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Você sabe o que são os
direitos humanos?
Esse livrinho vai ensinar os artigos, que são
regrinhas que devem ser respeitadas, que fazem parte
de um documento muito importante chamado
“Direitos Humanos”. Ele tem esse nome, pois todas as
pessoas são seres humanos e devem ser tratadas com
respeito, assim todos têm direitos e esses direitos
valem para todos! Cada artigo tem uma atividade para
você completar junto com seus amiguinhos e com o(a)
professor(a), assim o aprendizado fica mais
divertido. Vamos aprender essas regrinhas para
todos viverem bem uns com os outros?
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Regra 1:

Todas as pessoas no mundo são livres para viverem
suas vidas, e lembre-se que todas são igualmente muito
importantes! Você e seu colega têm que ser tratados
sempre da mesma forma, com bastante respeito. Então,
trate os outros com carinho, como se fossem uma
grande família!
Exemplo: Seus coleguinhas são todos diferentes uns dos outros, não
são? Tem quem goste de pega-pega, e quem preferia esconde-esconde,
e assim que é bom! Todo mundo é livre para escolher o que gosta!
Mesmo desse jeito, o que vale pra um vale pra todo mundo, certo?
Temos os mesmos direitos, e é assim que a brincadeira fica justa!
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Vamos aprender?
Encontre as palavras importantes para vivermos
juntos!
Respeito - igualdade - família - liberdade - ajudar
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Regra 2
Já notou que seus coleguinhas são todos diferentes
uns dos outros, e você também? Tem meninas e
meninos. Quem gosta de futebol e quem gosta de
basquete. Quem tem o cabelo ou a pele de uma cor, e
quem tem de outra… Seria sem graça se todo mundo
fosse igual, não é não? E mesmo cada um sendo de uma
forma, todos têm os mesmo
direitos e têm que ser tratados
do mesmo jeito, com muito
carinho, senão não é justo!
Exemplo: Sabe quando a professora fala: “trate os outros como quer
ser tratado”? Nada mais justo, não é mesmo? Imagine que um
coleguinha não te trate da mesma forma que os outros, só porque
vocês não pensam igual. Muito chato ele agir dessa forma por causa
das diferenças, não é? Pois se acontecer, pode falar com a
professora! Ela sabe dos seus direitos, e agora, você também!
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Vamos aprender?
pinte a bolinha que indica o que é melhor fazer
quando um coleguinha:
está triste:

está com medo:

está falando:

Conversar

dar um susto

interromper e
falar junto

ignorar

oferecer ajuda

ouvir

rir

zombar

não prestar
atenção

Lembrete: trate os outros como quer ser tratado!
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Regra 3:
Já parou pra pensar que cada vidinha é muito
preciosa? E é claro que a sua também! Então, todo
mundo tem que proteger sua própria vida, seu corpo e
sua saúde! Lembre que você tem ajuda da sua família,
dos seus amigos, e até mesmo daquelas pessoas de
uniforme, sabe? Que trabalham na polícia. Todo mundo
que você conhece está aqui para te deixar mais seguro,
para você viver de forma feliz e livre!
Exemplo: Não se esqueça de cuidar sempre da
sua segurança! Se alguma coisa te incomodar,
chame a professora ou seus pais! Lembre que
eles estão aqui para te ajudar e querem te
ver bem! Por exemplo, imagine que alguém
que você não conheça vá te buscar quando a
escola acabar… Lembre do que a professora
sempre fala: não converse com estranhos!
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Vamos aprender?
Você deve cuidar da sua saúde! Ajude a criança doente
a cuidar da saúde também! Leve ela até o hospital:
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Regra 4:
É importante sempre fazer seu dever de casa, mas
lembre que trabalhar mesmo é coisa de adulto! Um dia
você também pode ter um trabalho muito legal, vai
ser até difícil de escolher! São tantas opções… Mas
imagina fazer alguma coisa que você não quer? As
pessoas não podem ser forçadas a trabalhar, não é
justo!
Exemplo:
Imagine que um coleguinha seu
queira ser bailarino, já que ele
ama dançar! Mas alguém chega e
fala que ele tem que ser
costureiro, e ele acaba nem
ganhando um dinheirinho pelo
trabalho dele! Isso não pode
acontecer, não é? Por isso mesmo,
é proibido!
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Vamos aprender?
Complete com o nome de cada profissão:
a
g
r
i
c
u
l
t
o
r

o que você quer ser quando crescer?

