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Pedidos à 

humanidade 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O mundo tem passado por grandes 

transformações, em especial na ciência e 

tecnologia, o que favorecem a qualidade de 

vida. Nem todos, porém, estão incluídos 

nessas melhorias. Uma parcela expressiva da 

população global vive na miséria, sem acesso 

à saúde, saneamento, alimentação, emprego 

decente e educação de qualidade. Pessoas 

ainda são expulsas de suas casas, sendo 

obrigadas a buscar refúgio em outros países, 

deixando para trás suas famílias e suas raízes. 

Muitos enfrentam a violência, a discriminação, 

o abuso e a exploração. O ODS 16 propõe o 

enfrentamento a essas e outras situações que 

atentam contra a vida e promovem a violação 

dos direitos humanos inerentes a todos os 

cidadãos, com a meta de construir sociedades 

mais justas e inclusivas.   

paz e justiça
Promover sociedades pacíficas e inclusivas

para o desenvolvimento sustentável, pro-

porcionar o acesso à justiça para todos e

construir instituições eficazes, responsáveis

e inclusivas em todos os níveis
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta dessa atividade é mobilizar a 

comunidade escolar para imaginar um mundo 

que possa ser sonhado. Um mundo de paz e 

cooperação, onde pessoas vivam em segurança e 

tenham seus direitos assegurados. Um mundo 

onde ninguém esteja sujeito à violência, 

exploração ou discriminação e todos sejam 

tratados com justiça e igualdade. 

Promovendo esta reflexão, à luz do ODS 16, os 

alunos irão colocar no papel o que desejam para 

o mundo, em mensagens fraternas e de 

solidariedade.  

O que você irá fazer: 

• Organizar junto com os professores um ou 

mais encontros em que os alunos irão 

escrever seus pedidos à humanidade. 

• Ajudar a montar uma exposição das 

mensagens, que pode ser aberta à visitação 

dos pais e da comunidade. 

• Outra forma de compartilhamento é a leitura 

das mensagens em um evento de 

confraternização organizado pela escola com 

o seu apoio. 

Essa é uma atividade interessante para 

festividades como o encerramento do período 

letivo, celebração natalina e outras. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 
 

[               ] PASSO 1: Apresentar a proposta à 

escola. 

[               ] PASSO 2: Engajar os professores e 

organizar a atividade. 

[               ] PASSO 3: Realizar o encontro com os 

alunos (apresentação da proposta). 

[               ] PASSO 4: Montagem da exposição/ 

festividade. 

 [              ] PASSO 5: Registrar os resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências para o facilitador  

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Estudantes de todas as séries da educação 

infantil e Ensino Fundamental. 

 

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

 

  

 

Agende uma conversa para a apresentação e planejamento da proposta. Possivelmente, a articulação será 

encaminhada com a coordenação pedagógica, que poderá indicar as turmas e professores mais adequados. 

Nessa reunião, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. 

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

o Promover a reflexão sobre as relações humanas no mundo atual e estimular os alunos a 

desejarem e a enxergarem a possibilidade de um mundo melhor.  

o Incentivar a escrita de mensagens de solidariedade e cooperação, criando uma corrente de 

fraternidade no ambiente escolar.  

• Solicitar a indicação de professores que se identifiquem com a iniciativa, especialmente de artes, que 

podem trabalhar com os alunos os desenhos nas mensagens escritas. 

• Definir o melhor momento para a realização da ação e a maneira como as mensagens serão 

compartilhadas: em uma exposição ou leitura em um evento/festividade. Combinar datas e locais.  

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 

o O voluntário: propõe, articula, organiza e executa a atividade na escola. 

o A escola: apoia e garante o envolvimento dos professores. 

o A família/comunidade: poderá ser convidada para a abertura da exposição ou 

evento/festividade. 

• Checar a disponibilidade dos recursos e materiais necessários para a montagem da exposição (cartões 

ou filipetas, canetas coloridas, papel e tinta para impressão, etc.) ou evento (alimentos e bebidas). 

