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1. Introdução 
Vivemos tempos desafiantes, face à pandemia de COVID-19. Apesar do 

quadro de incerteza em que todos nos movemos, na FEC – Fundação Fé e 

Cooperação, continuamos empenhados em manter a comunicação com 

os nossos parceiros e, ao mesmo tempo, encontrar formas alternativas 

de implementar as atividades previstas, procurando adaptá-las à nova 

realidade em que nos encontramos. Neste tempo de reajuste, estamos 

a reinventar o modo como chegamos e trabalhamos com os nossos 

públicos-alvo, de forma a manter os objetivos e os resultados definidos. A 

COVID-19, de facto, limita-nos na execução prática das nossas atividades, 

mas não suspende a nossa operação, nem interrompe a nossa missão.

  

Enquanto organização e ator de desenvolvimento, a FEC é corresponsável 

por continuar a promover o trabalho em prol do desenvolvimento humano. 

Deste modo, é também para nós uma prioridade encontrar novas formas 

de executar a nossa ação e, assim, contribuir para que o dia-a-dia das 

pessoas e comunidades com quem trabalhamos se mantenha o mais 

possível dentro da normalidade, salvaguardando o bem maior de todos: a 

saúde.

Queremos ser ativos neste processo e, dentro dos constrangimentos 

evidentes, reorganizar o trabalho, as prioridades, concretizando os objetivos 

e os resultados a que nos propusemos.
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No caso concreto do projeto de Educação para o Desenvolvimento, Terra dos 

Direitos – Por um Mundo com Direitos, o foco continua a ser o de contribuir 

para uma maior consciencialização, reflexão crítica e ação na defesa e 

proteção dos direitos da criança, através da promoção do debate, junto das 

crianças do ensino básico, sobre os direitos e a proteção da criança, pondo 

em relação as realidades portuguesa e guineense a partir da perspetiva 

da criança. Sabemos que é grande desafio que enfrentamos, uma vez 

que o nosso principal público-alvo são alunos e professores do ensino Pré- 

Escolar e do 1o Ciclo do Ensino Básico. O desafio é ainda maior quando, 

grande parte da nossa ação está focada em atividades não formais, 

privilegiando o contacto pessoal e a presença ativa nas escolas. A atual 

situação de confinamento e distanciamento social vivida em Portugal 

limita a nossa intervenção, mas não suspende as nossas atividades. 

 

Desta forma, para apoiar a abordagem das temáticas relacionadas com 

os “Direitos das Crianças”, sugerem-se, de seguida, alguns materiais e 

recursos pedagógicos que se destinam a continuar a trabalhar estes 

conteúdos de uma forma lúdica.

Os direitos trabalhados pelo projeto são: Educação; Alimentação; Saúde; 

Cuidados; Proteção, pelos seguintes continentes: América, Europa, África, 

Ásia, Oceânia. Para elaborar estes recursos pedagógicos, e torná-los mais 

adaptados a realidade das crianças, foram escolhidas atividades que 

possam ser realizadas offline, pois muitas crianças ainda não têm acesso 

à internet.
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2. Atividades

Atividade 1: 
Objetivos: Conhecer, pintar e localizar os dois continentes.

Recursos: lápis de cor e caneta

1. Pinte, de cores diferentes, os dois continentes (África e América) da 

imagem;

2. Identifique-os, escrevendo o respetivo nome em cada continente em 

letras maiúsculas e em letras minúsculas;

3. Mostre a sua descoberta aos pais e tentem descobrir em conjunto os 

continentes que não foram identificados;

4. Guarde o trabalho para poder partilhar com a sua família.
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Atividade 2: 

Objetivos: Conhecer a Convenção sobre os Direitos da Criança e 
a origem do Dia Universal dos Direitos da Criança; reconhecer a 
importância dos direitos humanos para o desenvolvimento do 
mundo e para o combate às desigualdades.

Recursos: lápis de carvão e lápis de cor; cola; jornais; revistas.

1. Ler o texto:

2. Responda à seguinte pergunta:

Qual é o dia universal dos Direitos da Criança?

