
Esta atividade revela o que os participantes já sabem sobre direitos humanos e, através da partilha, oferece 
novos temas para explorar. Também ajuda a conhecer melhor a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH).

A atividade pode ser feita em grupo, com mais de 2 pessoas, ou individualmente.

N.14
QUADRADOS DOS DIREITOS HUMANOS 

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos em geral

IDADE RECOMENDADA  
A partir dos 10 anos 

PREPARAÇÃO:  5 minutos

DURAÇÃO:  
Entre 15 e 30 minutos

MATERIAIS
Ficha Quadrado dos Direitos 
Humanos – disponível em 
MATERIAIS ADICIONAIS
Computador ou telemóvel com 
acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
Sem limites de participantes

Em todo o lado!
EDH

WWW.AMNISTIA.PT

INTRODUÇÃO

PREPARAÇÃO

Para jogar em grupo, imprime uma cópia da ficha por participante. 
A ficha está disponível nos MATERIAIS ADICIONAIS. 

Em alternativa podes escrever as afirmações em papel, fazendo a tua própria grelha.



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.14Em todo o lado!
EDH

WWW.AMNISTIA.PT

PARA SABER MAIS

Podes consultar a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 
www.amnistia.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/.

Podes ficar a saber mais sobre violações dos direitos humanos no mundo e, sobretudo, como as combater, 
em www.amnistia.pt/noticias/.

PASSO-A-PASSO

Para jogar em grupo:

1. Distribui a todas as pessoas uma cópia da ficha Quadrados de Direitos Humanos.

2. Durante 5 minutos, preenche, individualmente, cada quadrado com um exemplo do que é pedido.

3. No final, se houver quadrados vazios, podem discutir em conjunto ou procurar informação online nos links 
disponíveis em PARA SABER MAIS.

4. Comparem e discutam as vossas respostas.

5. Relaciona com os Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrevendo em cada quadrado o 
nº do artigo que melhor se adequa à tua resposta

Podem explorar algumas das situações e saber como fazer a diferença em PARA SABER MAIS

Para jogar individualmente

1. Vai a www.padlet.com/amnistia/edh11

2. Deixa as tuas respostas nos comentários de cada quadrado

3. Compara as tuas respostas com as de outras pessoas que já participaram

4. Relaciona as tuas respostas com os Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

5. Podes explorar algumas das situações e saber como fazer a diferença em PARA SABER MAIS 



MATERIAIS ADICIONAIS
N.14

 

Um direito humano
 

Um país onde os direitos 
humanos sejam violados 

Um grupo no teu país 
que queira negar os 
direitos de outras 

pessoas  

Um país onde as 
pessoas vêm os seus 

direitos negados devido 
à sua etnia 

 
 
 
  

Uma organização que 
luta pelos direitos 

humanos 
 
 
  
 
 

Um filme ou um vídeo 
acerca dos direitos 

humanos 

Um artista ou uma 
banda que cante sobre 

direitos humanos 

Um direito que tens e 
que os teus pais não 

tiveram 

O tipo de violação dos 
direitos humanos que 

mais te incomoda 
 
 
 
  
 

Um livro sobre direitos 
humanos 

Um direito por vezes 
negado às mulheres 

Um direito que todas 
as crianças devem ter

 

Um país onde as pessoas 
veem os seus direitos 
negados devido à sua 

religião 
 
 
  
 
 

Um direito humano que 
esteja a ser alcançado em 

todo o mundo 

Um direito que seja 
respeitado 

Alguém que defenda os 
direitos humanos 

 

QUADRADOS DOS DIREITOS HUMANOS


