GUIA

PARA PROFESSORES E EMBAIXADORES
DOS DIREITOS DA CRIANÇA

O PROGRA
MA
DO PRÊMIO
DAS CRIAN
ÇA
DO MUNDO S
2020–2021!

INTRODUÇ ÃO

EDUCAÇÃO PARA
UM MUNDO MELHOR
O programa do Prêmio das Crianças do Mundo do WCP é a maior
iniciativa educacional anual do mundo, que empodera crianças
para atuarem como agentes de mudança, defendendo os valores
humanos, a igualdade de todos, os direitos da criança, a democracia
e o desenvolvimento sustentável. Desde o ano 2000, 45 milhões de
crianças participaram do programa anual.

Na revista O Globo (pp. 6–11) os Embaixadores dos Direitos da Criança WCP Kim e
Hassan, ambos de 13 anos, do Zimbabwe
mostrarão os passos do programa do WCP.

PASSOS 1–3
Os direitos
da criança

PASSO 4
Metas globais para
o desenvolvimento
sustentável

PASSO 5
Heróis dos direitos
da criança e agentes
de mudança

PASSO 6–7
Democracia e
Votação Mundial

PASSO 8
Corrida em Volta
do Globo por um
Mundo Melhor

PASSO 9
Geração Sem Lixo

generation
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Este manual pode ser usado tanto por
professores quanto por embaixadores
dos direitos das crianças do WCP.
Ele descreve os diferentes passos do
programa do WCP. Você desempenha
um papel importante em ensinar e
empoderar crianças da sua comuni
dade sobre:
• A Convenção sobre os Direitos
da Criança da ONU.
• A Declaração dos Direitos Humanos
da ONU.
• Como a democracia funciona.
• Como todos podemos lutar contra
as injustiças, a pobreza, o racismo
e a opressão.
• As Metas Globais da ONU para um
desenvolvimento sustentável justo
e a Agenda 2030.

DIREITOS DA CRIANÇA
& METAS GLOBAIS

Os direitos da criança estão inti
mamente ligados às Metas Globais
para o desenvolvimento sustentável:
Os países do mundo concordaram
com 17 Metas Globais da ONU para
alcançar três coisas importantes até
o ano 2030: Erradicar a pobreza
extrema. Reduzir as desigualdades e
as injustiças no mundo. Resolver a
crise climática.
Comecem explorando como os
Direitos da Criança e as Metas Globais
estão conectados à vida cotidiana da
sua comunidade. Em seguida, podem
aprender como as crianças estão em
outras partes do mundo e estudar o
trabalho dos candidatos a Heróis
dos Direitos da Criança do WCP
da Década. Somente quando todos
tiverem adquirido conhecimentos
suficientes sobre direitos e democra

cia, e sobre o trabalho dos heróis dos
direitos da criança, os alunos orga
nizam seus próprios dias de eleição
em suas escolas e votam na Votação
Mundial.

RECURSOS RICOS

O Globo é uma revista educacional,
cheia de fatos e histórias sobre a vida
das crianças em comunidades como a
sua e de todo o mundo. Aprenda sobre
os Heróis dos Direitos da Criança e as
crianças por quem eles lutam e sobre
os Embaixadores dos Direitos da
Criança, que defendem seus direitos
e lutam por mudança. As iniciativas
Geração Sem Lixo (NLG), Corrida
em Volta do Globo por um Mundo
Melhor e Geração de Paz e Mudança
(P&CG) focam em muitas das Metas
Globais. A NLG é sobre descarte de
lixo e como combater as mudanças
climáticas, a P&CG trata-se de direitos
da criança, igualdade de direitos das
meninas e direitos da vida selvagem e
crimes, a Corrida em Volta do Globo
oferece às crianças uma plataforma a
partir da qual podem expressar suas
opiniões e ideias para a mudança.

TORNANDO-SE AGENTES
DE MUDANÇA

Através do WCP, os alunos podem
fazer ouvir suas vozes e influenciar a
vida no local onde vivem, em seu país
e no mundo, agora e no futuro com
o apoio dos mais velhos. Junto com
milhões de outros jovens, eles partici
pam e ajudam a construir um mundo
mais compassivo, onde todos sejam
tratados de forma igual, os direitos da
criança sejam respeitados e as pessoas
e o meio ambiente estejam bem.

Corrida em Volta do Globo por um Mundo Melhor é uma colaboração com o Comitê Olímpico da Suécia; Geração de
Paz e Mudança, com a Fundação Peace Parks da Suécia, todos com financiamento da Loteria Sueca do Código Postal.

CONTEÚDO
Aprender por meio de histórias..............................4
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Informações de contato........................................23
DATAS IMPORTANTES

O programa do Prêmio das Crianças do
Mundo acontece de 15 de novembro de 2019
a 1º de junho de 2021.
➜ 31 de dezembro de 2020: Último dia para
enviar o relatório sobre sua Corrida em Volta
do Globo por Um Mundo Melhor deste ano.
➜ 26 de março de 2021: a Corrida em Volta
do Globo por Um Mundo Melhor 2021 é
organizada por crianças de todo o planeta.
➜ 16 de abril 2021: prazo final para reportar
o resultado da votação de sua escola.
➜ 14 de maio: o Dia Sem Lixo é celebrado.
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LIMITE DE IDADE
O WCP é para pessoas na faixa etária de 10
anos até o final do ano em que completam 18.
O material do programa contém histórias
difíceis, às vezes sobre tópicos sensíveis – a
supervisão e o apoio de adultos são necessários.
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O guia especial para
Embaixadores dos
Direitos da Criança
do WCP deve ser
usado junto com as
informações e atividades presentes neste
Manual passo a passo.
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INTRODUÇ ÃO

APRENDER POR MEIO
DE HISTÓRIAS
Crianças e adultos podem aprender e experimentar coisas através das histórias da revista
O Globo – histórias são a essência do programa
do WCP. É importante ter tempo e espaço para
ler e mergulhar nas histórias.
A revista O Globo contém artigos curtos e longos, sobre
Heróis dos Direitos da Criança, Embaixadores dos
Direitos da Criança e muitas outras crianças corajosas de
todo o mundo. Alguns textos são leituras rápidas. Outros,
são mais longos e/ou mais difíceis.
Ao trabalhar em sala de aula ou conduzir uma sessão
de grupo, você pode planejar o que deve ser lido em
silêncio e o que será lido em voz alta em conjunto.
As histórias mais longas, por exemplo, sobre os Heróis
dos Direitos da Criança, costumam ser lidas em voz alta
em conjunto. Você pode fazer pausas para explicar e/ou
dar tempo para reflexão e discussão. Às vezes, a revista
O Globo também contém entrevistas curtas com crianças,
histórias ilustradas e textos divertidos sobre jogos e
esportes. Alguns desses textos podem ser lidos em duplas
ou pequenos grupos, onde os participantes leem um para
o outro. Se estiver trabalhando com crianças pequenas,
alguns textos podem ser muito pesados e difíceis. Você
pode recontar o conteúdo do seu jeito, em vez de seguir
o texto palavra por palavra.

Hassan e Kim mostram o caminho
Comece seu trabalho com o programa do WCP sendo
inspirado pelos Embaixadores dos Direitos da Criança
do WCP Kim e Hassan, 13. Siga-os pelos diferentes passos
e obtenha dicas e ideias sobre como o programa do WCP
pode ser divertido e educativo para crianças e adultos.
• Pp. 6–11 da revista O Globo.
• Assista a um filme sobre Kim e Hassan (30 min).
Ele pode ser visto e/ou baixado em
worldschildrensprize.org/wcpstory.
Se houver um ponto focal do WCP em seu país,
eles podem fornecer o vídeo.

Ao ver este símbolo
Este símbolo indica uma atividade
que envolve crianças e adultos e os
ajuda a crescer. Encontre-o aqui e
no guia especial para Embaixadores
dos Direitos da Criança do WCP.
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Revezem-se para falar
Neste manual, muitas vezes sugerimos que os
participantes discutam em pequenos grupos. Para
garantir a participação igual de todos democratica
mente, vocês podem usar este método:
1. Divida os participantes em grupos de quatro,
que devem se sentar em círculos para que todos
se vejam.
2. Cada participante recebe um número de
marcadores, como pedaços de papel ou pedras.
3. Escolha uma questão para debater. Explique que,
quando alguém quer falar, deve colocar um de
seus marcadores no centro. Ninguém mais pode
falar, exceto quem colocou o marcador.
4. Somente quando todos os participantes tiverem
colocado um marcador e falado, pode-se inserir
um segundo marcador.
5. Continuem até que todos tenham usado todos
os marcadores.

