
INTRODUÇÃO

Esta atividade é retirada do Compasito – Manual on human rights education for children do Conselho da Europa. 

 (WEB: http://www.eycb.coe.int/compasito/contents.html) 

Com a atividade pretende-se criar um espaço de reflexão e de debate sobre os direitos da criança. O papel 
da pessoa adulta é de acompanhar a criança nesta reflexão, pondo questões e ouvindo as suas respostas. O 
exercício não é uma aula, mas sim um jogo de imaginação e de conexões. 
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OS DIREITOS DOS COELHOS 

TEMA / CAMPANHA:
Direitos da criança

IDADE RECOMENDADA  
Para Crianças do pré-escolar e
do 1º ciclo

PREPARAÇÃO:  Poderá ser útil ler com 
atenção a ficha antes de propor a 
atividade a criança 

DURAÇÃO:  30 minutoss MATERIAIS
Folhas 
Mercadores ou Lápis-de-cor

Nº DE PESSOAS:
Pelo menos uma criança e 
uma pessoa adulta 

PASSO-A-PASSO

Pedir à criança para desenhar um coelho numa folha de papel e para lhe dar um nome, como se fosse o 
novo animal de estimação em casa 

Perguntar ‘O que é que este coelho precisa para ser feliz, seguro e saudável?’. 
Anotar ou desenhar as respostas no espaço branco, na folha.  
Algumas das respostas poderão ser uma casa, água, comida, exercício, atenção, amor ou talvez um outro 
coelho para ter companhia 

Perguntar ‘Quem é responsável para garantir que o coelho tem tudo o que precisa?’. 
Anotar ou desenhar as respostas na folha. Muito provavelmente as crianças irão responder que quem é 
responsável é o dono do coelho. 

Numa nova folha desenhar uma criança e perguntar ‘O que é que esta criança precisa para ser feliz, segura 
e saudável?’. Anotar ou desenhar as respostas numa folha 
As respostas serão muito parecidas às anteriores, incluindo direitos como a habitação, a alimentação, a 
família, a educação, a brincadeira, o amor e a atenção
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Ajudar a explorar ainda mais a questão perguntando ‘O que é que esta criança precisa para crescer e participar?’. 
Anotar ou desenhar as respostas numa folha. 

Perguntar ‘Quem é responsável para garantir que a criança tem tudo o que precisa?’. 
Anotar ou desenhar as respostas na folha. 

Aqui as respostas serão um pouco mais complexas do que a pergunta semelhante sobre o coelho e poderão 
incluir as pessoas adultas, os pais ou quem cuida dela, a escola, o estado. 

Explorar com a criança a versão simplificada da Convenção dos Direitos da Criança (CDC) fazendo a ponte 
entre os direitos mapeados nos pontos 4 e 5 e os artigos da convenção. 

Reforçar que, muito provavelmente, a criança disse de forma autónoma o que precisa para ser feliz, segura e 
saudável, para crescer e para participar, sem que uma pessoa adulta o explicasse. Cada criança é o expert 
da sua vida. Explicar que a CDC existe para apoiar todas as crianças no mundo, para as proteger e garantir 
que podem participar. 

Deixar um espaço para questões e reflexões por parte da criança. 

Se relevante, no final, podes fazer uma pesquisa online sobre a CDC e formas de a promover. 

Se quiseres podes partilhar as fotos dos desenhos com a Amnistia Internacional Portugal através do email 
juventude@amnistia.pt e do telemóvel 935 210 188 (chamadas, mensagens e WhatsApp), 
dando-nos autorização para partilhar as imagens. 
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PARA SABER MAIS

Podes saber mais sobre a CDC em: 
www.cnpdpcj.gov.pt/direitos-das-criancas/covencao-sobre-os-direitos-da-crianca.aspx

Podes consultar o site da Amnistia Internacional Portugal para aprofundar alguns dos temas e saber como te 
envolver no nosso trabalho - www.amnistia.pt 