Regra 5:
É muito gostoso ser tratado com amor e carinho, não
é mesmo? Seus colegas têm o direito de se sentir
assim também! Lembre sempre: o que vale para um, vale
para todos! Mas imagina ser tratado por alguém de
uma forma muito cruel, sendo castigado sempre, de um
jeito muito ruim. Isso não pode acontecer, não é
mesmo? Atenção! Não é a mesma coisa da bronca que
você leva do professor por comer dentro da sala de
aula, tá bem?
Exemplo: Imagina se seu amigo chegar na
aula sempre com machucados? Um
cortezinho aqui e ali, uns roxos no corpo…
Você vai ficar preocupado, não é? Nesse
caso, chame seu colega para conversar, só
você, ele e o seu professor! Porque se
alguém tratou ele de forma cruel, ele tem
que ser protegido!
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Vamos aprender?
Todos devem ser tratados com amor e carinho. ligue
os pontinhos e descubra a imagem escondida!
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Regra 6:
Como você já aprendeu,
todos devem ser
tratados igualmente!
Isso acontece porque,
mesmo com as
diferenças, todos têm
uma coisa em comum:
são pessoas, todos
seres humanos! É por
isso mesmo, também,
que as regras que você
está estudando são tão
importantes: elas
servem para todos!

Exemplo:
Imagina que você vai visitar sua
avó em outra cidade! Naquela
cidade você vai ser visto como
um gato, uma tartaruga ou até
mesmo como uma borboleta? É
claro que não! Você sabe que
você é um ser humano, onde
quer que esteja, assim como seus
amigos da escola são, e até
mesmo como as pessoas do
outro lado do mundo são
também!
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Vamos aprender?
troque os símbolos pelas letras indicadas e descubra
a frase escondida!
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Regra 7:
Sabe esse tanto de direitos e regrinhas que você está
estudando? Não adianta que elas fiquem só no papel,
tá bom? Tente colocá-las em prática no dia a dia, só
assim as coisas melhoram! Se algo que você aprendeu
não foi cumprido, converse com o professor ou com
seus pais!
Exemplo:
Sabe aquele tanto de coisa que
você aprende na sala de aula,
que de vez em quando parece que
você nem vai usar, ou que vai
esquecer? Então, é importante
lembrar dessas coisas no dia a
dia, e usar na sua vida, assim
como as regrinhas que você está
aprendendo!
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Vamos aprender?
Pinte o que se pode fazer dentro da sala de aula.
Lembre de tudo que voce já aprendeu nesse livrinho
Levantar a mão para falar
Agradecer
Zombar do colega
pedir com educação
bater no coleguinha ou no(a) professor(a)

Respeitar os colegas
Interromper quando outra pessoa está falando
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Regra 8:
Quando um adulto faz alguma coisa muito
errada, ou que não deve, ele tem que consertar
esse erro e, de vez em quando, ele pode até
mesmo ter que passar um tempo longe de casa,
ou seja, é isolado. Mas lembre que ninguém pode
te castigar sem motivos, tem que ser provado
que algo de errado foi feito!
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Exemplo:
Imagina que alguém pintou na
mesa da escola. Essa pessoa vai
receber um castigo pela
professora, já que foi errado
fazer isso. Mas somente quem
fez a bagunça vai ter uma
punição, não seria justo
culpar quem não fez nada, não
é mesmo?