O P R O G R A M A D O S 9 PA S S O S

O PROGRAMA DO WCP

PASSO A PASSO
Você decide quando quer começar a trabalhar com o programa do WCP, desde
que todos tenham tempo suficiente e oportunidade de aprender e ser fortalecidos
pelo programa durante o ciclo do programa, de 15 de novembro a 1º de junho.
Abaixo há uma descrição do conteúdo do programa, passo a passo.

PASSO 1: OS DIREITOS
DA CRIANÇA EM SEU PAÍS

Estudem os direitos da criança e
se esses direitos são respeitados
onde vocês moram e no país inteiro.
Há algo que vocês desejam mudar?
Quais obrigações acompanham
os direitos?

PASSO 6: DEMOCRACIA E
CAMPANHA ELEITORAL

Estudem a história da democracia e
os valores democráticos fundamen
tais. Descubram como funcionam as
campanhas eleitorais e comparem
o desenvolvimento da democracia
em diferentes países. Descubram o
que é necessário para uma eleição
democrática.

PASSO 2: YOU ME
EQUAL RIGHTS
(VOCÊ EU DIREITOS IGUAIS)

PASSO 3: OS DIREITOS
DA CRIANÇA NO MUNDO

Inspirado por meninas e rapazes
que lutam juntos pela igualdade de
direitos das meninas. Eles discutem
e fomentam mudanças onde vivem,
e tornam-se modelos para crianças
e adultos de todo o mundo.

Estudem fatos e estatísticas sobre
como estão as crianças do mundo e
experimentem a realidade de outras
crianças através das crianças do júri,
dos embaixadores dos direitos da
criança e de crianças que lutam pela
igualdade de gênero.

PASSO 5: HERÓIS DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E
AGENTES DE MUDANÇA

PASSO 4: METAS GLOBAIS
PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Conheçam os heróis dos direitos
da criança que são candidatos ao
Prêmio das Crianças do Mundo
pelos Direitos da Criança. Suas
ideias e trabalho por um mundo
melhor inspiram e engajam em torno
dos direitos e das metas globais.

Estudem as metas globais que os
líderes mundiais concordaram em
alcançar até 2030 para reduzir a
pobreza extrema, lutar contra as
injustiças e deter as mudanças
climáticas. Parte deste passo é a
Geração de Paz e Mudança.

generation

PASSO 7: VOTAÇÃO
MUNDIAL

Os alunos organizam seus próprios
dias de votação com tudo, desde
urnas de votação a mesários e
oficiais eleitorais, e votam em seus
favoritos entre os heróis dos direitos
da criança. O resultado da votação
para cada candidato é informado ao
ponto focal do WCP em seu país.

PASSO 8: CORRIDA EM
VOLTA DO GLOBO POR
UM MUNDO MELHOR

O encerramento da Corrida em Volta
do Globo é organizado anualmente
por crianças de todo o mundo.
Crianças da sua comunidade e de todo
o mundo apresentam suas demandas
por mudanças, formam uma corrente
humana e andam ou correm 3 km.

PASSO 9: DIA SEM LIXO

Crianças do mundo todo celebram
o Dia Sem Lixo e mostram que
pertencem à Geração Sem Lixo,
coletando lixo e disseminando
conhecimento sobre o meio ambiente
e as mudanças climáticas.
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O P R O G R A M A D O W C P PA S S O S 1 & 2

PASSOS 1–3:

OS DIREITOS DA CRIANÇA

PASSO 1: OS DIREITOS DA
CRIANÇA EM SEU PAÍS
É importante conhecer seus
próprios direitos, para poder
respeitar os direitos dos outros.

Direitos e responsabilidades

Partam dos princípios básicos da
Convenção da Criança:
• Nenhuma criança deve ser
discriminada.
• O melhor para a criança deve estar
sempre em primeiro plano.
• A criança tem direito à vida e
ao desenvolvimento.
• Toda criança tem o direito de
compartilhar sua opinião e os
adultos devem ouvir.

PASSO 2:
VOCÊ, EU DIREITOS IGUAIS
Conheça meninos e meninas
que lutam juntos pelos direitos
das meninas.
1. Compartilhe uma das histórias em
O Globo sobre crianças que lutam
pela igualdade de direitos das
meninas no sul da África (pp. 28,
111–116, 123, 129–131 da revista
O Globo). Peça aos participantes
para lerem em silêncio ou em voz
alta em duplas/grupos.
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Os alunos/participantes podem tra
balhar em grupos ou duplas e discutir
a situação das crianças onde vivem.
Algumas são expostas a discriminação
por terem uma deficiência?
• Qual é a melhor coisa em ser
criança onde você mora?
• O que você mais teme?
• O que você mais gostaria de mudar
em sua vida nesse momento?
• Certos grupos de crianças têm uma
situação particularmente difícil
onde vivem? Em caso positivo,
para quais grupos e por quê?
• Os adultos te escutam o suficiente,
por exemplo, professores e pais?
• O que é mais importante mudar
na situação das crianças onde
você mora?

2. Peça aos participantes que escrevam:
• Três semelhanças e três diferenças
entre as vidas de meninas e meni
nos no sul da África em comparação
com onde vivem.
• Pelo menos três métodos que
as crianças no África usam para
aumentar a igualdade de gênero.
3. Reúna tudo e permita que eles
contem sobre as semelhanças e
diferenças que descobriram, e
que métodos consideram parecer
melhores e que funcionariam para
aumentar a igualdade de gênero
entre meninas e meninos, mulheres
e homens, onde vivem.

Todos apresentam suas conclusões.
Se os direitos da criança são violados,
há sugestões concretas para possíveis
soluções?
Com os direitos vêm responsabilidades:
• Ouvir outras pessoas e respeitar
seus pontos de vista.
• Defender nossos direitos e os
direitos dos outros.
• Pensar em suas ações e como elas
podem impactar os outros.
• Importar-nos com pessoas que
precisam de mais apoio e atenção
que nós.
Peça a todos que pensem em outras
responsabilidades que podem ter.
E o que acontece se as pessoas não
assumem a responsabilidade.

4. Peça aos participantes que pensem,
em silêncio, sobre a questão:
• Por que é importante, por exemplo,
para o desenvolvimento de um país,
que meninas e meninos, mulheres e
homens tenham direitos iguais?

O P R O G R A M A D O W C P PA S S O 3

PASSO 3:

SIM

N ÃO

Linha de opiniões

Use este exercício para ajudar
os participantes a expressar sua
opinião, mesmo que sejam tímidos.
Eles aprendem e ouvem os outros
e podem mudar de ideia. Aqui, nos
concentramos na igualdade de
gênero, mas é possível usar este tipo
de exercício para quase qualquer
assunto.
1. Desenhe uma linha no chão
com papel ou uma corda, ou
simplesmente desenhe uma
linha na terra. Convide todos os
participantes a se posicionarem
na linha. Uma extremidade
significa SIM e a outra, NÃO.
2. Permita que os participantes se
posicionem na linha com base em
quanto concordam ou não com
uma afirmativa. Os participantes
podem, naturalmente, mudar seu
ponto de vista e, assim, trocar de
posição na linha depois de ouvir
as opiniões dos outros.
3. Comece com instruções simples,
que ajudem os participantes a
entender o método, como: “Ôni
bus são mais rápido que bicicletas”.
4. Continue com afirmativas sobre
meninas e meninos onde vocês
moram. Por exemplo:
• Meninas e meninos sempre
ajudam nas tarefas domésticas.
• Meninas e meninos têm o mesmo
tempo para fazer o dever de casa.
• Meninos têm o direito de decidir
sobre garotas.
• Os pais tratam meninas e meni
nos igualmente.
• As meninas devem decidir quando
querem se casar.
• Todos podem decidir se querem
ser percebidos como menina ou
menino.

OS DIREITOS DA
CRIANÇA NO MUNDO
Depois que os alunos
entenderem o papel dos direitos
em suas próprias vidas, eles
podem olhar para outros lugares.
Eles exploram diferenças e
semelhanças entre grupos,
países e culturas, e tentam
entender as necessidades e os
direitos dos outros.
Na revista O Globo, há números
sobre a situação das crianças do
mundo em relação a saúde, habitação,
violência e o direito de terem suas
vozes ouvidas. Estudem as estatís
ticas e comparem com o lugar onde
moram e seu próprio país.