Verifique a possibilidade de utilizar o Fundo PEB para aquisição desses materiais. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

  

 

 

Esta é uma etapa preciosa, visto que é uma boa oportunidade para engajar o grupo de professores e levantar 

as sugestões deles para a atividade. Marque uma reunião com os docentes indicados para discutir a proposta 

e o cronograma. Explique a ideia, mencionando que o objetivo é que os alunos reflitam sobre questões da 

atualidade e escrevam mensagens que expressem o que eles desejam ver no mundo, sua solidaridade com 

pessoas e povos em situações de guerra, exílio, violência ou exclusão social e seus sonhos para a 

humanidade. 

Situe que a ação é inspirada no 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que busca promover 

sociedades pacíficas e inclusivas e estabelece metas para combater a violência e as taxas de mortalidade 

associadas a ela, os fluxos de armamentos, a corrupção, o crime organizado, o abuso, exploração, tráfico, 

violência e tortura contra crianças e a proteção às liberdades fundamentais, entre outras. Ao escrever 

mensagens relacionadas a esses temas, os alunos têm a oportunidade de refletir sobre eles e de imaginar a 

possibilidade de um mundo mais inclusivo e solidário. Busque mais referências nas informações para o 

facilitador.  

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentar a proposta à escola 

Engajar os professores e organizar a atividade 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
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A seguir, explique que a atividade será realizada em dois momentos: (1) Encontro com os alunos para 

apresentação da proposta, sensibilização e escrita das mensagens; (2) Compartilhamento das mensagens com 

a comunidade escolar, por meio de exposição ou leitura em evento/festividade, conforme acordado no 

contato inicial com a coordenação.  

Acolha as contribuições dos professores e combine com eles: 

• Turmas e datas 

Veja com os professores as turmas que serão envolvidas e as datas em que você poderá entrar na(s) sala(s) de 

aula para falar com os alunos. É importante que o professor esteja presente nesse momento, participe da 

conversa com os alunos e oriente a produção das mensagens.  

• Materiais para a escrita 

Nas datas combinadas, é preciso que todo o material esteja disponível em sala para a redação das mensagens: 

cartões ou filipetas coloridos, material de desenho e pintura, tesoura, cola, revistas e outros materiais 

impressos para recortar, etc.  

• Organização da exposição/evento 

Defina como será a exposição das mensagens, seu formato, data e local onde ela será montada e materiais a 

serem providenciados (cartolina, fita adesiva dupla face, barbante, pregadores, etc.). Veja também se a 

montagem será feita pela turma no mesmo dia da escrita ou juntando várias turmas. Defina, ainda, a data de 

abertura da exposição e, se ela for aberta aos pais e à comunidade, como será feito o convite a eles. 

Caso a opção seja ler as mensagens em um evento ou festividade, será necessário acordar a data e local. 

Nesse caso, será necessário providenciar alimentos, bebidas, copos descartáveis e microfone, dependendo do 

tamanho do local. 

 

 

  

 

 

Após a apresentação feita pelo professor da turma, inicie a conversa explicando que vivemos em uma época 

complexa, em que as sociedades estão evoluindo, a ciência e a tecnologia estão trazendo mais qualidade de 

vida, porém, nem todas as pessoas são beneficiadas. Há, no Brasil e em outros países, um enorme número de 

pessoas que vivem com pouco acesso a itens básicos como água limpa e alimentos, saúde, educação de 

qualidade e trabalho decente. Em locais de conflitos e guerras, pessoas são expulsas de onde vivem, sendo 

obrigadas a buscar refúgio em outros países, deixando para trás suas famílias e suas raízes. Muitos, inclusive 

crianças, enfrentam a violência, a discriminação, o abuso e a exploração. 

Pontue que essas situações representam violações à Declaração Universal dos Direitos Humanos, um 

documento assinado por todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas (ONU) e que 

define os direitos básicos de todas as pessoas, independentemente de sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, 

idioma, religião ou qualquer outra condição.  

Para que todos tenham seus direitos assegurados, a ONU lançou uma iniciativa global chamada de Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável, buscando mobilizar os países, empresas e pessoas em torno da 

PASSO 3 Realizar o encontro com os alunos 

 TEMPO NECESSÁRIO: 1 hora  

v 
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construção de um mundo melhor para todos. Para construir essa fala, busque mais dados nas informações 

para o facilitador. 