Vamos aprender?
Todo mundo já fez algo de errado alguma vez. todo
mundo aprende com os erros e tudo bem, o
importante é consertar e pedir desculpas, assim você
aprende o que é certo e o que não é. Conte para seus
colegas alguma coisa que você já fez de errado e o
que você fez para consertar. Anote aqui embaixo:
escreva aqui:

- 17 -

Regra 9:
Embora você ainda seja criança, é importante saber
que, no mundo dos adultos, quando alguém faz
alguma coisa de errado, essa pessoa pode ser julgada,
ou seja, ela pode contar o seu lado da história para
se defender. Porque, além do mais, pode ser que a
pessoa seja inocente e não
tenha feito nada de errado!
Exemplo:
Assim, os direitos dessa
Às vezes confusões
acontecem, não é mesmo?
pessoa vão ser
Pode ter sido seu irmão que
respeitados, pois
pegou o bolo na geladeira,
as regras servem
e não você. Por isso mesmo,
você tem direito de contar
sempre para
a sua história, para poder
todos, lembra?
se defender de qualquer
mal entendido.
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Vamos aprender?
você gosta de escutar historinhas? escolha a sua
história favorita e escreva aqui! pode contar do seu
jeito e usando as suas palavras.
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Regra 10:
Existem certas coisas que você só quer compartilhar
com seus pais, como momentos especiais, em família.
Pois então, você tem o direito de escolher com quem
compartilhar essas informações, e isso se chama
privacidade. Mesmo se alguém quiser saber de algumas
coisas da sua vida, como da sua família, você não
precisa contar. Às vezes você só quer falar para
pessoas que você confia, como seus pais.
Exemplo: Sabe aquele segredo que
você tem com seu melhor amigo?
Que vocês prometeram não
contar pra mais ninguém? São
segredos de amizade… Mesmo se
algum outro coleguinha quiser
saber, você não precisa falar.
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Vamos aprender?
Pinte as bolinhas que indicam as que pessoas
você pode confiar:
Minha mãe
vizinho
meu pai
pessoa estranha
professora
moço da padaria
qual é a pessoa em que você confia e que cuida de você?
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Regra 11:
Sabe quando seus pais precisam ir à farmácia ou ao
supermercado? Eles vão e voltam rapidinho, não
é? Pois imagina ter que pedir permissão toda vez
que você for sair de casa… Não daria certo, seria
muito trabalho. Então, todas as pessoas têm
direito de ir para onde desejam, pois assim fica
muito mais fácil!

Exemplo: Sabe quando você vai visitar aquele parente
que mora super longe? São aquelas viagens que parecem que nunca
vão chegar! Às vezes vocês não moram nem no mesmo país, incrível,
não é? Por causa dos seus direitos, você pode ir visitar quem você
quiser a qualquer momento!
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Vamos aprender?
agora é a sua vez! que tal fazer um desenho de
um lugar que você gostaria de conhecer?
desenhe aqui:
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Artigo 12:
Você sabia que não é obrigado a morar no mesmo país
para sempre? Se sentir que precisa ir para um lugar
mais seguro, sua família pode decidir se mudar. Além
disso, lembre-se que as pessoas devem ser sempre
acolhidas ao buscarem uma vida nova em um país novo.

Exemplo:
Pode ser que alguns lugares não
respeitem todas as regrinhas e
direitos que você está
aprendendo. Por isso, às vezes é
melhor se mudar para um lugar
onde você seja mais respeitado e
se sinta bem e feliz.
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Vamos aprender?
Você conhece alguma pessoa que veio de outro país?
desenhe ela aqui e mostre que ela deve ser acolhida!