Uma criança, vários direitos

A revista O Globo traz muitas
histórias de crianças, inclusive sobre
aquelas que participam do Júri
Infantil do WCP e sobre embaixa
dores dos direitos da criança. Deixe
os alunos/participantes, a partir das
crianças do júri, descobrirem que
não é apenas um direito, mas muitos
que frequentemente são violados
quando uma criança tem problemas.

O Júri Infantil do WCP é composto por
crianças de quinze países, que representam
outras crianças e problemas de direitos da
criança ao redor do mundo através de suas
próprias experiências de vida.

2. Os grupos compartilham as
conclusões, dividindo-se em novos
grupos.
3. Terminem com reflexão coletiva:
Houve algum direito violado para
várias ou, até mesmo, todas as
crianças do júri? Alguns direitos
parecem mais importantes?

MATERIAL
✲

✲

1. Divida os participantes em duplas,
que podem escolher ou serem
designadas a uma das crianças do
júri. Permita-lhes ler e falar sobre
a questão: Que direitos foram
violados para a criança do júri?
Quais artigos da Convenção podem
ser vinculados a “suas” respectivas
crianças do júri.
Eles identificam qual grupo vulne
rável a criança do júri representa
(por exemplo, um grupo minoritário,
criança refugiada ou trabalho
infantil). Em seguida, anotam todos
os direitos de “sua” criança do júri
que foram violados.

✲

✲

✲

Sobre a convenção dos direitos
da criança, pp. 12–13 da
revista O Globo
Texto completo da CDC da
ONU e folheto informativo
em worldschildrensprize.org/
childrights
Fatos e números em Como
estão as crianças do mundo
nas pp. 14–15 de O Globo
As crianças do júri são
apresentadas nas pp. 16–20
da revista O Globo e no sítio
da web do WCP, onde também
há vídeos disponíveis
Histórias sobre crianças,
especialmente meninas, cujos
direitos são violados na seção
Geração de Paz e Mudança,
pp. 109–132 da revista O Globo
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O P R O G R A M A D O W C P PA S S O 4

PASSO 4:

METAS GLOBAIS
As Metas Globais para o Desenvolvimento Sustentável são um tema constante
do programa do WCP e estão intimamente relacionadas aos Direitos da Criança.
Se as metas forem alcançadas, a vida das crianças melhora. Se as metas não
forem cumpridas, isso significa que as crianças são maltratadas.

Comecem fornecendo fatos básicos
sobre as metas globais, incluindo
o seguinte (consultem também as
páginas 90–92 da revista O Globo).
• Os países do mundo concordaram
com Metas Globais da ONU para o
Desenvolvimento Sustentável em
2015.
• A meta é alcançar três coisas
importantes até o ano 2030: Erradi
car a pobreza extrema. Reduzir as
desigualdades e as injustiças no
mundo. Resolver a crise climática.
• Todas as 17 metas globais são impor
tantes e estão conectadas entre si.
• Sob cada meta existem muitas
submetas, um total de 169 itens!
Algumas delas são especificamente
sobre crianças.
• É o governo de cada país que
tem a maior responsabilidade por
cumprir as metas. Porém, todos
devem assumir a responsabilidade
e contribuir para alcançar as metas.
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AS METAS GLOBAIS NO
PROGRAMA DO WCP

A conexão entre as histórias da revista
O Globo e do site do WCP é particular
mente clara nos seguintes casos:
Os Direitos Universais da Criança
não podem ser realizados, a menos
que as metas sejam alcançadas.
Os esforços dos heróis dos direitos
da criança contribuem para o
respeito pelos direitos da criança e
para a realização das metas.
A Geração Sem Lixo traz as
causas e as consequências do descarte
de lixo e poluição, como água potável
(Meta 6) e cidades sujas (Meta 11),
plástico que enche os oceanos
(Meta 14) e Mudanças Climáticas.
A Geração de Paz e Mudança
(GPM) te leva, à África Austral, onde
100.000 crianças, uma geração inteira,

são educadas e capacitadas através
do Programa do WCP com a GPM
(pp. 108–132 da revista O Globo).
Você aprenderá sobre todas as coisas,
de crimes contra a vida selvagem
(Meta 15) a igualdade de direitos das
meninas (Meta 5), pobreza (Meta 1),
Mudanças Climáticas (Meta 13) e
proteção dos animais e da natureza
(Meta 15).
A Corrida em Volta do Globo
por um Mundo Melhor oferece às
crianças a oportunidade de comparti
lhar os novos conhecimentos alcança
dos durante o Programa do WCP. Elas
podem fazer ouvir suas vozes por seus
direitos e fazer exigências sobre o que
deve ser feito para alcançar as metas
globais a tempo.

O P R O G R A M A D O W C P PA S S O 5

PASSO 5:

HERÓIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E AGENTES DE MUDANÇA

Inspire-se nos corajosos Heróis
dos Direitos da Criança, que têm
a chance de se tornar o Herói dos
Direitos da Criança da Década do
Prêmio das Crianças do Mundo.
Os oito Heróis dos Direitos da
Criança nomeados já receberam
o Prêmio das Crianças do Mundo
anteriormente. As crianças aprende
rão tudo sobre os candidatos, suas
organizações e as crianças por quem
eles lutam, antes de votar em seu
favorito na Votação Mundial.

ANALISEM OS DESAFIOS

Os heróis dos direitos da criança
trabalham com muitas questões
importantes, inclusive:
• crianças escravizadas e forçadas a
trabalhar em condições perigosas
• meninas que são forçadas ao
casamento infantil
• crianças forçadas no comércio
sexual que são exploradas
• crianças que não frequentam a escola
• crianças que crescem na guerra
e/ou conflito
• crianças que são forçadas a
tornarem-soldados
• crianças refugiadas

AÇÃO TRAZ ESPERANÇA

O encontro com os heróis dos direitos
da criança fornece conhecimento
dos desafios globais e como o mundo
pode atingir as metas globais para
o desenvolvimento sustentável e
respeitar os Direitos da Criança.
Você aprenderá sobre soluções e
obterá esperança de que as coisas
possam mudar para melhor. Com as
histórias sobre crianças cujas vidas
foram mudadas para melhor, elas
ganharão esperança no futuro. Elas
também aprendem sobre estratégias
de mudança que podem ser usadas
em suas próprias vidas e comunidades
e que elas próprias também podem
fazer a diferença.

Os Heróis dos Direitos da Criança contribuem
para alcançar as Metas Globais.

As histórias da revista O Globo constroem
conhecimento, engajamento e empatia.

ATIVIDADES

Encontre informações sobre os
candidatos e exercícios nas pp. 12–15,
os quais podem ser usados para
entender as razões e os efeitos dos
problemas e as possíveis soluções.
Explore também se algum dos
desafios enfrentados pelos Heróis dos
Direitos da Criança existe em sua
própria comunidade e país, e se há
soluções possíveis localmente.

MATERIAL
✲

✲

Histórias sobre os candidatos
e as crianças por quem eles
lutam on-line e nas pp. 28–89
da revista O Globo
Vídeos sobre os candidatos e
crianças em youtube.com/
worldschildrensprize
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1. Murhabazi Namegabe, RD Congo
Murhabazi luta por crianças-
soldado, meninas vulneráveis ao
abuso e outras crianças vulneráveis
que crescem à sombra de uma das
guerras mais brutais da história.
Nos lares e no Centro de sua
organização, a BVES, as crianças
recebem alimentos, roupas, segurança,
cuidados de saúde, terapia, educação,
e claro, amor. Por isso ele já foi preso,
espancado e ameaçado de morte.
Murhabazi contribui para atingir as

metas globais, incluindo: Meta 3:
Boa saúde e bem-estar. Meta 4:
O direito de todas as crianças à educa
ção. Meta 5: A violência e a violência
sexual contra meninas devem acabar.
Meta 8: Proibição contra explorar
crianças como soldados. Meta 16:
Comunidades pacíficas e inclusivas.

