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com os animais



Igualdade de direitos
Todos são iguais e possuem os mesmos

direitos. Essa igualdade nos protege
contra a discriminação, que é quando se

exclui uma pessoa por ela ser de um
jeito.



Não importa cor, religião ou país de
onde veio. Todos somos iguais mesmo
com tantas diferenças. Todo mundo

pensa, se machuca, brinca e dá risada.

 
baseado nos artigos 1, 2, 3,6 e 7

 Devemos respeitar todo mundo. Assim,
vamos poder viver em harmonia e fazer

muitos amigos.
 



Direito dos Trabalhadores

A criança tem que brincar e estudar, não trabalhar!!! 
 

 
Criança trabalhando  é proibido de

qualquer forma.
 

 
baseado no artigo 4



 
baseado no artigo 5

 Não podemos machucar outras pessoas
seja com palavras ou fisicamente, é

nosso dever respeitar todos.

Violência e os deveres



Quem tem os direitos desrespeitados pode pedir ajuda
ao governo , podendo até chamar outros países.

 Todos precisam ter um
julgamento justo, com a lei
sendo usada do jeito certo e
com direito à um advogado 

 Qualquer um é inocente
até acharem provas. O

acusado não pode
testemunhar contra ele
mesmo ou confessar.

 Se o ato não era crime quando foi
realizado, ele não pode ser julgado 

baseado nos artigos 8, 9, 10 e 11

Direitos à justiça



 
baseado no artigo 12

Todos têm o direito de
ter uma vida com

privacidade, ou seja,
sem que o governo e

outras pessoas possam
atrapalhar. 

Privacidade

Podemos escolher
nossa identidade,

personalidade e com
quem nos relacionamos.



 
baseado no artigo 13 e 14

Direito de ir e vir

 Você e seus amigos podem ser quem
quiserem ser e ir aonde desejarem.

 
Dentro de um país todos são livres para
decidir onde vão e aonde querem morar. 

 
 



 
baseado no artigo 15

Ter nacionalidade é fazer parte
do grupo de cidadãos de um

país, tendo direitos e deveres. 

O artigo 15 diz que todos podem
ter uma nacionalidade e que

ninguém pode tirar ela de você.

Nacionalidade



 O casamento é um combinado
entre duas pessoas, e para ele

acontecer os dois devem
concordar com isso, lembrando
que sempre estão livres para se

separar quando quiserem. 

Família e Casamento

Esse artigo também mostra que
família e casamento são coisas
diferentes, então um casal não

precisa ter filhos e uma família não
precisa ser formada por um casal e
nem por um homem e uma mulher.

 



 
baseado no artigo 16



Acabar com a liberdade de expressão
serve para impedir outro crime e a

medida é parecida com o ato, podendo
ser prisão, detenção ou exílio.

Todos podem acreditar no que querem,
escolher uma religião e também mudar

de religião caso queiram. 

Todos podem se reunir, falar e mostrar
o que sentem e acreditam desde que

isso não machuque outra pessoa,

Se expressar é um direito



baseado nos artigos  18, 19, 20 e 29



 
baseado no artigo 17

 Todas as pessoas devem ter um lugar para morar e
ninguém pode tirar ele de seu dono, mas podem
proibir que o dono faça coisas que incomodem

outras pessoas, do presente ou do futuro.

Direito à moradia



 
baseado no artigo 21

Todos os cidadãos têm o direito e dever
de participar das escolhas em seu país,

como nas eleições.

Direito à Democracia



Direito à Segurança

É dever dos governantes garantir segurança
para todos os cidadãos, tanto na rua, quanto

em casa. A população pode cobrar esse direito
de várias formas.

 
baseado no artigo 22



 
baseado nos artigos 23 e 24

Trabalho
 Todas as pessoas podem escolher seu

trabalho, que deve ser digno, com um salário
justo e suficiente, ou seja, que dê pra

comprar comida e ter água e luz em casa.

Além disso, todos têm direito a lazer,
descanso e férias, para o trabalhador não

ficar cansado.



baseado no artigo 25

 Saúde
Todas as pessoas têm direito a se manterem

saudáveis e por isso todos podem ir ao médico,
praticar esporte e brincar. 

Mesmo se o papai não puder trabalhar e a vovó
estiver velhinha, eles ainda devem  se divertir e

cuidar da saúde!



baseado nos artigo 26 e 27

Direito à educação e cultura

 Você e seus amiguinhos devem poder pintar,
tocar instrumentos e dançar. Além disso, você
também pode ser um cientista quando crescer. 

 Toda criança e adolescente precisa estudar,
por isso o mundo precisa de muitas escolas.



baseado nos artigos 28 e 30

A declaração

Esses direitos
valem em todo o

mundo e são
muito

importantes.
Não podemos

esquecer deles!!!

Existem pessoas em todo planeta que trabalham
para fazer os direitos humanos funcionarem.

E todos no
planeta devem
ser protegidos

por eles.