Lembrete: uma pessoa que sai do seu país e vai morar
em outro, para viver melhor, é chamada de refugiada
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Regra 13:
Você gosta de ser brasileiro? O Brasil é um país
tão grande, cheio de lugares tão bonitos, não é
mesmo? Pois dependendo de onde você mora, você
tem uma nacionalidade diferente. Quem mora em
Portugal é português, na Itália são os italianos e
no Japão são os japoneses! E existem diversos
outros países! Mas mesmo o Brasil sendo tão
bonito, não se esqueça que você possui o direito
de querer se mudar para outro país e, assim, terá
uma nova nacionalidade!
Exemplo: Se você nasceu e ainda mora no Brasil, você é
cidadão brasileiro. Agora, imagine que você vai viajar para um
outro país, tipo a China. Lá, você é estrangeiro, porque só está
visitando. Mas se precisar se mudar para a China e morar lá
por muitos anos, você se tornará um cidadão chinês!
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Vamos aprender?
agora é a sua vez! desenhe a bandeira do seu país:
desenhe aqui:
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Regra 14:
Você sabia que quando as pessoas crescem, elas têm a
possibilidade de achar um amor, e têm o direito de
casar e formar uma família muito feliz? Lembre-se
que toda forma de amor é válida e deve ser protegida!
Exemplo:
Sabe aqueles casais super fofos
que você vê na televisão, em
livros ou em histórias em
quadrinhos? Como o Aladdin e a
Jasmine? É tão bonito ver um
amor de verdade, não é mesmo?
Quem sabe um dia você ache o
seu e viva feliz pra sempre,
também?
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Vamos aprender?
desenhe sua casa e as pessoas que moram nela e que
cuidam de você:
desenhe aqui:
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Regra 15:
É muito gostoso chegar depois da aula e descansar
com a família na sua casinha, não é mesmo? Em casa
você pode ver televisão, jogar jogos e brincar
muito..., mas não se esqueça de fazer a lição de casa!
Pois então, cada coleguinha
seu tem a própria casa
Exemplo:
também, e esse é direito
Além da sua casa, você
também
tem o direito de
de todas as pessoas!
ter seus brinquedos, seus
livros e suas roupas...
Imagine se alguém pega suas
coisas sem permissão? Não
seria justo, não é mesmo?
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Vamos aprender?
Você aprendeu que cada um tem suas coisas, mas é
importante saber dividir. Pense em duas coisas que
você tem em casa e emprestaria para os seus colegas,
assim vocês podem dividir suas coisas. Desenhe aqui
embaixo o que você escolheu para dividir:
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Regra 16:
Já parou pra pensar que existem várias religiões
no Brasil? E imagina no mundo?! São muitas,
não são? Tem gente que acredita em um Deus,
tem gente que acredita em vários, e tem até
mesmo quem não acredite em nenhum. E está
tudo bem! As pessoas são diversas e têm o
direito de escolherem no que acreditar, não é
mesmo?

Exemplo: Lembre-se! Seu coleguinha acreditar em alguma coisa
diferente de você, não torna nenhum de vocês dois errados, tudo
bem? O mundo é muito grande, cabem várias religiões nele!
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Vamos aprender?
Vamos aprender sobre várias religiões diferentes?
Peça para seus amiguinhos falarem sobre a religião
deles e use o espaço abaixo para fazer anotações sobre
o que eles estão falando:
Escreva aqui:
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Regra 17:
A sala de aula é um lugar muito bacana, não é mesmo?
Você pode falar de forma livre, expressando suas
ideias para os colegas e para o professor... não
existem perguntas erradas, e todo mundo pode
contribuir na aula falando o que acha! Mas esse
direito está além da escola! Lembre-se sempre que
você pode ter suas opiniões sobre as coisas!

Exemplo: Você sabia que se expressar é mais do que mostrar suas
opiniões para os outros? As pessoas se expressam no modo que
vestem, como se comportam e claro, como falam também! Lembre-se
que se expressar é maravilhoso, mas sempre respeitando os outros.
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Vamos aprender?
Imagine que você está em uma conversa e todo mundo
tem opiniões diferentes, o que você deve fazer?
Lembre do que aprendeu no livrinho:
FIcar bravo(a) porque ninguém concorda com
você
ouvir e aprender que outras pessoas pensam
diferente de você
discutir e fazer todo mundo ter a mesma opinião
brigar com as pessoas e não conversar mais com
elas
respeitar a opinião da pessoa, mesmo que vocês
não pensem da mesma forma
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Regra 18:
Toda pessoa pode se reunir e formar grupos com quem
quiser. É muito bom se juntar com os amigos, com as
famílias, com seu time de futebol, com seus colegas de
aula, com seu grupo de dança, com as pessoas que são
parecidas com você ou que gostam das mesmas coisas!
Mas lembre-se: ninguém pode te obrigar a participar
de um grupo que você não queira, ok?