2. Anna Mollel, Tanzânia
Anna luta por crianças massai
com deficiências e outras crianças
pobres em áreas rurais no norte da
Tanzânia. Anna e sua organização, a
Huduma ya Walemavu, dão a crianças
com deficiência a chance de ter uma
vida digna. Elas recebem assistência
médica, cirurgias, fisioterapia, terapia
e acesso a cadeiras de rodas e outros
auxílios, acesso à escola, segurança
e amor. Anna contribui para atingir
as metas globais, incluindo:

Meta 1: Sem pobreza. Meta 4:
O direito de todas as crianças à
educação. Meta 10: Igualdade.
Meta 11: Pessoas com deficiências
têm os mesmos direitos que todas
as outras.

3. James Kofi Annan, Gana
James luta contra a escravidão
infantil na indústria da pesca no Lago
Volta, em Gana. Ele foi uma criança
escravizada por um pescador durante
sete anos, e afirma que a pobreza é
a causa para os pais permitirem que
seus filhos saiam de casa. As crianças
escravizadas libertadas recebem ajuda
no lar protegido da organização de
James, a Challenging Heights, até
sentirem-se suficientemente bem
para se reunir com suas famílias.

Mães pobres recebem educação e
empréstimos para que seus filhos
não acabem na escravidão. James
contribui para atingir as metas
globais, incluindo: Meta 3: Boa saúde
e bem-estar. Meta 4: O direito de
todas as crianças à educação. Meta 8:
Condições de trabalho decentes.
Meta 16: Acabar com o trabalho
forçado, a escravidão infantil, o
abuso e a violência contra crianças.

4. Malala Yousafzai, Paquistão
Malala luta pelo direito das
meninas à educação e a uma vida em
liberdade, no Paquistão e no mundo
todo. Aos 15 anos de idade, ela foi
baleada com um tiro na cabeça pelos
talibãs, que queriam silenciá-la. Em
vez disso, sua voz foi fortalecida.
Hoje, ela e o Fundo Malala apoiam
ativistas locais na Síria, Nigéria,
Paquistão e outros países onde as
meninas são afetadas pela injustiça
e violência. Malala demanda que
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os líderes mundiais cumpram suas
promessas para meninas vulneráveis,
e garante que elas possam contar suas
histórias e exigir seus direitos. Malala
contribui para atingir as metas globais,
incluindo: Meta 4: Boa educação.
Meta 5, 10: Igualdade de gênero e
menos desigualdade. Meta 11:
Sociedades pacíficas e sustentáveis.
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5. Phymean Noun, Camboja
Phymean luta por crianças pobres
que vivem em depósitos de lixo no
Camboja e por seu direito à educação.
Sua organização, a People’s Impro
vement Organization (PIO), garante
que as crianças frequentem a escola
e tenham acesso a alimentos, água
potável e assistência médica. Elas são
incentivadas a sonhar e desenvolver
seus interesses. Crianças órfãs e
abandonadas podem crescer em seu
orfanato. Phymean contribui para

atingir as metas globais, incluindo:
Meta 1: Sem pobreza. Meta 2: Sem
fome. Meta 3: Boa saúde e bem-estar.
Meta 4: Boa educação. Meta 10:
Redução da desigualdade. Meta 11:
Comunidades sustentáveis.

6. Manuel Rodrigues, Guiné Bissau
Manuel, que infelizmente faleceu
en 2020, lutou por crianças cegas
e crianças com outras deficiências
na Guiné-Bissau. Sua organização,
AGRICE, oferece às crianças a
oportunidade de uma vida digna
através do acesso à saúde e assistência
médica, alimentos, um lar, escola,
segurança e amor. A AGRICE, resgata
crianças que foram abandonadas ou
escondidas, além de educar e apoiar
as famílias para que isso não aconteça

novamente. A AGRICE, contribui para
atingir as metas globais, incluindo:
Meta 1: Sem pobreza. Meta 3: Boa
saúde e bem-estar. Meta 4: O direito
de todas as crianças à educação.
Meta 10: Igualdade. Meta 11: Pessoas
com deficiências têm os mesmos
direitos que todas as outras.

7. Rachel Lloyd, EUA
Rachel luta contra a exploração
de crianças, especialmente meninas
e pessoas trans, no comércio sexual
nos EUA. A organização de Rachel,
GEMS, apoia meninas e jovens
mulheres através de, entre outras
coisas, abrigos seguros, ajuda com
educação e trabalho, conversas, apoio
jurídico e amor. Sobreviventes do
comércio sexual infantil são treinadas
para ajudar outras pessoas. Adultos,
como assistentes sociais e policiais,

são educados sobre o comércio sexual
infantil e os direitos das meninas.
Rachel contribui para atingir as metas
globais, incluindo: Meta 3: Boa saúde
e bem-estar. Meta 4: Boa educação.
Meta 5: Igualdade de gênero. Meta 8:
Condições de trabalho decentes.
Meta 16: Acabar com a violência, o
abuso, a exploração sexual de crianças
e o tráfico de seres humanos.

8. Ashok Dyalchand, Índia
Ashok luta contra o casamento
infantil e pela igualdade de direitos
das meninas na Índia. Para proteger
e fortalecer as meninas e sua posição
em aldeias pobres, a organização de
Ashok, IHMP, abre clubes onde as
meninas adquirem conhecimento,
confiança e se apoiam mutuamente,
convencendo os pais a abandonar
o casamento infantil, e concluem
os estudos. Nos clubes de rapazes,
meninos e jovens aprendem sobre

o casamento infantil e os direitos
das meninas. Ashok contribui para
atingir as metas globais, incluindo:
Meta 4: Boa educação, inclusive para
meninas. Meta 5: Igualdade de gênero.
Combate o casamento infantil e todas
as formas de tradições prejudiciais, o
que também ajuda a alcançar várias
metas, inclusive: Meta 1: Redução da
pobreza. Meta 2: Sem fome. Meta 10:
Redução da desigualdade.
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efeitos
(sintomas)

Pro b l e m AS
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soluções
(os frutos)
causas
(nas raízes)

Esta atividade ajuda os alunos a visualizar seus pensamentos e
ver as ligações entre causa e efeito, bem como soluções.

ÁRVORE DE PROBLEMAS
Trabalhem em grupos menores ou todos juntos
para encontrar causas, efeitos e soluções ligados a vários
desafios e problemas enfrentados pelos heróis dos direitos
da criança. Cada pessoa ou grupo trabalha com um herói
dos direitos da criança por vez.
1. Desenhem uma árvore e escrevam problema/desafio
nos galhos da árvore, por exemplo, crianças sem-teto,
crianças forçadas ao trabalho escravo ou casamento
infantil.
2. Anotem as possíveis causas nas raízes da árvore, como
pobreza, preconceito, tradições ou discriminação de
certos grupos.
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3. Escrevam os efeitos, as consequências do problema,
nos pedaços de papel e coloquem os galhos.
Por exemplo, problemas de saúde ou abuso.
4. Deem um passo para trás e pensem se algumas
das causas e efeitos devem mudar de lugar.
5. Tentem encontrar ideias de soluções.
Desenhem as frutas e escrevam as soluções antes
de “pendurá-las” nos galhos.
6. Deem um passo para trás e reflitam juntos.
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JANELA COM VISTA
Os alunos trabalham
individualmente e juntos para
encontrar a melhor solução.
1. Trabalhem em grupos de quatro.
Cada grupo recebe um grande
pedaço de papel onde desenha
uma janela com cinco quadrados
(vide imagem). Todos devem
conseguir escrever no papel.
2. Distribua uma pergunta para cada
grupo, e um texto para leitura ou
vídeo para assistir sobre os heróis
dos direitos da criança e/ou as
crianças por quem eles lutam.
Escolha uma história adequada na
revista O Globo, por exemplo:
• Uma criança é forçada a realizar
trabalho sob condições análogas
à de escravo. Debatam: Quais
crianças correm maior risco de
serem escravizadas e exploradas?
O que pode ser feito para acabar
com a escravidão contemporânea?

• Uma criança é sem-teto, e forçada
a fazer tudo que pode para sobre
viver. Debatam: Como a criança
teve que ir viver na rua/ficou em
situação de rua? Talvez ela tenha
fugido de casa por causa de abuso?
Ou perdido a casa em um desastre
natural? O que deve ser feito para
que todas as crianças cresçam em
um lar seguro no futuro?
3. Todos têm um tempo para ler o
texto e pensar sozinhos.
4. Em seguida, cada um escreve, pelo
menos, três propostas de soluções
para os problemas em “sua” caixa.
5. Os participantes explicam suas
respectivas propostas uns aos
outros, e como raciocinaram.
6. No final, eles escolhem as sugestões
que consideram melhores, e as escre
vem no meio. Os grupos apresentam
suas ideias uns para os outros.

