
N.07
PICTIONARY COM UM TWIST

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no geral 

IDADE RECOMENDADA  
A partir dos 8 anos 

PREPARAÇÃO:  10 minutos

DURAÇÃO:  30 minutos a 
60 minutos

MATERIAIS
Cartões com palavras – disponíveis 
em MATERIAIS ADICIONAIS
Folhas, farcadores

Nº DE PESSOAS:
Sem limite de participantes 

Em todo o lado!
EDH

WWW.AMNISTIA.PT

INTRODUÇÃO

Esta atividade é adaptada do Compass – Manual de Educação para os Direitos Humanos com jovens do 
Conselho da Europa.

Trata-se de um jogo cujo objetivo consiste em representar, através de um desenho, uma palavra relacionada 
com direitos humanos. Apesar de ser um jogo simples, é uma boa oportunidade para explicar o significado 
de alguns conceitos mais complexos relacionados com direitos humanos.

Podes utilizar a mímica em vez do desenho para representar as palavras, jogando-se da mesma forma. 
Nos MATERIAIS ADICIONAIS são propostos dois sets de cartões, um dirigido a crianças e um direcionado 
para pessoas adultas. 

PREPARAÇÃO

Imprime e recorta os cartões das palavras que encontras nos MATERIAIS ADICIONAIS desta atividade. 

Em alternativa podes escrevê-los em papeis. Podes acrescentar novas palavras às opções existentes.



CONTACTOS

Departamento de Juventude e EDH - Amnistia Internacional Portugal
juventude@amnistia.pt
935 210 188

www.amnistia.pt
facebook.com/amnistiapt (+351) 21 386 16 64

Rua dos Remolares, 7 - 2º 1200-370 Lisboa

N.07
PASSO-A-PASSO

1. Coloca os cartões das palavras virados para baixo.

2. À vez uma pessoa retira um cartão e, sem o mostrar a ninguém, terá que desenhar a palavra escrita no
   cartão. Os restantes participantes tentam adivinhar. A primeira pessoa a acertar ganha um ponto.

3. Joga a pessoa seguinte, no sentido dos ponteiros do relógio.

4. Quando todas os cartões tiverem sido revelados, a pessoa que tiver mais pontos ganha o jogo.

Se houver pessoas em número suficiente, podem formar equipas. Neste caso, uma pessoa desenha para a 
sua própria equipa e por cada resposta certa a equipa ganha um ponto.  

No final da atividade pode ser útil discutir algumas das palavras, o seu significado e a sua relação com os 
direitos humanos.

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.

PARA SABER MAIS

As palavras dos cartões estão relacionadas com os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Podes consultar a Declaração completa em www.amnistia.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/

Podes também utilizar esta animação produzida pela Amnistia Internacional sobre a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, para que as crianças fiquem a saber um pouco mais sobre a Declaração e a 
sua origem - www.youtube.com/watch?v=cs5-rbwUGQQ
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MATERIAIS ADICIONAIS

 

NOME  NECESSIDADES  DIFERENTE  

ESCOLA  AMOR  VIDA  

BRINCAR  FAMÍLIA  ÁGUA  

EU POSSO  SER OUVIDA  SER JUSTO  

PARTICIPAR  MÉDICA  CASA  

CARTÕES PARA CRIANÇA
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MATERIAIS ADICIONAIS

CARTÕES PARA PESSOAS ADULTAS

JULGAMENTO JUSTO  PARTICIPAÇÃO  BEM - ESTAR  

PRIVACIDADE  IDENTIDADE  EDUCAÇÃO  

DIGNIDADE  EQUIDADE  RESPONSABILIDADE  

ASILO  ESTADO  ATIVISMO  

JUSTIÇA  VIDA MOVIMENTO  


