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ORIENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO DO 4º BIMESTRE 
 

TEMA: Direitos Humanos 
 

Data da apresentação: 10/12/2020, quinta-feira, na aula online. 
 

O Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado em 10 de dezembro. Nessa data, em 

1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi proclamada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em Paris, estabelecendo a proteção universal dos direitos humanos.  

Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo, 

independentemente de sua classe social, etnia, nacionalidade ou posicionamento político. Eles são uma 

importante ferramenta de proteção a qualquer cidadão no mundo. São exemplos de direitos humanos o 

direito à vida, direito à integridade física, direito à dignidade, entre outros. 

A questão dos direitos humanos está em evidência social, face aos atuais acontecimentos 

presentes na sociedade. Dessa forma, esse será o tema do nosso trabalho do 4º bimestre como forma de 

ampliar nossos conhecimentos a respeito.  

O trabalho dos alunos do 1º ano abordará a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Desde 

1959, as Nações Unidas formularam um acordo de Direitos Universais que visam proteger as crianças e 

assegurar a elas direitos básicos. 
 

 

 QUERIDO(A) ALUNO(A), LEIA COM ATENÇÃO: 
 

 O trabalho deve ser feito com a ajuda de um adulto e será apresentado para as professoras e os 

colegas na aula online do dia 10/12/2020 – quinta-feira. 
 

 Leia o resumo dos direitos assegurados às crianças anexado abaixo. Você poderá também fazer uma 

pesquisa sobre esse documento. Agora, escolha um dos direitos para montar um cartaz, em folha de 

papel A4, que será apresentado.  
 

 Seu cartaz deverá conter a frase do direito escolhido (use a letrinha cursiva para escrever) e a ilustração 

(feita por você) sobre o que é assegurado com esse direito. Em nosso livro de Português, na página 100, 

copiamos e ilustramos um direito assegurado por essa Declaração, então, escolha um diferente. 
 

 Para a ilustração, você poderá usar toda sua criatividade e usar os materiais que quiser como uma 

montagem com recortes de revistas, uma pintura, desenhos com canetinha, lápis de cor, etc... 

 
 

VAMOS LÁ? BOM TRABALHO!  

 
Professoras Dani e Bete  

 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 1° Ano  

                                                                 Professoras: Danielle e Bete 
 

Juiz de Fora, 03 de dezembro de 2020 (quinta-feira) 

 


