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Ao longo do primeiro trimestre, as turmas Pipipã Manhã e Tarde se
dedicaram a estudar sobre as (Des)Igualdades nas infâncias ao redor do
mundo.
Conheceram personalidades, legislações e textos poéticos para
embasar esse trabalho.
A partir da poesia “Os direitos das crianças”, da Ruth Rocha, os
estudantes se dividiram em duplas e criaram poesias e ilustrações do
que acreditam que deveria ser o direito das crianças do mundo todo.
Olha só! 
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As crianças têm direitos,
direitos importantes.
Para serem respeitados
e reconhecidos.

Vamos juntos ajudar,
ajudar para deixar, 
essa vida importante.

Os direitos das crianças,
não são muito respeitados,
isso não podemos aceitar,
Então todos temos que colaborar,
para os direitos da criança ninguém mais violar.

Os direitos das crianças
Arthur Ricardo e Júlia
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As crianças merecem boa educação e
não merecem dormir no chão.

As crianças precisam de um lar e uma
mesa com seu jantar

As crianças não têm que trabalhar,
Mas sim estudar e brincar.

Direito das crianças
Ana e Guilherme
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As crianças têm que ter direitos.
Direito de correr, de brincar.

De viver com saúde e ter educação. 

Direito de jogar 
E direito de conversar. 
Ter amigos e se divertir.

As crianças têm que ter direitos.
Direito de correr de brincar.

Direito de comer doce e direito de sonhar.
Direito de ter uma vida longa e feliz. 

Direito de ser criança de ir de lá pra cá.
Direito de viver sendo criança e não trabalhar.

Arthur Chandorra e Maísa 

Crianças tem que ter direitos.
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Crianças tem que ter direitos.



Toda criança tem direito de ser feliz
Toda criança tem direito de comer bis
Toda criança tem direito de dizer não
Toda criança tem direito de ter um cão

Toda criança tem direito de passear
Toda criança tem direito de ter um lar
Toda criança tem direito de montar lego
Toda criança tem direito de ter um boneco

Eu sendo uma criança tenho o direito de falar 
Que toda toda pessoa tem o direito de amar.

Flora e Bruno
Direitos  das crianças
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Direitos das crianças



   
   Toda criança tem direito de brincar
   Toda criança tem que ser ouvida
   Toda criança tem que ter seus sonhos apoiados.

   Toda criança tem que ser feliz
   Toda criança tem o direito de ter um nome 
   Toda criança tem que ser respeitada.

   Toda criança tem que ter o direito de estudar
   Toda criança tem que comer
   Toda criança tem que ter saúde
   Toda criança tem que ter momentos de lazer...

   

Caíque e Mateus
Toda criança tem...



Caíque e Mateus

Toda criança tem...



Toda criança tem
Direito de ler e escrever,
Comer, correr,
Jogar, andar de bicicleta.

Morar em uma casa,
Ter uma família,
Ter brinquedos,
Ter amigos.

Ter direito de dizer sim
E também de dizer não
Ter direito de brincar 
E poder usar a imaginação

Ter médicos para cuidar 
Vacina poder tomar
Com higiene poder contar
E sempre ter tempo para brincar.

Direito das crianças

Fernando e Gabriel Sorgine
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Ter brinquedos invés de medo 
Ter família e um nome como Emília 

Não ter trabalho, 
mas sim um agasalho 
E ter comida 
E ser destemida
 
Ter uma casa confortável 
Ter comida invés de fome 
Poder sair da sua casa normalmente sem tiros.

 

 Direito das Crianças

Bianca e Gabriel
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Bianca e Gabriel



Toda criança tem direito de ter um cachorro 
Para amar e cuidar. 
Para acariciar 
E com um companheiro viajar.  

Se divertir 
E sentimentos transmitir. 
Poder cuidar animais 
Porque somos todos iguais.

bondinhu dus cachorru: 
trigue, rabaxaduh, brabu, 
loucu, trite, gordinhuh, latu, 
rockeru, anão, sorridente e esticado.

Gael e Daniel

Crianças e cachorros
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Criança de verdade 
Criança tem que ir para escola 
Criança tem que sorrir 
Criança tem que brincar.

Criança tem que ter amor e carinho 
Criança merece abraços 
Criança merece presentes maneiros no natal 
Criança tem o direito de comer e beber. 

Criança é bom de ser 
Para brincar o dia todo
 Se divertir para valer 
Em casa ou na rua
 E na escola para aprender. 