Situe que o 16º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável – Paz, Justiça e Instituições Eficazes inspirou a ação 

que você irá propor agora: que os alunos criem cartões com pedidos à humanidade. Nesses cartões, eles 

poderão dizer algo que gostariam que fosse diferente no mundo ou escrever mensagens de solidariedade às 

pessoas que sofrem por ter seus direitos humanos violados. Para sensibilizar e incentivar a adesão dos alunos, 

você pode fazer algumas perguntas. Alguns exemplos: 

• Você tem algum(a) amigo(a) que esteja sofrendo e que você gostaria de ajudar? O que você deseja 

para esse amigo(a)? 

• Alguém próximo de sua família ou próximo a você já foi vítima de violência? O que você gostaria de 

dizer a essa pessoa?  

• No lugar onde você mora tem alguém que veio de outro país por não conseguir mais viver lá? Qual é 

o seu desejo para essa pessoa? 

• Você conhece algum adolescente ou jovem que não frequente a escola porque precisa trabalhar? 

Qual é o seu desejo diante dessa situação?  

Ouça atentamente os comentários dos alunos e, ao final, pontue que esses são alguns exemplos de situações 

diante das quais os alunos podem demonstrar sua solidariedade e fazer pedidos de mudança, criando uma 

corrente de fraternidade na escola. Explique que as mensagens serão mostradas para a comunidade escolar 

por meio de uma exposição ou lidas em um evento/festividade na escola, de acordo com o combinado. 

Adapte essa dinâmica à faixa etária: para crianças pequenas, você pode ler um trecho do livro Os Diretos 

Humanos, de Ziraldo, ou de outro livro infantil que fale de direitos humanos. Uma dica é Malala, a menina que 

queria ir para a escola. Busque outras ideias de livros nesta lista do Portal Aprendiz e combine antes, com os 

professores, a obra a ser lida e mostrada aos alunos. Leia o trecho do livro, peça que as crianças comentem e, 

na sequencia, explique como será a atividade. 

Após essa conversa inicial, os alunos irão escrever suas mensagens, individualmente ou duplas. Ao final, elas 

serão recolhidas e guardadas para a etapa seguinte (montagem da exposição ou leitura). 

 

 

 

  

 

Montagem de exposição 

Caso seja uma atividade apenas de uma turma, a montagem poderá ser feita no mesmo dia em que as 

mensagens forem escritas. Para isso, podem ser usados varais ou cartazes fixados na própria sala. 

Se forem várias turmas, pode ser agendada a data para a montagem coletiva, seguida da inauguração. Todos 

os alunos podem participar. As mensagens podem ser expostas em um varal ou parede em um local visível, 

como a entrada da escola ou pátio. Elas também podem ser usadas como enfeites em árvore de Natal, caso a 

escola tenha o hábito de montar árvores natalinas.  

A inauguração pode ser um importante momento de confraternização entre as crianças, pais e a equipe da 

escola. Por isso, a sugestão é que toda a comunidade escolar seja convidada e que seja fornecido um lanche 

nesta data.  

 

PASSO 4 Compartilhamento das mensagens 

TEMPO NECESSÁRIO: 2 horas  

v 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016651.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016651.pdf
https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/infantil/literatura/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola-42864438
https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/infantil/literatura/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola-42864438
http://portal.aprendiz.uol.com.br/2014/10/29/10-livros-infantis-que-abordam-os-direitos-humanos/
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Leitura das mensagens 

Caso a opção seja a leitura das mensagens em um evento escolar, defina com os professores em que 

momento do evento isso será feito e quem fará a leitura – as próprias crianças, professores, pais, funcionários 

da escola, etc. Avalie se há a necessidade de microfones e providencie os materiais. 

 

Divulgação dos ODS 

Em ambos os eventos, a sugestão é que sejam afixados cartazes ou faixas com alusão aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, com enfoque para o ODS 16. Saiba mais nas informações para o facilitador. 

