínimas para a admissão a um emprego; 
(b) Adoptar regulamentos próprios relativos à duração e às condições de trabalho; e 
(c) Prever penas ou outras sanções adequadas para assegurar uma efetiva aplicação deste artigo. 

Artigo 33 
Os Estados Partes adoptam todas as medidas adequadas, incluindo medidas legislativas, 
administrativas, sociais e educativas para proteger as crianças contra o consumo ilícito de 
estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, tais como definidos nas convenções internacionais 
aplicáveis, e para prevenir a utilização de crianças na produção e no tráfico ilícitos de tais 
substâncias. 

Artigo 34 
Os Estados Partes comprometem-se a proteger a criança contra todas as formas de exploração 
e de violência sexual. Para esse efeito, os Estados Partes devem, nomeadamente, tomar todas as 
medidas adequadas, nos planos nacional, bilateral e multilateral para impedir: 

(a) Que a criança seja incitada ou coagida a dedicar-se a uma atividade sexual ilícita; 
(b) Que a criança seja explorada para fins de prostituição ou de outras práticas sexuais ilícitas; 
(c) Que a criança seja explorada na produção de espetáculos ou de material de natureza 
pornográfica. 

Artigo 35 
Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas, nos planos nacional, bilateral e multilateral, 
para impedir o rapto, a venda ou o tráfico de crianças, independentemente do seu fim ou forma. 

Artigo 36
Os Estados Partes protegem a criança contra todas as formas de exploração prejudiciais a qualquer 
aspecto do seu bem-estar. 
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Artigo 37
Os Estados Partes garantem que: 
(a) Nenhuma criança será submetida à tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. A pena de morte e a prisão perpétua sem possibilidade de libertação não serão 
impostas por infrações cometidas por pessoas com menos de 18 anos; 
(b) Nenhuma criança será privada de liberdade de forma ilegal ou arbitrária: a captura, detenção 
ou prisão de uma criança devem ser conformes à lei, serão utilizadas unicamente como medida 
de último recurso e terão a duração mais breve possível; 
(c) A criança privada de liberdade deve ser tratada com a humanidade e o respeito devidos à 
dignidade da pessoa humana e de forma consentânea com as necessidades das pessoas da 
sua idade. Nomeadamente, a criança privada de liberdade deve ser separada dos adultos, a 
menos que, no superior interesse da criança, tal não pareça aconselhável, e tem o direito de 
manter contato com a sua família através de correspondência e visitas, salvo em circunstâncias 
excepcionais; 
(d) A criança privada de liberdade tem o direito de aceder rapidamente à assistência jurídica ou 
a outra assistência adequada e o direito de impugnar a legalidade da sua privação de liberdade 
perante um tribunal ou outra autoridade competente, independente e imparcial, bem como o 
direito a uma rápida decisão sobre tal matéria. 

Artigo 38 
1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a fazer respeitar as normas de direito humanitário 
internacional que lhes sejam aplicáveis em caso de conflito armado e que se mostrem relevantes 
para a criança. 
2. Os Estados Partes devem tomar todas as medidas possíveis na prática para garantir que nenhuma 
criança com menos de 15 anos participe diretamente nas hostilidades. 
3. Os Estados Partes devem abster-se de incorporar nas forças armadas as pessoas que não tenham 
a idade de 15 anos. No caso de incorporação de pessoas de idade superior a 15 anos e inferior a 
18 anos, os Estados Partes devem incorporar prioritariamente os mais velhos. 
4. Nos termos das obrigações contraídas à luz do direito internacional humanitário para a proteção 
da população civil em caso de conflito armado, os Estados Partes na presente Convenção devem 
tomar todas as medidas possíveis na prática para assegurar proteção e assistência às crianças 
afetadas por um conflito armado. 

Artigo 39 
Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas para promover a recuperação física e 
psicológica e a reinserção social da criança vítima de qualquer forma de negligência, exploração 
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ou sevícias, de tortura ou qualquer outra pena ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes 
ou de conflito armado. Essas recuperação e reinserção devem ter lugar num ambiente que 
favoreça a saúde, o respeito por si própria e a dignidade da criança. 