Amigos temos que fazer 
Para aprender a respeitar 
E com as difereças conviver 
Amigos vamos ter 
Para sempre e para valer.
 
Ciança é bom de ser uma vez quando pequeno 
E pra sempre quando crescer!

Criança de verdade
Lucas e Pedro Manhães
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Manuela e Sophia

Criança também é gente,
tem direito de sorrir, aprender 
e ser inteligente.

Criança tem o direito de ser feliz 
de desenhar com lapis ou com giz. 
Tem o direito de imaginar, de suas
proprias historias criar.

Ser um heroi, ser um vilão, 
estar em um filme de ação, 
poder pensar poder saber
o que vai ser quando crescer.

Criança pode comer, arroz e feijão,
salada e macarrão. Comer ate dizer
chega! Ficar cheia e dizer eba!

Crianças e seus direitos. 



  Sophia e Manuela

Crianças e seus direitos. 



  Toda criança tem seu direito!
  Como: brincar, dançar, tagarelar,
  sonhar, cantar, imaginar e desenhar

   Também tem o direito
   de ter uma escola e poder estudar 
   com novos amigos que você poderá brincar.

   Toda criança pode ser diferente,
   mas tem que ser respeitada
   e bem cuidada.
  
  Não é questão de querer,
  toda criança tem direito de viver 
  e de saber
   o que nós estamos querendo dizer.  

  Toda criança tem que ser respeitada!
                   

 

Vinícius e Maria Clara

 Direitos das crianças
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As crianças têm o direito de sorrir
Correr na beira do mar, ter lápis de colorir... 

Crianças gostam de brincar
Gostamos de ir à escola 
Também gostamos de estudar... 

As crianças têm direito à liberdade 
Todas as crianças precisam de amor 
Também de convivência familiar, comunitária
E respeito aos seus valores culturais.

Ver estrela-cadente e filme que tenha robô 
Ganhar um lindo presente ou ouvir histórias do avô. 

Também têm direito à educação
Direito à ser protegida contra o abandono e a exploração! 
.

João Gabriel e Vicente

As crianças têm direito sorrir 



BRINCAR, COMER, TER UM LAR,
ESTUDAR E TER LIBERDADE.
 
CRIANÇA TEM DIREITO A JOGAR 
E NÃO TRABALHAR. 
TER BRINQUEDOS LEGAIS, 
SENDO TRATADO COM CARINHO PELOS SEUS PAIS. 

RECEBER MUITO AMOR, PROTEÇÃO, 
CARINHO, AFETO E PÃO 
QUE POSSAM TER UMA FAMILIA E QUE VIVAM FELIZ. 

CRIANÇA TEM DIREITO A...
Vitório e Pedro Mendonça
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Criança tem que brincar,
criança tem que comer,
criança tem que estudar,
criança tem que ter o que fazer.
 
Criança tem direito a ter um lar,
criança tem direito a ter brinquedo,
criança tem direito a andar.
criança tem direito a não acordar cedo.
 
Criança pode descansar,
criança pode correr,
criança pode conversar,
criança pode ler.
 
Criança pode desenhar,
criança pode escrever,
criança pode criar,
criança pode reescrever.
 
 

Uma criança é uma flor,
tem direito a florir,
ser criada com amor,
tem direito a sorrir.

Criança tem direito a jogar,
criança tem direito a explorar,
criança tem direito a viajar,
criança tem direito a sonhar.
 
Toda criança do mundo
deve ser bem protegida,
contra os rigores do tempo,
contra os rigores da vida.
 
Criança tem direito de ser ouvida,
criança tem direito a dizer não.
Criança tem direito de ser ajudada,
com um abraço apertadão! 

Gabriel Duflles e  Gabreil Guimarães

Crianças também têm direitos. 



 Gabriel Guimarães e Gabriel Duffles

Crianças também têm direitos. 



Toda criança tem                              
Para saudável ficar 
Direito de comer 
Direito de estudar

Direito de moradia 
Direito de brincar
Direito de uma família
Direito de amar

Toda criança tem 
Para saudável ficar
Direito de dançar
Direito de passear

Toda criança tem
Direito de fantasia 
Direito de poesia
Direito de imaginar 

 
 

O direito das crianças

Toda criança tem
Direito de estudar
Para o mundo
Melhor conhecer

Toda criança tem
Direito de reclamar
Quando ela quiser
Para melhor ficar.

Maria Flor e Laura



O direito das crianças
Laura e Maris Flor