Redes causais
Pensem e discutam, por exemplo, o que
causa algum dos problemas que os heróis dos
direitos da criança tentam resolver, por exemplo,
que 130 milhões de meninas no mundo não recebem
a educação a que têm direito.
1. Explique brevemente que algumas crianças não
podem frequentar a escola com base em textos
factuais e relatos da revista O Globo.
2. Escreva ‘crianças que não frequentam a escola’
no quadro ou em um papel grande.
3. Peça sugestões de razões pelas quais algumas
crianças não podem ir à escola, e/ou não recebem
a educação a que têm direito. Elas podem sugerir
“abuso”, “pobreza”, “elas são órfãs” ou “guerra”.
Anote todas as sugestões.

4. Quando houver sugestões suficientes, vocês podem
começar a desenhar linhas e setas entre elas, para
ver as redes causais. Os alunos podem achar que
algumas coisas devem ser removidas, enquanto
outras estão faltando, como algumas das principais
causas pelas quais crianças não recebem boa
educação: falta de igualdade, pobreza e falta de
respeito pelos direitos da criança em muitos países.
5. Terminem com uma reflexão em conjunto e façam
a ligação com as metas globais para o desenvolvi
mento sustentável. Dê alguns exemplos positivos
da revista O Globo, nos quais as crianças receberam
apoio e uma vida digna.
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Encenem os Heróis dos Direitos da
Criança, ou dramatizem uma cena
da vida de uma criança.

Encenem uma conferência de
imprensa ou um discurso inflamado
sobre os Direitos da Criança!

ENCENAÇÃO
Use a encenação como uma forma de descobrir diferentes histórias e
experiências. Antes do exercício, os participantes precisam ler sobre os
heróis dos direitos da criança e as crianças por quem eles lutam.
1. Divida os participantes em grupos de quatro. Eles podem
escolher entre as cenas, ou procurar suas próprias.
2. Depois de escolherem a cena, os grupos trabalham
nos preparativos, por exemplo, escrevendo diálogos,
perguntas ou “colas” (anotações para consultar). Eles
podem usar o método Janela com Vista (p. 16), onde,
inicialmente, todos os membros do grupo escrevem
suas próprias propostas e, em seguida, as comparam e
escolhem as melhores.
3. Dê tempo para o ensaio. Eles querem usar acessórios
ou uma caracterização com roupas específicas? Dê apoio
e participe com sugestões e encorajamento caso o grupo
tenha dificuldade para começar.
4. Permita que os grupos apresentem suas cenas uns para
os outros, ou talvez para um público convidado.
Para as crianças, especialmente embaixadores dos direitos
da criança, a encenação oferece oportunidade para a
prática de formular textos e comunicar-se de forma oral e
escrita, e de passar uma mensagem para seu entorno.

CENA 1: UM MOMENTO IMPORTANTE

O grupo escolhe um momento importante na vida de
um dos heróis dos direitos da criança para retratar. Eles
desempenham papéis diferentes, sendo um deles o herói
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dos direitos da criança, enquanto outros desempenham
pessoas importantes neste contexto particular. Com base
na história do herói dos direitos da criança, eles podem
escrever um roteiro para a cena ou apenas improvisar
baseado na situação que escolheram.

CENA 2: HISTÓRIA DE UMA CRIANÇA

O grupo escolhe uma das crianças que receberam apoio
de um dos heróis dos direitos da criança e retrata uma
situação de sua vida. Eles desempenham papéis dife
rentes, como a criança em questão, o pai ou mãe, um(a)
professor(a), ou o(a) herói/heroína dos direitos da criança.
Com base na história da criança, eles podem escrever
um roteiro para a cena ou apenas improvisar baseado na
situação que escolheram.

CENA 3: CONFERÊNCIA
DE IMPRENSA/ENTREVISTA

Dois membros do grupo representam jornalistas, o
terceiro, um herói dos direitos da criança e o quarto, uma
das crianças apoiadas por este herói. Em uma conferência
de imprensa simulada, os jornalistas fazem perguntas ao
herói dos direitos da criança e à criança. O grupo pode
combinar as perguntas e respostas, ou pode trabalhar em
duplas separadas e permitir que perguntas e respostas
sejam uma surpresa.
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O que isso significa?
Permita que os alunos ou participantes de um
treinamento se apoiem mutuamente durante este
exercício e ajudem na compreensão do texto.
1. Compartilhe um texto com dados ou um dos oito textos
que contam por que os heróis dos direitos da criança
foram nomeados.
2. Os participantes trabalham dois a dois e se revezam.
Um dos membros da dupla lê uma frase ou trecho.
O outro pergunta “O que isso significa?” O aluno que
leu explica em suas próprias palavras. O parceiro só
ajuda se o leitor pedir.
3. Os participantes trocam de papéis. Eles continuam do
mesmo jeito até que tudo seja lido.
4. Acompanhamento: Peça aos participantes para irem até
outro companheiro e contar o que aprenderam com o
texto. (Ou acompanhe de outra maneira que você achar
que funciona bem).

Contar e ouvir

Todos os participantes têm a oportunidade de pensar
e elaborar sobre um texto com a ajuda de um amigo e,
em seguida, recontar o texto oralmente em um novo grupo.
1. Reconte o conteúdo de uma das histórias da revista
O Globo com suas próprias palavras. Explique que o
texto descreve um ou vários problemas que têm uma
solução. Diga também que alguns textos podem con
tar algo sobre a história ou cultura de um país, como
o que as crianças gostam, seus sonhos e interesses.
Diga que todas as histórias têm um núcleo e uma
mensagem. Peça aos participantes que pensem sobre
qual acham que é o núcleo e a mensagem daquilo
que vocês acabaram de ler.
2. Divida os participantes em duplas, que podem
escolher ou receber um texto da revista O Globo.

3. Primeiro, as duplas leem silenciosamente ou em
voz alta um para o outro. Em seguida, conversam
sobre que eventos são os mais importantes e qual
a mensagem da história.
4. Os participantes se revezam treinando recontar
seu texto com as próprias palavras para seu
companheiro.
5. As duplas se dividem e formam novos grupos de
quatro membros cada. Eles contam suas histórias
uns para os outros.
6. Reúna a classe e peça que os alunos contem uns aos
outros o que concluíram.
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PASSO 6:

DEMOCRACIA E CAMPANHA ELEITORAL
O programa do Prêmio das Crianças
do Mundo inclui uma Votação Mundial.
Em cada escola, os alunos organizam
seus próprios dias de votação, fazem
ou obtêm urnas e cabines eleitorais
e escolhem mesários e apuradores.
Antes do Dia da Votação Mundial, é
importante que os alunos aprendam
como a democracia e uma campanha
eleitoral justa funcionam.
Fale com os alunos sobre os princípios
básicos da democracia. Explique que
depois, eles realizarão uma eleição
democrática, na qual os mesmos
princípios das eleições políticas do
país devem prevalecer!
Dê exemplos de como as eleições
dos adultos em um país às vezes
podem ser influenciadas e manipula
das: Às vezes, pessoas com dinheiro
e poder tentam influenciar como as
pessoas comuns votam pagando-lhes
ou ameaçando com violência. Alguns
candidatos também podem comprar
espaço na mídia ou obrigar as pessoas
que trabalham na eleição a trapacear.
Alguns países que são ditaduras às
vezes realizam eleições que aparentam
ser democráticas, mas apenas um
candidato ou partido pode vencer.

Acompanhem
a linha do tempo

Peça que os alunos leiam a linha
do tempo da história da democracia
em O Globo. Em seguida, deixe-os
fazer sua própria linha do tempo do
desenvolvimento da democracia em
seu país.
1. Divida os alunos em duplas/grupos
para fazerem uma linha do tempo
do desenvolvimento democrático
em seu país.
2. Reúna a classe e faça uma linha do
tempo em conjunto, onde todas
as duplas/grupos podem fazer
sugestões a partir de sua própria
linha do tempo.
3. Peça aos alunos para comentarem,
algo foi surpreendente? Eles apren
deram alguma coisa nova? Qual eles
esperam que seja o próximo ponto
na linha do tempo?
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Realizem uma campanha eleitoral

Cartazes eleitorais

Permita que os alunos realizem
sua própria campanha eleitoral.
Eles podem trabalhar individualmente
e em grupos para produzir folhetos,
cartazes eleitorais e talvez material
de redes sociais. Podem escrever,
desenhar e pintar, falar, discutir e
refletir sobre questões importantes.