 

 

  
 

 

A iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. Não se esqueça 

de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, basta criar uma 

Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.  

 

 

 

 Eu faço a minha parte

 

Aproveitando a inauguração da exposição ou festividade na escola, pode ser montado um painel “Eu faço a 

minha parte”, onde alunos, pais, equipe escolar e pessoas da comunidade podem registrar o que cada um já 

faz ou pode fazer para concretizar os pedidos à humanidade feitos pelos alunos. Para isso, é preciso montar o 

painel, deixar canetas coloridas, papel e fita adesiva à disposição. E convidar os participantes a deixarem o seu 

recado registrado.  

  

PASSO 5 

PASSO OPCIONAL 

Divulgação da atividade 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nações Unidas e os direitos 
humanos 

A Organização das Nações Unidas foi criada em 

24 de outubro de 1945, num contexto de pós-

guerra, em que 6 milhões de judeus de diversos 

países – especialmente da Polônia – foram vítimas 

do holocausto. Ciganos, homossexuais, pessoas 

com deficiências também foram perseguidas e 

mortas. No total, a Segunda Guerra Mundial 

matou R$ 70 milhões de pessoas. 

Naquela época, 51 países integravam a ONU, 

incluindo o Brasil. Atualmente são 193 países-

membro. 

 

Os propósitos das Nações Unidas são1: 

• Manter a paz e a segurança internacionais; 

• Desenvolver relações amistosas entre as 

nações; 

• Realizar a cooperação internacional para 

resolver os problemas mundiais de caráter 

econômico, social, cultural e humanitário, 

promovendo o respeito aos direitos humanos 

e às liberdades fundamentais; 

• Ser um centro destinado a harmonizar a ação 

dos povos para a consecução desses objetivos 

comuns. 

Pouco tempo depois, no dia 10 de dezembro de 

1948, a ONU adotou a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que determina os direitos 

essenciais a todos os seres humanos, sem que haja 

discriminação por raça, cor, gênero, idioma, 

nacionalidade ou por qualquer outro motivo 

(como religião e opinião política).  

Esses direitos podem ser civis ou políticos, como o 

direito à vida, à igualdade perante a lei e à 

liberdade de expressão. Podem também ser 

econômicos, sociais e culturais, como o direito ao 

trabalho e à educação; e coletivos, como o direito 

                                                 
1 https://nacoesunidas.org/conheca/  

Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em 

relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade.  

Artigo 1 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos 

FICA A DICA 

Não é fácil compreender a complexidade da 

tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. 

Pensando em buscar uma maneira bem visual 

de explicar isso, o pesquisador Neil Halloran 

criou o projeto “The Fallen of World War II”. 

Nele, é possível ver um vídeo de 18 min. Que 

narra em detalhes o custo humano dessa 

guerra. Assista! 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
https://nacoesunidas.org/conheca/
http://www.fallen.io/ww2/
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ao desenvolvimento. A garantia dos direitos 

humanos universais é feita por lei, na forma de 

tratados e de leis internacionais, por exemplo2. 

Com esses avanços, o mundo mostrou seu desejo 

de promover uma convivência pacífica entre os 

povos e criou meios para que isso acontecesse.  

Mesmo com todo o aparato legal existente, os 30 

artigos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos não estão garantidos na prática. O 

mundo ainda convive com grandes desigualdades 

sociais, injustiça e exploração dos mais pobres, 

violências e guerras com diversas justificativas, mas 

motivadas de fato por interesses unilaterais. 

Veja alguns dados destacados pela ONU3: 

• Globalmente, 836 milhões de pessoas ainda 

vivem na extrema pobreza: cerca de uma em 

cada cinco pessoas em regiões em 

desenvolvimento vive com menos de 1,25 

dólar por dia. 

• Em média – e levando em consideração o 

tamanho das populações – a desigualdade de 

renda aumentou em 11% em países em 

desenvolvimento entre 1990 e 2010. 

• A proporção de pessoas subnutridas em 

regiões em desenvolvimento caiu quase pela 

metade desde 1990. Mas, atualmente, uma em 

cada nove pessoas no mundo (795 milhões) 

ainda é subnutrida. 