Exemplo: É igual na sala de aula, quando seu professor pede
para os alunos formarem grupos para fazer uma atividade,
não é mesmo? É ótimo se juntar com seus amigos! Mas
atenção, façam os trabalhos de forma pacífica, senão o
professor pode se aborrecer...
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Vamos aprender?
Leve as pessoas para seus grupos:
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Regra 19:
Toda pessoa tem direito de votar! Afinal, imagine se
seu colega tomar todas as decisões nas brincadeiras.
Não seria justo, não é mesmo? Votar é escolher quais
pessoas vão tomar decisões importantes na sua cidade,
e até mesmo no seu país! Ou seja, elas vão te
representar... E lembre-se: essas decisões devem fazer
o bem para todos!
Exemplo: Você já reparou que a cada dois anos a tv e as ruas ficam
cheias de propagandas de políticos? São pessoas que querem
tomar as decisões importantes para melhorar a vida de todos!
Mas antes disso, elas precisam de bastantes votos! E as pessoas só
votam em quem quer fazer o melhor para todos, assim todo
mundo pode ter chance de escolher o melhor representante.
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Vamos aprender?
vAMOS VOTAR! da PRÓXIMA VEZ QUE VOCÊ E SEUS AMIGOS
ESTIVEREM EM DÚVIDA DO QUE BRINCAR, USE ESTA PÁGINA!

pular corda
pega pega
bola
esconde esconde
Faz de conta
Brincadeira com mais votos:
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Regra 20:
Você sabia que tem o direito não somente de se sentir
seguro, como já foi explicado neste livrinho, mas
também ao trabalho, ao descanso, lazer, cultura e até
mesmo à educação? Muito importante, certo?
Lembre-se que todas essas coisas, você
recebe dos governantes,
ou seja, daquelas
Exemplo:
pessoas que são
É igual na escola: quando
votadas, lembra?
você tem o tempo de estudar,
de brincar, de descansar, de
Como foi visto na
estudar um pouco mais e
regra 19.
depois ir embora com a sua
família...
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Vamos aprender?
Você aprendeu que devemos ter tempo para estudar,
brincar, descansar, aproveitar a família. Agora conte o
que Você mais gosta de fazer nesses tempos!
o que Você mais gosta de estudar?

qual a sua brincadeira favorita?

o que Você mais gosta de fazer com sua família?
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Regra 21:
Já foi falado sobre trabalho neste livrinho não é
mesmo? Lembre-se, trabalhar é coisa de adulto! Um
dia você poderá fazer alguma coisa muito legal, que
você próprio escolher! Não vai ser fácil! São muitas
opções legais... E você já sabe, todas as pessoas têm
que ser tratadas da mesma forma no trabalho, senão
não é justo! E não se esqueça do dinheirinho que você
recebe no final! É muito importante para cuidar da
família.
Exemplo: Imagine alguém ser tratado de forma diferente por
ser menino ou menina, ou por ter o cabelo liso ou
cacheado? Como você já aprendeu, isso não é justo, todos
têm que ser tratados de forma igual sempre, até mesmo no
trabalho.
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Vamos aprender?
com o que os adultos que você conhece trabalham?
Desenhe os adultos e suas profissões:

desenhe aqui:

- 43 -

Regra 22:
Toda pessoa se sente cansada de vez em quando! Ainda
mais quando você faz muitas atividades na escola, e
brinca muito no recreio! Então, lembre-se sempre de
descansar, fazer pausas quando não se sentir bem e
ter sempre uma boa noite de sono. Agora, imagine para
os adultos que trabalham... é importante que eles
tenham dias de folga para aproveitar com você, horas
de descanso e, de tempos em tempos, férias, para
passar o tempo com a família e se divertir muito!
Exemplo: Sabe as férias das escolas? Sempre acontecem em janeiro e
em julho, e é muito bom para descansar, porque estudar cansa
bastante, não é mesmo? Os adultos, então, que estão sempre
trabalhando e estressados, também precisam de férias, mas as dos
adultos podem acontecer em outras épocas do ano.
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Vamos aprender?
já vimos que férias são muito importantes para que
possamos descansar. Então, o que você mais gosta de
fazer nessa época? circule:

ir para a praia

brincar com amigos
Viajar

ir ao cinema

visitar parentes

jogar videogame
passear

ir na piscina
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Regra 23:
Todo mundo deve viver bem e ter acesso a uma vida
boa, você não acha? Todos devem ter uma casa legal
para morar, comida gostosa, educação para aprender
com os colegas, segurança para se sentir bem e
cuidados sempre quando precisar de ajuda! Os adultos
que não conseguirem sustentar suas famílias sempre,
devem ser amparados e
ajudados, você não
Exemplo:
concorda? Assim,
Imagine que seus pais decidem
mudar de trabalho! Eles têm o
todo mundo fica feliz.
direito de receber ajuda para
sustentarem sua família nesse
período, você não acha? Para
todo mundo ficar bem!
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Vamos aprender?
todos devem ter uma vida boa, não é? desenhe casas
bem bonitas para que essas crianças possam morar e
viver bem!

- 47 -

Regra 24:
É muito bom ir pra escola, não é mesmo? Você pode
encontrar seus professores, seus amigos e colegas,
brincar muito e aprender também! Pois é um direito
de todos poder ir para a escola! Assim, quando você
crescer, você pode achar um trabalho muito legal, que
você goste, igual a seus pais e família!
Exemplo:
Imagine ficar o dia todo em
casa, sem fazer nada! Não teria
muita graça, não é mesmo?
Muito melhor ir encontrar seus
colegas na aula, pra ter muitas
atividades e contar sobre tudo
o que aprendeu quando chegar
em casa.
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Vamos aprender?
você aprendeu que é muito importante estar na escola
e estudar. desenhe sua sala de aula e seus colegas.
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Regra 25:
Você já deve saber que tem que ser
tratado com respeito em qualquer lugar
do mundo! Em todos os lugares as
pessoas devem ser tratadas de forma
justa e igual, de acordo com o que diz
esse livrinho!

Exemplo: Imagine ir visitar um amigo em outro país! Se as
regrinhas desse livro não valessem lá, não seria justo, não
é mesmo? Já que os direitos são para todos os seres
humanos!
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Vamos aprender?
Esse livrinho deve valer em todos os países, assim as
regras servem para todos. Mas, existem países que
falam outras línguas. Imagine que você pode traduzir
esse livrinho para que as crianças de outros países
possam entender e aprender. Quais línguas você
escolheria?
Escreva aqui:
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Regra 26:
Você aprendeu muito sobre seus direitos!
Mas lembre-se que você tem tarefas que
devem ser feitas também! E todos devem
cumpri-las! Assim, todo mundo pode
conviver melhor, respeitando as regras,
fazendo as tarefas e tendo respeito com
as pessoas!
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Vamos aprender?
Você cumpre as tarefas na sua casa? faça uma lista
das tarefas que você deve fazer na sua casa:

1.
2.
3.
4.
5.
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Regra 27:
Por fim, lembre-se de respeitar sempre os outros!
Todos os direitos trabalhados aqui servem para
todos. Essas regras foram criadas para o bem!
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Vamos aprender?
O que você mais gostou de aprender nesse livrinho?

O que você e seus amiguinhos podem fazer para que o
mundo seja um lugar melhor para todos viverem?
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