Artigo 40 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança suspeita, acusada ou que se reconheceu ter infringido 
a lei penal o direito a um tratamento capaz de favorecer o seu sentido de dignidade e valor, 
reforçar o seu respeito pelos direitos do homem e as liberdades fundamentais de terceiros e que 
tenha em conta a sua idade e a necessidade de facilitar a sua reintegração social e o assumir de 
um papel construtivo no seio da sociedade. 
2. Para esse feito, e atendendo às disposições pertinentes dos instrumentos jurídicos internacionais, 
os Estados Partes garantem, nomeadamente, que: 
(a) Nenhuma criança seja suspeita, acusada ou reconhecida como tendo infringido a lei penal 
por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não eram proibidas pelo direito nacional 
ou internacional; 
(b) A criança suspeita ou acusada de ter infringido a lei penal tenha, no mínimo, direito às garantias 
seguintes: 
(i) Presumir-se inocente até que a sua culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida; 
(ii) A ser informada pronta e diretamente das acusações formuladas contra si ou, se necessário, 
através de seus pais ou representantes legais, e beneficiar de assistência jurídica ou de outra 
assistência adequada para a preparação e apresentação da sua defesa; 
(iii) A sua causa ser examinada sem demora por uma autoridade competente, independente e 
imparcial ou por um tribunal, de forma equitativa nos termos da lei, na presença do seu defensor ou 
de outrem, assegurando assistência adequada e, a menos que tal se mostre contrário ao interesse 
superior da criança, nomeadamente atendendo à sua idade ou situação, na presença de seus 
pais ou representantes legais;
(iv) A não ser obrigada a testemunhar ou a confessar-se culpada, a interrogar ou fazer interrogar 
as testemunhas de acusação e a obter a comparência e o interrogatório das testemunhas de 
defesa em condições de igualdade; 
(v) No caso de se considerar que infringiu a lei penal, a recorrer dessa decisão e das medidas 
impostas em sequência desta para uma autoridade superior, competente, independente e 
imparcial, ou uma autoridade judicial, nos termos da lei; 
(vi) A fazer-se assistir gratuitamente por um intérprete, se não compreender ou falar a língua 
utilizada; 
(vii) A ver plenamente respeitada a sua vida privada em todos os momentos do processo.
3. Os Estados Partes procuram promover o estabelecimento de leis, processos, autoridades e 
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instituições especificamente adequadas a crianças suspeitas, acusadas ou reconhecidas como 
tendo infringido a lei penal, e, nomeadamente: 
(a) O estabelecimento de uma idade mínima abaixo da qual se presume que as crianças não têm 
capacidade para infringir a lei penal; 
(b) Quando tal se mostre possível e desejável, a adoção de medidas relativas a essas crianças 
sem recurso ao processo judicial, assegurando- -se o pleno respeito dos direitos do homem e das 
garantias previstas pela lei. 
4. Um conjunto de disposições relativas, nomeadamente, à assistência, orientação e controlo, 
conselhos, regime de prova, colocação familiar, programas de educação geral e profissional, bem 
como outras soluções alternativas às institucionais, serão previstas de forma a assegurar às crianças 
um tratamento adequado ao seu bem-estar e proporcionado à sua situação e à infracção. 

Artigo 41 
Nenhuma disposição da presente Convenção afeta as disposições mais favoráveis à realização 
dos direitos da criança que possam figurar: 
(a) Na legislação de um Estado Parte; 
(b) No direito internacional em vigor para esse Estado. 

PARTE II & III
Os restantes artigos são relacionados com as responsabilidades dos governos em relação a 
proteção e a promoção dos direitos humanos.

(https://www.unric.org/html/portuguese/humanrights/Crianca.pdf)
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Todos nascemos com um corpo feito de partes e dons, que aprendemos 
a usar em nossas experiências e quando estamos com outros.
Podemos oferecer e receber muitas coisas. E tudo se torna melhor 
quando fazemos isso com espírito de amizade e de ajuda.
Alguém pode tocar um instrumento, e eu ouvir;
Alguém pode ensinar, e eu aprender;
Alguém pode preparar uma comida, e eu ser alimentado;
Quando recebo ajuda, eu cresço naquilo que tenho necessidade;
Ao mesmo tempo, quando ofereço ajudo estou trabalhando para 
atender a necessidades do outro.
Minha identidade se reforça na dignidade do outro. Tornamo-nos livres e 
sem medo.
Isso compõe o mundo dos direitos e das responsabilidades de cada um 
de nós.