A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), 

documento adotado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 20 de novembro de 1989, consagra os 

direitos humanos das crianças. A CDC estabelece que 

os Estados a que ela aderiram – Portugal ratificou a 

CDC a 21 de setembro de 1990 – devem assegurar que 

todas as crianças – sem qualquer tipo de discriminação 

– beneficiam de medidas de proteção e atenção 

especiais, têm acesso a serviços especiais, como os de 

Educação; Alimentação; Saúde; Cuidados; Proteção para 

que possam viver, crescer, aprender e participar na vida 

da sociedade, num ambiente seguro e favorável ao seu 

pleno desenvolvimento.
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3. Desenhe o contorno (silhueta/corpo) de uma criança, e pense e escreva, 

fora do contorno da figura, algumas necessidades das crianças que ache 

importantes serem protegidas.

4. Com restos de jornais e revistas, decore o corpo desenhado (colocando: 

cabelo; olhos; orelhas; sapatos e outros).

5. Peça aos pais que numa frase respondam: Porque é importante 

assegurar os direitos das crianças em todos os continentes? Escreva a 

resposta dos pais nas linhas abaixo.

Resposta dos pais:
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Atividade 3: 

Objetivos: Completar e ilustrar a história; distinguir diferentes hábitos 
alimentares e costumes; identificar as 5 dimensões dos direitos: 
Educação; Alimentação; Saúde; Cuidados; Proteção.

Recursos: lápis de carvão, borracha, lápis de cor; folhas A4; furador; 
corda.

1. Complete a história e invente um título.

2. Faça a capa e contra capa da história com desenhos, colagens, pinturas 

e outros.

__________________________________________ (Título)

O meu nome é _________________________________________, vivo no continente 
Africano num país que se chama _______________________. Mas estou de férias 
em Portugal, com um grande grupo de rapazes e raparigas da minha 
idade. Fomos todos convidados para um acampamento internacional, 
que envolve participantes de vários países. A ideia dos organizadores 
foi a de porem em contacto pessoas que falam línguas diferentes e 
têm costumes diferentes para se conhecerem e fazerem amizade. A 
minha língua é __________________________ e um prato típico do meu país é 
________________________, adoro-o. 
Já sou amiga de um chinês, que apesar de falar em ________________________, 
comunico só por gestos e caretas simpáticas, mas entendemo-nos 
perfeitamente e fartamo-nos de rir.
Do grupo fazem parte duas irmãs que vieram do Brasil, que fica no 
continente __________________, é muito fácil comunicar pois falam português. 
A mais velha é a _________________, gosta imenso de conversar. A mais nova 
é a ____________________, é risonha mas um pouco envergonhada.
Divertimo-nos bastante na primeira e fizemos tantos jogos que nos 
permitiram conhecer melhor o grupo. 
Percebi que todos nós desde o dia que nascemos tivemos direito a um 
__________________ e a uma nacionalidade, o direito a ___________________, 
com idas regulares ao médico, o direito a _____________________, mesmo 
sabendo que comemos alguns alimentos diferentes, o direito a ir à 
_______________________ para aprendemos a ler, escrever, fazer contas, 
desenhar, e claro que descobri que nós vivemos todos numa ______________ 
com a nossa família. 
Que sorte nós temos em viver em países que garantem os nossos 
____________________________! (escreva com letras maiúsculas)
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Atividade 4: 

Objetivos: Encontrar as respostas corretas relacionadas com os 
Direitos das Crianças.

Recursos: lápis e borracha.

1. Fatumata mora na Guiné-Bissau numa “moransa” (casa).Todos os dias, 
a sua mãe prepara refeições, o seu prato favorito em caldo de mancarra. 
Fatuma tem garantido o seu direito à ...

2. João tem 10 anos, vive em Portugal, e as autoridades descobriram que 
ele não sabe ler nem escrever. João não teve salvaguardado o seu direito 
à ...

3. Juan é uma criança venezuelana, tal como centenas que tentam 
sozinhas cruzar a fronteira com o Brasil. Juan não tem o direito a ...

4. As autoridades europeias que lidam com a crise de refugiados não 
conseguem acompanhar mais de 10 mil crianças que chegam ao 
continente. Não está a ser salvaguardado o seu direito à ...

5. Domingos tem 3 anos e vive em Angola. O seu pai leva-o ao médico para 
ser vacinado contra a poliomielite e cada vez que é necessário. Domingos 
tem garantido o direito à ...

6. A Convenção sobre os Direitos da Criança, documento adotado pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, também conhecido pela sigla ...

