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“Este livro útil e divertido é um instrumento maravilhoso destinado a 
crianças, jovens e adultos, e estou muito grato ao GO-HRE por sua 

produção. Espero que possa servir um grande número de pessoas e, 
assim, contribuir para a promoção, respeito e implementação de todos  os 

direitos humanos”.

Claire de Lavernette
Presidente do Grupo de Trabalho de Liaison das ONGs
sobre Educação e Aprendizagem em Direitos Humanos

Genebra, Suíça
2017
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Em português e espanhol, a palavra “colega” indica amizade. Queríamos uma palavra que 
fosse convidativa quando lida ou falada por pessoas de todos os lugares, mesmo que a 

a ideia de pessoas juntas em harmonia, e essa é a esperança deste manual. 
todos a darem as mãos, juntarem os braços, e se unirem numa cultura universal dos direitos 
humanos. Esperamos que os orientadores e professores que trabalharem com jovens 
adaptem o material deste manual de acordo com sua própria cultura e circunstâncias. Eles 
devem se familiarizar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como com a 
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Olá. Colega!

Você é nosso(a) convidado(a) especial 
para transformar vidas em todo o mundo 
com a sua participação no final de cada 

história narrada neste livro.

E mais do que isso, através de várias lições, 
você se envolverá com brincadeiras, 

desafios e novas amizades. 

Vamos brincar!
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