FAÇAM A CONEXÃO COM
AS ELEIÇÕES DOS ADULTOS

Diga aos alunos que o resultado das
eleições políticas às vezes é influen
ciado pela corrupção e pelo abuso

de poder. Peça-lhes que estudem
bons e maus exemplos das eleições
do mundo adulto. Discuta como
eles podem realizar uma campanha
eleitoral justa, onde todos os
candidatos recebem o mesmo espaço,
e todos sabem o suficiente para
fazer uma escolha informada. Por
exemplo, antes do Dia da Votação
Mundial do Prêmio das Crianças do
Mundo, todos os alunos precisam
saber o suficiente sobre os heróis dos
direitos da criança para fazer uma
escolha informada.

Preparem o Dia da Votação Mundial
PREPAREM A VOTAÇÃO

Conte sobre a Votação Mundial e
como ela geralmente acontece. Leiam
em voz alta algumas das histórias
sobre a Votação Mundial pelo mundo
(pp. 24–28 da revista O Globo).
Se possível, mostre um vídeo curto.

Peça aos alunos para trabalharem
em duplas/pequenos grupos com
diferentes tarefas relacionadas à
preparação para o dia da votação.
Alguns podem fazer as urnas ou a
cabine eleitoral, enquanto outros
decoram o local de votação, recortam
cédulas de votação, fazem listas de
eleitores etc. Se quiserem convidar
pais, políticos locais e/ou a mídia
local para o dia da votação, esta pode
ser a tarefa de um grupo. Há inspira
ção disponível na revista O Globo e
no sítio da web do WCP!
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PASSO 7:

VOTAÇÃO MUNDIAL

Antes do Dia da Votação Mundial,
todos os alunos precisam saber
o suficiente sobre os heróis dos
direitos da criança para fazer
uma escolha informada.
Ninguém pode influenciar na
escolha da criança, sejam amigos
ou outras pessoas. Vocês podem
organizar seu Dia da Votação
Mundial quando desejarem, até
16 de abril de 2021.

ESCOLHAM PESSOAS
IMPORTANTES!

• Mesários. Riscam o nome da
criança na lista de eleitores e
entregam as cédulas de votação.
• Fiscais eleitorais. Fiscalizam a
votação, a marcação com tinta e
a contagem de votos.
• Apuradores de votos. Contam os
votos e enviam os resultados.

O que é necessário:
CÉDULAS ELEITORAIS
E LISTA DE ELEITORES

Copiem as cédulas da contracapa do
manual ou façam suas próprias cédulas
de votação. Na lista de eleitores devem
constar todos os alunos da escola que
têm o direito de voto. No dia da
votação, o nome de cada aluno é riscado
da lista depois que o mesmo vota.

URNA ELEITORAL

Peça aos alunos para fazer urnas eleito
rais usando caixas, latas, vasos, folhas
de palmeira trançadas ou qualquer
coisa que possa conter as cédulas.

APURAÇÃO DOS VOTOS

Quando todos já votaram, os apura
dores de votos e os fiscais eleitorais
começam seu trabalho. Finalmente,
os resultados da Votação Mundial
podem ser anunciados.

CONVIDE A COMUNIDADE

... c onvidem suas famílias e políticos
locais para o seu Dia da Votação
Mundial. É instrutivo, divertido
e emocionante para os adultos
assistirem.
... c onvidem a mídia local (com
bastante antecedência). Isso dá às
crianças a oportunidade de fazer
ouvir suas vozes sobre direitos e
democracia.

NÃO É COMPETIÇÃO

CABINE PARA O VOTO SECRETO

Cabines são necessárias para
preservar o sigilo do voto. Na floresta
tropical brasileira, cobrem uma
armação de bambu com folhas. Usem
sua criatividade e materiais locais!
As crianças podem também entrar
em contato com as autoridades
eleitorais locais e tomar emprestadas
as cabines eleitorais.

MATERIAL
✲

✲

✲

Inspirem-se em outras
crianças que organizam suas
Votações Mundiais nas pp. 9
e 24–28 da revista O Globo,
em worldschildrensprize.org
e nas mídias sociais
Vejam crianças votando em
todo o mundo em youtube.com/
worldschildrensprize
Baixem as cédulas de votação
em worldschildrensprize.org/
ballots

COMBATE À FRAUDE

Preparem tinta com a qual os oficiais
eleitorais marcam os dedos ou unhas
dos alunos depois que as crianças
depositaram suas cédulas na urna.
A tinta deve ser difícil de remover.
Por exemplo, tinta de cacto, tinta de
almofada de carimbo ou caneta de
feltro (canetinha).

DIA DA VOTAÇÃO MUNDIAL

As crianças entram sozinhas na cabine
eleitoral, uma de cada vez, com a
cédula de votação na mão. Depois de
marcar seu voto, dobram a cédula de
votação para que ninguém possa ver
como elas votaram. Então, saem da
cabine de votação e depositam seu
voto na urna.

A Votação Mundial não é uma
“competição”. Todos os candidatos
fizeram contribuições fantásticas.

INFORME O RESULTADO

Envie o resultado da sua
votação ao escritório do WCP no
máximo em 16 de abril de 2021!
Se houver coordenador do WCP
(p. 23) em seu país, por favor,
informe os resultados da sua
votação a essa pessoa ou envie:
info@worldschildrensprize.org.

A GRANDE REVELAÇÃO

Quando todos os votos do mundo
tiverem sido somados, as próprias
crianças revelam a grande notícia
sobre os heróis dos direitos da criança
do Prêmio das Crianças do Mundo e
demandam respeito pelos direitos da
criança. Entre em contato com o WCP
(p. 23) se sua escola quiser organizar
uma conferência de imprensa.
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PASSO 8:

CORRIDA EM VOLTA DO GLOBO
POR UM MUNDO MELHOR

O encerramento da Corrida em Volta do Globo é
organizado anualmente por crianças de todo o mundo.
Agora é hora de os alunos espalharem
seus novos conhecimentos e mos
trarem seu engajamento através da
Corrida em Volta do Globo por um
Mundo Melhor.

O QUE ACONTECE?

Crianças em escolas de todo o mundo
que participaram do programa do
WCP realizam uma manifestação
pelos direitos da criança e pelas metas
globais. Faça isso:
• Apresentam suas demandas por
mudança, nas redes sociais e com
cartazes, bandeiras e discursos!
• Criam a maior corrente humana.
• Correm ou caminham três
quilômetros.
Obviamente, os preparativos, quando
os alunos constroem conhecimento,
escrevem discursos e produzem
materiais sobre as metas globais etc.,
estão conectados com as outras etapas
do programa.

CONVIDEM!

Os alunos podem convidar pais,
organizações locais, políticos e a mídia
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para vivenciar o momento histórico
em que, junto com milhões de crian
ças, abraçam o planeta e expressam as
mudanças que desejam ver em relação
ao respeito pelos direitos da criança e
o atingimento das metas globais para
o desenvolvimento sustentável. Quan
do as crianças deixam suas demandas
claras, elas formam uma corrente
humana tão longa quanto possível,
tocando as pontas dos dedos umas
das outras. A corrente, que simboliza
o início do abraço ao planeta pelas
crianças, continua com elas correndo
ou caminhando três quilômetros por
uma comunidade melhor e por um
país e um mundo melhores.
➜ Somente se não houver uma
pessoa de contato em seu país,
vocês podem reportar via
info@worldschildrensprize.org
ou worldschildrensprize.org/
report-round-the-globe-run

A mídia quer saber mais sobre as demandas
das crianças.

Crianças na RD Congo manifestam-se
em defesa das Metas Globais.

Crianças nepalesas demandam respeito
por seus direitos e pelas metas.
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PASSO 9:

A GERAÇÃO
SEM LIXO
A Geração Sem Lixo oferece a oportunidade
de explorar o direito da criança a um ambiente
limpo e saudável. Ela envolve tudo, desde as
mudanças climáticas até consumo sustentável
e descarte de lixo.
Crianças da Geração Sem Lixo combatem as mudanças climáticas.

Ação climática
O que está por trás do aumento
das temperaturas, de acordo com
a ciência? Por que as mudanças
climáticas estão acontecendo?
Comece aprendendo mais nas páginas
102–105 da revista O Globo e on-line.

