
 

Trabalho em pares e em grupo  

Debate em grupo-turma  

Assembleia 

 

Cidadania e Desenvolvimento; História e 

Geografia de Portugal; Português, Inglês 

Rainha Rania 

Rainha da Jordânia 

Pede-se ao/à professor/a que seja 

sensível no desenvolvimento da 

atividade à possibilidade de haver 

crianças na sala de aula que podem ser 

afetadas pelos problemas apresentados 

nas histórias reais.  

 

 

H 

histórias reais. 

Explorar os obstáculos na vida de 

algumas crianças que não podem 

frequentar a escola. 

Desenvolver a sensibilidade dos/as 

alunos/as para circunstâncias de vida 

variadas. 

Reconhecer as barreiras que impedem 

milhares de crianças de ir à escola.  

Ilustração 
Histórias de apoio 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

       

       
                  

        

 

Idade preferencial 

Duração 

Artigo 29, c): Os Estados Partes acordam em que a 

educação da criança deve destinar-se a Inculcar na 

criança o respeito pelos pais, pela sua identidade 

cultural, língua e valores, pelos valores nacionais do 

país em que vive, do país de origem e pelas 

civilizações diferentes da sua. 

 

Atividade adaptada por UNICEF Portugal, 

com a colaboração da Direção-Geral da Educação  



Por que razão há ainda tantas crianças que não vão à escola?    
   
  

 

 Apresente no quadro da sala de aula ou numa tela a ilustração de Nick Sharratt (anexo 1). Peça a 

um/a aluno/a que leia o seguinte texto: 

Um grupo de crianças de todos os cantos do mundo está sentado num acampamento de verão a 

falar sobre as suas vidas escolares. Descobrem que nem todos vão à escola e algumas crianças 

demonstram sentir alguma inveja com esta situação. 

- Rapaz da Somália: Eu gostava de poder ir à escola para aprender e ver os meus amigos, mas 
tenho de trabalhar o dia inteiro para a minha família ter o que comer. 
 

- Rapaz dos Estados Unidos: Quem me dera poder não ir à escola como o Kevin. Não tem de 
fazer os trabalhos de casa e tem todo o tempo para brincar. 
 

- Rapariga da Suécia: Mas tem de trabalhar… 
 

- Rapariga da Nigéria: Queria ser jornalista mas não vou ter essa oportunidade porque sou uma 
rapariga e a minha família pensa que devo casar-me em vez de ir à escola. 

  
- Criança do Reino Unido: Vais casar? Mas só tens 10 anos. 

 

 Peça à turma para descrever as barreiras que impedem algumas destas crianças de ir à escola 

(por exemplo, pobreza) e os motivos por que têm de trabalhar (por exemplo, ter de ajudar a 

família). Podem anotar as frases chave no quadro. 

 

 

 Apresente aos/às alunos/as a Convenção sobre os Direitos da Criança (anexo 2). 

 Informe os/as alunos/as de que vão investigar um problema e que precisam de pensar como 

jornalistas. Só podem colocar questões utilizando os seguintes pronomes/advérbios: o quê, quem, 

onde, quando, porquê e como.  

Divida a turma em grupos de dois elementos e distribua uma história real (anexo 3) a cada grupo. 

Explique que cada grupo vai entrevistar e ser entrevistado por outros colegas.  

Por exemplo, pode definir que o grupo que tem a história da Saima entrevista e é entrevistado pelo 

grupo da Fatima e vice-versa. Os/as alunos/as que ficaram com a história da Malala entrevistam o 

grupo do Ibrahim e vice-versa. 

Algumas sugestões de perguntas: 

 Quem é descrito na história? 

 Onde vive? 

 Como descreves o seu dia-a-dia?  

Apresentação da atividade 

 

Desenvolvimento da atividade 
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 A reflexão final em grande grupo poderá incidir sobre o direito à educação. O/a professor/a 

poderá perguntar aos/às alunos/as que direitos é que não estavam garantidos nas histórias 

apresentadas e o que aprenderam com o exercício.
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Eu gostava de poder ir à escola 

para aprender e ver os meus 
amigos mas tenho de trabalhar 

o dia inteiro para a minha família 
ter o que comer. 

 

Queria ser jornalista mas não vou ter essa oportunidade 

porque sou uma rapariga e a minha família pensa que 

devo casar-me em vez de ir à escola. 

Vais casar?  

Mas só tens 10 anos. 

Quem me dera poder não ir à 

escola como o Kevin. Não tem de 

fazer os trabalhos de casa e tem 

todo o tempo para brincar. Mas tem de trabalhar… 

Anexo 1 
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Anexo 2. 

Convenção sobre os Direitos da Criança, disponível em: 

https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf  

 

Artigos que podem ser trabalhados no ponto 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folheto “Conhece os teus direitos”, disponível em: 

https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/desdobravel_conhece_teus_direitos.pdf  

Artigo 28 Os Estados Partes reconhecem o direito da 
criança à educação e tendo, nomeadamente, em 
vista assegurar progressivamente o exercício 
desse direito na base da igualdade de 
oportunidades: 
a) Tornam o ensino primário obrigatório e gratuito 
para todos 

Artigo 2  Não discriminação: todos os direitos se aplicam 
a todas as crianças sem excepção 

Artigo 36  Os Estados Partes protegem a criança contra 
todas as formas de exploração prejudiciais a 
qualquer aspecto do seu bem-estar. 

Artigo 22 Crianças refugiadas: protecção especial deve ser 
dada à criança refugiada ou que procure obter o 
estatuto de refugiada. 

Artigo 16 1. Nenhuma criança pode ser sujeita a 
intromissões arbitrárias ou ilegais na sua vida 
privada, na sua família, no seu domicílio ou 
correspondência, nem a ofensas ilegais à sua 
honra e reputação. 
2. A criança tem direito à protecção da lei contra 
tais intromissões ou ofensas. 

Artigo 23 Os Estados Partes reconhecem à criança mental 
e fisicamente deficiente o direito a uma vida 
plena e decente em condições que garantam a 
sua dignidade, favoreçam a sua autonomia e 
facilitem a sua participação activa na vida da 
comunidade 

https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/desdobravel_conhece_teus_direitos.pdf
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