7. Escrito por extenso o mês que se comemora o Dia da Criança.
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Atividade 5: 

Objetivos: Ver o filme sobre a Alimentação na Guiné-Bissau

Recursos: FEC_VERSAO_PORTUGUESA_ALIMENTACAO (filme de Tiago 
Leão)

1. Ver o filme (em anexo a este documento) com muita atenção, para 

conseguir realizar as atividades seguintes.

Link para fazer o download do vídeo: https://drive.google.com/file/d/1kdjr0M

fZ6OKO83rdFwHyeMj_4ehnU67y/view?usp=sharing
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Atividade 6: 

Objetivos: Refletir sobre o filme visionado.

Recursos: Lápis, borracha

1. Qual é o direito mostrado no filme e porque é que ele é importante?
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Atividade 7: 

Objetivos: Descobrir os dois caminhos. (Bandeira – Alimento)

Recursos: Lápis, borracha

CURIOSIDADES:

• As AREPAS são um género de pão feito com milho moído ou com farinha 

de milho pré-cozido. São oriundas das culinárias populares e tradicionais 

da Venezuela, Colômbia e Panamá, PAÍSES que ficam no continente 

Americano.

• O CUSCUZ de mandioca é feito a partir da mandioca pilada e cozida em 

vapor. São oriundas das culinárias tradicionais da Guiné-Bissau, do Brasil 

e de Angola, PAÍSES que ficam no continente Americano e no continente 

Africano.
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Atividade 8: 

Objetivos: Substituir as imagens por palavras e escrever as frases.

Recursos: Lápis, borracha.

1. Substitua as imagens por palavras e escreva as frases.

A                  é um país que fica na              e um dos pratos tradicionais 

é            .

A           é um país que fica no continente          e um dos  

pratos tradicionais é              .
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Atividade 9: 

Objetivos: rasgar e colar papel para decorar as duas bandeiras 
representadas na atividade no 7.

Recursos: revistas; panfletos; cartão; cola.

Bandeira da Venezuela

Bandeira da Guiné-Bissau
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Atividade 10: 

Objetivos: encontrar as palavras relacionadas com o tema 
alimentação.

Recursos: lápis.

1. Encontre e rodeie as palavras:

Tangerina; pera; maçã; melancia; laranja; papaia; manga; morango; cerejas; 

toranja; banana; limão.

A R T G V E I M A N 

N O P A P A I A X M 

A T A N G I R I N A 

N P P O F G A E K  

M  L A N C I A   

A R I L A R A N  A 

N A M M F  A M A  

G V  L T C  I   

A  O M O R A N G O 

G A C E R E  A T A 

T R  V A   L I M 

C E  A N A N A P  

V I V C  O T R A V 

 O I N A M  F C M 
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Atividade 11: 

Objetivos: Desenhar e pintar a fruta que mais gosta.

Recursos: lápis de cor; lápis de cera e marcadores.

1. Desenhe e pinte a sua fruta favorita.

Nome da fruta: ______________________________



20

Projeto Terra dos Direitos – Guia de propostas pedagógicas para as férias 

Atividade 12: 

Objetivos: Completar e ilustrar as frases.

Recursos: lápis, tintas, jornal, revistas, folhas, flores, pauzinhos, 
sementes e outros.

1. Complete as frases com as 5 dimensões dos direitos da criança: 

Educação; Alimentação; Saúde; Cuidados; Proteção.

2. Ilustre cada uma das frases com: desenho, recorte e colagem, montagem 

com imagens de revistas, materiais da natureza, tintas. Fica à sua escolha!

• Sou criança! Quero ser P______________ contra o abandono, o trabalho 

infantil e a crueldade, para poder crescer feliz!
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• Sou criança! Quero receber E________________ gratuita, para saber pensar 

e ser responsável.

• Sou criança! Quero ter assistência para mim e para a minha mãe antes 

e depois de nascer e C__________________ de proteção e de saúde.
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• Sou criança! Quero ter uma A________________________ saudável e tempo 

para brincar!

• Sou criança! Quero S_______________ para crescer sem doenças..
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3. Conclusão 
Os presentes recursos pedagógicos pretendem dar resposta às atividades 

previstas em plano de contingência, trabalhando as 5 Dimensões dos 

Direitos da Criança: Educação; Alimentação; Saúde; Cuidados; Proteção, 

pelos seguintes continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceânia, em 

contexto de férias.

Estas atividades são uma proposta para ser realizadas pela criança, em 

período não letivo e visa consolidar as aprendizagens da criança, nas 

temáticas propostas no âmbito do projeto.
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