5. Conclua pensando sobre o que
vocês podem fazer em conjunto na
escola para chamar atenção aos
problemas do lixo e suas soluções.

Encontrem soluções

• O que são mudanças climáticas?
Você já viu algum efeito delas
onde mora?

Os alunos podem trabalhar individual
mente, em duplas e em grupos para
encontrar e sugerir soluções. Como o
lixo pode diminuir onde vocês moram?
Que soluções vocês enxergam?
O exercício também pode ser usado
para outras questões.

Veja como:
1. Comece individualmente: Durante
alguns minutos, cada aluno anota
seus pensamentos, pelo menos
três pontos.
2. Peça aos alunos para sentarem-se
em duplas: cada dupla troca ideias
e compara o que seus membros
pensaram.

Questões para discussão

• Termine discutindo o que você
e seus amigos podem fazer para
chamar atenção para os problemas
e as soluções para as mudanças
climáticas. Qual é a responsabilidade
de cada indivíduo e o que cabe aos
municípios, governo e parlamento,
outros países, empresas ou à
ONU? Existem outras partes que
desempenham um papel?

• Você percebeu alguma mudança
nos padrões climáticos onde vive?
Agora chove menos ou mais do que
em anos anteriores?
• É mais quente ou mais frio durante
o ano? O que as pessoas mais
velhas dizem, era diferente quando
elas eram jovens?

MATERIAL
✲

• Quão limpo é o ar onde você mora?
• Há água suficiente em lagos e/ou
córregos/rios onde você mora
(em comparação com o passado)?

✲

✲

3. Dupla + Dupla: duas duplas
compartilham suas ideias entre si.
Junto, o grupo escolhe os três
pontos que deseja apresentar
à classe.
4. Cada grupo apresenta seus pensamentos e ideias para a classe toda.

• Você percebeu algum efeito nega
tivo em animais e/ou peixes que
pode ser atribuído à poluição?
✲

• Como você e outras pessoas
onde você mora contribuem para
combater as mudanças climáticas?
Que soluções você pode ver?

Fatos sobre a ciência por trás
das mudanças climáticas, pp.
102–105 da revista O Globo
Reportagens e dados sobre
lixo e desperdício, pp. 96–101
da revista O Globo
Vídeos, imagens em 360
graus e reportagens em
worldschildrensprize.org/
nolittergeneration
Fatos, aprofundamento e
cópias sobre as metas globais
em worldschildrensprize.org/
globalgoals
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PEGADA OU APERTO DE MÃO?
A influência pessoal de cada
indivíduo no planeta geralmente
é chamada de pegada ecológica.
O oposto, fazer coisas boas pelo meio
ambiente, é chamado de aperto de
mão ecológico.

Prepare o exercício escrevendo em
papéis grandes/papel de flip chart
maneiras diferentes de contribuir
para obter um meio ambiente melhor
e combater as mudanças climáticas.
Uma frase em cada papel.
• Eu reutilizo e reciclo com a maior
frequência possível.
• Não compro coisas desnecessárias.
• Tento consertar coisas que
quebram.
• Eu não desperdiço água.
• Encorajo todos que conheço a
fazerem o mesmo!
• Eu como muita comida vegetariana.

Neste exercício, queremos nos
concentrar no positivo, ou seja, pensar
em como cada pessoa pode contribuir
para um meio ambiente melhor,
um aperto de mão ecológico maior.

Linha do tempo
O lixo deixado no chão
desaparece sozinho rapidamente
ou permanece por um ano ou talvez
100 anos? Use uma coleção mista de
todo tipo de lixo, de vidro a plástico,
metal, jornais e cascas de frutas.
1. Coloque uma corda longa como
uma linha do tempo, ou desenhe
com giz. Marque alguns pontos
ao longo da linha, como número
de anos ou séculos.
2. Trabalhem em conjunto, de
preferência em duplas ou grupos, e
coloquem o lixo na linha do tempo,
dependendo de quanto tempo acham
que leva para cada coisa se decompor,
de modo que não seja mais visível.
3. Caminhem ao longo da linha do
tempo e conversem. Eles acer
taram? Discutam, por exemplo,
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• Eu cuido das plantas e animais da
minha vizinhança.
• Tento não comprar coisas que se
tornam lixo facilmente.

1. Coloque os papéis em diferentes
mesas na sala de aula e divida a
turma em grupos para que haja três
a quatro alunos em cada mesa.
2. Cada um deve ter sua caneta.
Dê aos alunos um ou dois minutos
em cada mesa.
A tarefa é tentar responder à
pergunta “Como você faz isso?”
Os alunos anotam suas sugestões
no papel (Exemplo: Não jogo lixo
no chão. Como você faz isso: Eu
jogo em uma lata de lixo, levo o
lixo comigo até encontrar uma
lixeira para jogá-lo, reutilizo minha
embalagem ou uma tenho sacola e
guardo, levo o que coleto para casa,
para reciclagem).
3. Quando o tempo acaba, os grupos
passam para a próxima mesa, até
que todos tenham escrito em todos
os papéis. Reúna a turma e revisem
as propostas.

• Não jogo lixo no chão.

porque certas coisas desaparecem
mais rápido que outras. Falem
também sobre como o plástico pode
causar danos, mesmo quando não
é mais visível. Explique que esse
tempo de decomposição para o lixo
nem sempre desempenha um papel
tão importante. No entanto, o lixo
permanece na natureza por tanto
tempo que o meio ambiente e os
animais são prejudicados.
4. Discutam como podemos fazer
para economizar os recursos do
planeta e reduzir a quantidade de
lixo, por exemplo, reutilizando mais,
reciclando e fazendo escolhas mais
sábias ao comprar.

TEMPOS DE DECOMPOSIÇÃO
APROXIMADOS
Sacos de plástico
50–100 anos
Goma de mascar
20–25 anos
Pontas de cigarro
1–100 anos
Latas de alumínio
200–500 anos
Jornais
6 semanas
Garrafas Pet
450–1000 anos
Balões
5–100 anos
Material orgânico,
tipo de torta de maçã
1 mês
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FALAR DO LIXO

Dia Sem Lixo

Peça aos alunos para ler os
textos com fatos sobre lixo. Analisem e
discutam os conteúdos. Use as pergun
tas a seguir como apoio. Quando
toxinas e esgoto são jogados em lagos
e rios, nossa água potável é destruída.

Encontrem soluções

Os alunos podem trabalhar individual
mente, em duplas e em grupos para
encontrar e sugerir soluções. Como o
lixo pode diminuir onde vocês moram?
Que soluções vocês enxergam?
O exercício também pode ser usado
para outras questões.

Veja como:
1. Comece individualmente: Durante
alguns minutos, cada aluno anota
seus pensamentos, pelo menos
três pontos.
2. Peça aos alunos para sentarem-se
em duplas: cada dupla troca ideias
e compara o que seus membros
pensaram.
3. Dupla + Dupla: duas duplas
compartilham suas ideias entre si.
Junto, o grupo escolhe os três
pontos que deseja apresentar
à classe.
4. Cada grupo apresenta seus pensamentos e ideias para a classe toda.
5. Conclua pensando sobre o que
vocês podem fazer em conjunto na
escola para chamar atenção aos
problemas do lixo e suas soluções.

Garota na Índia no Dia Sem Lixo.

Questões para discussão

• O que é lixo realmente? Vocês
podem dar exemplos de lixo que
seja comum onde moram?
• O que o lixo pode ocasionar?
Como isso afeta a vida marinha?
• Como o lixo afeta os seres humanos?
• Como é o lixo onde vocês moram?
É um grande problema? Há muito
lixo no chão?
• Vocês já viram animais afetados
por lixo ou poluição?
• Quão limpo é o ar onde vocês moram?
• A água dos lagos e/ou córregos/rios
é limpa?

Em 14 de maio, ou um dia de sua
escolha nessa semana, crianças
em escolas de todo o mundo
organizam o Dia Sem Lixo.
As crianças, que se tornam parte
da Geração Sem Lixo, coletam,
separam e pesam o lixo. Ao
mesmo tempo, elas espalham
informações de que todas as
crianças de todos os lugares devem viver em um ambiente limpo
e saudável, e sobre a importância
de deter as mudanças climáticas.

