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A UNICEF, inicialmente conhecida como 

Fundo Internacional de Emergência para 

as Crianças, foi criada em Dezembro de 

1946 para ajudar as crianças da Europa, 

vítimas da II Grande Guerra. Quando os 

países europeus estavam em condições 

de tomar conta das suas crianças, passa 

a ocupar-se especialmente das crianças 

dos países mais pobres da África, Ásia, 

América Latina e Médio Oriente. Em 

1953, torna-se uma agência permanente 

das Nações Unidas, passando a chamar- 

-se Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, mas mantendo a sigla que a 

tornara conhecida em todo o mundo 

– UNICEF. 
 

Hoje em dia, a UNICEF trabalha em mais 

de 150 países em desenvolvimento em 

programas de saúde, educação, nutri- 

ção, água e saneamento que procuram 

melhorar as vidas de muitas crianças e, 

quando há guerras ou catástrofes, vai 

em auxílio das vítimas. 
 

Todo o dinheiro que a UNICEF utiliza 

vem de contribuições dadas pelos 

governos, organizações muito diversas 

e do público. O Comité Português para 

a UNICEF recolhe fundos para aqueles 

programas mas, também, procura in- 

formar e sensibilizar as pessoas para as 

necessidades e direitos de todas as 

crianças, onde quer que vivam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, podes contactar: 

                 info@unicef. pt 

        ou visitar a página da Internet 

                 www.unicef.pt 

     A Convenção 

sobre os Direitos da 

Criança tem 54 

artigos. Os que não 

referimos aqui dizem, 

sobretudo, respeito à 

forma como os adultos 

e os governos devem 

trabalhar em conjunto 

para que todas as 

crianças gozem dos 

seus direitos. 

CONHECE OS 

TEUS DIREITOS 

Agrupamento  

Escolas de Sines 

     A maioria das pessoas sabe 

que as crianças têm direitos, mas 

muitas delas gostariam de os 

conhecer melhor. Por isso, é bom 

que fales no assunto com os teus 

amigos, com os teus pais e 

professores. 

Assim estás, também a ajudar 

outras crianças. 

http://www.unicef.pt/
http://www.unicef.pt/


 

Sabias que tens direitos? 

 

Sabias que as Nações 

Unidas aprovaram uma lei 

chamada Convenção sobre os Direitos da 

Criança? 

 

Os teus direitos dizem respeito ao que podes 

fazer, e ao que as pessoas responsáveis por ti 

devem fazer para que sejas feliz, saudável e te 

sintas seguro. 

 

Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos 

da Criança em 21 de Setembro de 1990.  

Isto significa que o nosso governo deve tomar as 

medidas necessárias para que todas as 

crianças gozem dos direitos definidos nessa 

Convenção.  

A Convenção tem 54 Artigos que explicam 

cada um dos teus direitos. 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi 

escrita por juristas, por isso não é fácil de 

compreender até mesmo pelos adultos.  

O artigo 42 da Convenção diz que tens o 

direito de conhecer os teus direitos, por isso, 

decidimos escolher os que julgamos mais 

importantes e explicá-los numa linguagem mais 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SOU CRIANÇA: Quero ser igual a 

todas as crianças do mundo, qualquer 

que seja a minha raça, sexo, religião ou 

país onde nasci. 

Adaptação do livro: “Ser criança é…” (Fernando 

Gomes & Luís Matos); e do desdobrável: “Conhece 

os teus direitos” (Unicef). 

2 SOU CRIANÇA: Quero ser protegida 

para poder crescer com saúde, com 

liberdade e com dignidade. 

3 SOU CRIANÇA: Quero ter um nome e 

um país. 

 

4 SOU CRIANÇA: Quero ter assistência 

para mim e para a minha mãe antes e 

após nascer. Ter alimentação, casa, 

cuidados de saúde e tempo para brincar. 

5 SOU CRIANÇA: Quero ter cuidados 

especiais se for diminuído físico ou 

mental. 

6 SOU CRIANÇA: Quero ter 

compreensão e amor por parte de todos. 

Ter alguém com quem viver se ficar sem 

família. 

7 SOU CRIANÇA: Quero receber 

educação gratuita, para saber pensar e 

saber ser responsável. 

8 SOU CRIANÇA: Quero estar entre os 

primeiros a receber proteção e socorro. 

9 SOU CRIANÇA: Quero ser protegido 

contra o abandono, a crueldade e a 

exploração no trabalho. 

10 SOU CRIANÇA: Quero ser educado 

num espírito de amizade universal, paz e 

amor. 