• Em contrapartida, 1,3 bilhão de toneladas de 

comida são desperdiçadas diariamente. 

• A matrícula na escola primária em países em 

desenvolvimento chegou a 91%, mas 57 

milhões de crianças estão fora da escola. 

• Em 2015, 2,5 bilhões de pessoas não tinham 

acesso a serviços de saneamento básico, como 

banheiros ou latrinas. 

• 828 milhões de pessoas vivem em favelas e o 

número continua aumentando. 

• Cerca de 1,6 bilhão de pessoas dependem das 

florestas para sua subsistência. Isso inclui 70 

                                                 
2 http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-

garante-igualdade-social  
3 https://nacoesunidas.org/pos2015/principais-fatos/ 

milhões de indígenas. Florestas são o lar de 

mais de 80% de todas as espécies de animais, 

plantas e insetos terrestres. 

• Das 8.300 raças animais conhecidas, 8% estão 

extintas e 22% estão sob risco de extinção. 

• O desemprego global aumentou de 170 

milhões em 2007 para cerca de 202 milhões 

em 2012, dentre eles, aproximadamente 75 

milhões são mulheres ou homens jovens. 

Conhecer essa situação e compartilhar 

informações é uma maneira de mobilizar mais e 

mais pessoas para transformar a realidade. Os 

direitos humanos só estarão assegurados quando 

todos nos tornarmos corresponsáveis pelo 

respeito às normas e pelo combate às causas de 

suas violações. 

 

O futuro que queremos 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) trazem diversas propostas para endereçar 

essa questão, metas concretas para promover um 

mundo justo e equitativo, onde haja um 

crescimento econômico sustentável que beneficie 

a todos, liberdade, paz, segurança e respeito aos 

direitos humanos. 

Mais do que isso, é um mundo onde há respeito às 

liberdades fundamentais, sem distinção de raça, 

cor, sexo, língua, religião, opinião política, 

nacionalidade ou meio social, situação financeira, 

de nascimento, de incapacidade, ou de qualquer 

outra situação.  

O 16º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável – 

Paz, Justiça e Instituições Eficazes traz a seguinte 

visão: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 

o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 

todos os níveis”.  

Seu alcance depende de todos os setores na busca 

pela promoção de oportunidades para as pessoas 

mais excluídas no caminho do desenvolvimento. 

  

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
https://nacoesunidas.org/pos2015/principais-fatos/
http://www.agenda2030.com.br/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
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Referências para o facilitador 
 

ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?v=iNzYCD8VLi8 

  

Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

https://goo.gl/yJV87L 

 

Página da ONU Direitos Humanos: 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/ 

 

Leis que garantem os direitos humanos no 

Brasil (documento organizado pelo Ministério 

Público do Tocantins): https://goo.gl/6kgTwy 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.ht

m  

 

Vídeo Não deixar ninguém para trás, da ONU: 

https://www.youtube.com/watch?v=HLG6RIprRzU  

 

Matéria Brasil recebe centenas de 

recomendações para combater violações aos 

direitos humanos (publicada no site da ONU): 

https://goo.gl/n6cRL5 

 

Matéria: “Tratar direitos humanos na escola 

garante a democracia”. Publicada pela Rede TVT, 

sintetiza o debate de especialistas em educação 

realizado em São Paulo em 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ijcuKJtgpc 

 

10 livros infantis que abordam os direitos 

humanos: https://goo.gl/3XSVUc 

 

Livro Os Diretos Humanos, de Ziraldo. 

Disponível para download gratuito no Portal do 

Professor, do MEC: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/mater

iais/0000016651.pdf 

 

 

Complete esta lista com outras sugestões!

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://www.youtube.com/watch?v=iNzYCD8VLi8
https://goo.gl/yJV87L
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/
https://goo.gl/6kgTwy
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HLG6RIprRzU
https://goo.gl/n6cRL5
https://www.youtube.com/watch?v=-ijcuKJtgpc
https://goo.gl/3XSVUc
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016651.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016651.pdf
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