PREPAREM

Leiam fatos e histórias sobre crianças,
lixo e impacto ambiental em todo o
mundo, e sobre a ciência por trás das
mudanças climáticas.

REALIZEM O DIA SEM LIXO

Usem o dia 14 de maio ou qualquer
dia dessa semana para coletar lixo e
manifestar/disseminar conhecimento
e informação. Contem-nos também
por que as crianças precisam de um
ambiente limpo e saudável e por
que e como devemos deter as mudan
ças climáticas.

• Existe um bom sistema para cuidar
dos resíduos onde vocês moram?
• Como o lixo mundial pode dimi
nuir? Qual é a responsabilidade de
cada indivíduo e o que depende do
município e do governo, de outros
países, das empresas e da ONU?
Há outros atores que desempenham
um papel nisso?
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WCP NA SAL A DE AUL A

WCP NA
SALA DE
AULA
Todo ano, professores ao redor
do mundo usam o programa do
WCP baseado em suas próprias
condições e necessidades,
em diversas disciplinas como
matemática, estudos sociais,
música e imagem. As histórias
reais da revista O Globo, fazem
com que as aulas passem uma
sensação de significado.
IDIOMAS

O programa do WCP oferece muitas
oportunidades de ler, escrever, falar,
ouvir e desenvolver o pensamento
crítico. Os alunos podem criar
redações e peças de teatro, histórias
fictícias, apresentações e cartazes,
com base nas histórias da revista
O Globo e on-line.

ARTES

O programa oferece muitas oportunidades para a criação de arte: pôste
res, apresentações e mídias de todos
os tipos.

ESTUDOS SOCIAIS

O coração do Programa do WCP são
os direitos da criança e a democracia,
questões importantes em todas as
disciplinas, mas especialmente nas
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ciências sociais e na educação cívica.
Nas histórias sobre os Heróis e
Embaixadores dos Direitos da Criança,
você encontrará informações sobre
seus países. Alguns professores
optam por estudar seus países e
regiões com mais profundidade.

MATEMÁTICA

Entenda o mundo por números e
estatísticas, por exemplo, no folheto
informativo sobre crianças em seu
país e nas páginas 14–15 da revista
O Globo. Peça aos alunos para
procurar valores positivos, como a
redução da mortalidade infantil no
mundo e o aumento do número de
crianças que frequentam a escola.

CIÊNCIAS

Examine como a ciência nos afeta
de maneira positiva e negativa, e
quais soluções são oferecidas para
os maiores desafios do mundo, como
a disponibilidade de alimentos e
água potável, mudanças climáticas,
fontes de energia, habitação e saúde.
Na seção sobre a Geração Sem Lixo
há histórias e fatos relacionados
ao meio ambiente e às mudanças
climáticas.

ESPORTE E SAÚDE

Na revista O Globo e on-line, há
histórias e fatos sobre brincadeiras,

esportes e saúde de todos os cantos
do mundo. Desafios mundiais de
saúde são destacados, por exemplo,
que a saúde das meninas é afetada
por não terem o mesmo direito de
brincar, ao lazer e a cuidados de
saúde que os meninos. Durante a
Corrida em Volta do Globo por um
Mundo Melhor, os alunos podem se
mover.

PUNIÇÃO CORPORAL

Todos os anos, crianças contam,
na revista O Globo, histórias sobre
serem espancadas na escola e em
casa. Embora o castigo físico seja
uma violação dos direitos da criança,
e todos os países, exceto o Sudão
do Sul, tenham se comprometido a
cumprir a Convenção da ONU sobre
os Direitos da Criança, apenas
58 países no mundo proibiram todas
as formas de punição corporal de
crianças.
Peça a seus alunos para discutir a
punição corporal, usando histórias
das crianças na revista O Globo e as
experiências dos alunos como ponto
de partida. Discutam com toda a
classe ou em pequenos grupos. Como
é isso em seu país? Existe uma lei
contra espancar crianças? Como os
alunos tratarão as crianças quando
forem adultos?

I N FO R M AÇÕ E S D E CO N TATO

Informações de contato
Informe os resultados da votação
de todos os candidatos à pessoa de
contato do Prêmio das crianças do
Mundo em seu país.
Se não houver um coordenador do
Prêmio das crianças do Mundo em
seu país, por favor, informe o número
de votos de cada candidato através da
urna do site worldschildrensprize.org,
info@worldschildrensprize.org
África do Sul: Marlene Winberg,
marlene.winberg@worldschildrens
prize.org, tel. 083-3925153,
Fax 088-0217820927, World’s
Children’s Prize, PO Box 130,
Kalk Bay 7990.
Benin: Agbodjan Salomé/
Fassinou Camille (Juriste Echos
Consult), echosjuriste@gmail.com,
tel. 62056001/95875910.
Burkina Faso: Tiemtoré Delwendé
Prisée (Afrique Seconde Famille),
afriquesecondefamillea@yahoo.fr,
tel. 76262991, 76262991, 78402431.
Burundi: Evariste Nimubona
(DAJBU), ninaburundi@yahoo.fr,
tel. 79921935.
Camarões: Mofeme Nangolo
(KOSA), kosa.cam@googlemail.com,
tel. 97101820, 75062151.
Congo (Brazzaville): Lysias Yoane
Mylandou (CDECU), mylandou.
lysias@gmail.com, tel. 069513955.
Hervé-Yves-Ulrich Mandilou (C.F.
Gothia), hervyvesulrichmandilou@
yahoo.fr, tel. 055316946.
Filipinas: Paul Maawa (Voice of
the Free – VF Foundation inc.),
paul.maawa@voiceofthefree.org.ph,
tel. 5706994, 9399059776,
9175467108. Camarines Sur:
Lowel Bisenio, lbisenio@yahoo.com,
tel. 9288718497.
Gana: Ekua Ansah Eshon
(ATCWAR), attwwar@yahoo.com,
tel. 201655595, 262342515.

Guiné Bissau: Fernando Cá
(AMIC), ferca7562@gmail.com,
tel. 955370440, 966670688.
Índia: Shishir Srivastiva
(City Montessori School, Lucknow),
shishir.india2015@gmail.com,
tel. 09839182184.
Darjeeling: Janeit Ghalay Chhetri,
gurung.janeit113@gmail.com,
tel. 6296323327.

Zimbabwe: Ekenia Chifamba
(Shamwari Yemwanasikana),
shamwariyemwanasikana@
gmail.com, tel. 772607384,
717395754.

Moçambique: Amelia Mabecuane,
(SANTAC), santac.wcprc@gmail.
com, tel. 0844895451, 828490110.
Nepal: Achyut Nepal (Maiti Nepal),
achyut@maitinepal.org,
tel. 14494816, 98413194
Nigéria: Moses Adedeji (CHRINET),
moses.adedeji@gmail.com,
tel. 08030415288, 08076286288.
Paquistão: Liaqat Javed (BRIC),
bricpakistan@yahoo.com,
tel. 0423-5341070, 0300-4646112.
RD Congo (Kinshasa):
Myra Sabina (FORDECO),
sabinamyra@gmail.com,
tel. 812909607, 990606557.
Vincent Bikaya, Solange Kalalizi
(BVES Bukavu/South Kivu)/
Lomingo Kabugi, Nema Buhendwa
(BVES Goma)/Murhabazi Namegabe
(BVES) bvesbukavu@gmail.com,
bvesagencegoma016@gmail.com,
murhabazinamegabe@yahoo.fr,
tel. 853716525/993232624,
8553491251/842275346, 81600710.
Senegal: Hervé Bangar,
heltba@gmail.com, 774353186.
Serra Leoa: Anita Koroma
(Girl Child Network),
girlchildnetworksl@gmail.com,
tel. 78781444, 77289430.
Togo: Atchehou Yebe Clémence
(Enfant Avenir Nation),
eanassociation@yahoo.com,
tel. 91722180, 91196801.

O QUE É WCP?
A Fundação sem fins lucrativos
World’s Children’s Prize Foundation (WCPF – fundação Prêmio
das Crianças do Mundo), com
sede na Suécia, é independente
política e religiosamente. Leia
mais em worldschildrensprize.org

CONECTE-SE
CONOSCO!
Queremos notícias de você
e de seus alunos.
Envie fotos e suas histórias para
info@worldschildrensprize.org,
ou compartilhe e comente em
nossas contas nas mídias sociais:

worldschildrensprize

@worldschildrensprize

@wcpfoundation

worldschildrensprize.org
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