
INTRODUÇÃO

Aprender algo sobre os direitos humanos pode ser feito também 
de uma forma divertida e, um pouco, competitiva. Este é o 
princípio por trás desta atividade.  

Trata-se de um quiz online sobre direitos humanos e temas 
relacionados caros à Amnistia.

Pode ser jogado individualmente, no sossego da tua casa, ou 
em conjunto com as pessoas que moram contigo, cada uma 
com um telemóvel. A tabela dos pontos é pública, ou seja, toda 
a gente compete com toda a gente. As informações de base da 
plataforma estão em inglês.

A plataforma funciona melhor em telemóveis do que em 
computadores. 

O quiz apresenta também alguma informação relevante após 
cada pergunta. Se precisares de mais esclarecimentos ou se 
quiseres saber como te envolver no trabalho da Amnistia 
Internacional estamos disponíveis através do email 
juventude@amnistia.pt e do número de telemóvel 935 210 188 
(chamadas, mensagens e WhatsApp). 

N.01
QUIZ ONLINE PARA OS DIREITOS HUMANOS

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no geral 

IDADE RECOMENDADA  
A partir dos 14 anos 

PREPARAÇÃO:  Nenhuma

DURAÇÃO:  30 minutos MATERIAIS
Telemóvel com acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
Sem Limite de participantes

Em todo o lado!
EDH

WWW.AMNISTIA.PT
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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.01
PASSO-A-PASSO

Vai a www.kahoot.it no teu telemóvel. Podes inserir o endereço no teu browser ou na barra de pesquisa. 

Insere o código 02031449

Insere o teu nickname em baixo. Não reveles informação pessoal. 

Responde às perguntas diretamente no teu telemóvel. Das 4 opções de resposta só uma está é certa. 
A velocidade de resposta também dá mais pontos. 

Se quiseres partilhar o teu feedback sobre o quiz, ou se tiveres dúvidas e questões sobre temas específicos, 
estamos a disposição através do email juventude@amnistia.pt e do número de telemóvel 935 210 188 
(chamadas, mensagens e WhatsApp). 

PARA SABER MAIS

O quiz explora vários temas ligados aos direitos humanos. A melhor maneira de acompanhar cada um deles, 
ou os que te interessam, é explorar o site da Amnistia Internacional Portugal em www.amnistia.pt. 

Em todo o lado!
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