
Livro pop-up "nós, as crianças...temos direitos"

Frente

Artigo 2.º: procurar o

animal zebrário (zebra +

burro). 

Verso 

Artigos 7.º,8.º: procurar

as sílabas nas folhas e

formar a palavra "formiga".

Cartão 5 

Frente

Artigo 15.º: procurar a

fogueira que une um grupo

de crianças da tribo. 

Verso 

Artigo 12.º: procurar a

criança que levanta o

dedo para dar a sua

opinião.

Cartão 7

Frente

Artigo 16.º: procurar a

criança que repara num

macaco a intrometer-se no

seu grupo.

Verso

Artigo 6.º: procurar a flor

que floresce.

Cartão 3

PISTAS PARA ENCONTRAR
OS DIREITOS:

Guia de exploração

À descoberta DOS direitos das crianças

Através deste livro 3D, cheio de surpresas, as crianças são

desafiadas a descobrirem, de forma divertida, criativa e valiosa,

os seus direitos mais importantes.

Para orientar a “caminhada “ pelo pop-up, o livro traz catorze

cartões com a seleção de 31 artigos da Convenção sobre os

Direitos das Crianças e pistas (ilustrações) que levam às

composições cénicas que representam cada direito. Os cartões

propõem, ainda, atividades sobre os direitos da criança, para

serem realizadas em casa, com os amigos e na escola. 
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Guia de exploração (continuação)

Livro pop-up "nós, as crianças...temos direitos"

Cartão 11

Frente

Artigo 18.º: procurar a

mãe esquilo que cuida e

alimenta os filhotes esquilo

e coelho.

Verso

Artigo 21.º: procurar o

filhote coelho que é

adotado pela família dos

esquilos.

Cartão 13

Frente

Artigo 17.º: procurar a

criança com o dedo no ar

(para tirar dúvidas com o

professor) na escola da

floresta.

Verso

Artigos 28.º, 29.º:

procurar as bolotas

(utilizadas para fazer

contas na escola da

floresta). 

Cartão 15

Frente

Artigo 24.º: procurar os

dois macacos que estão a

cuidar um do outro (catar,

limpar, etc.). 

Verso 

Artigo 30.º: procurar a

criança que não pertence

a esta tribo, mas que é

bem recebida.

 

Cartão 17

Frente

Artigo 31.º: procurar as

crianças que se encontram

a brincar com plumas.

Verso

Artigos 9.º, 10.º:

procurar a criança que vive

na árvore e tanto aparece

na porta de cima como na

porta de baixo (como se

de duas casas se tratasse).

Cartão 9

Frente

Artigos 13.º, 14.º:

procurar a criança que

descobre um animal

escondido (um morcego

no escuro, dentro da

gruta). 

Verso

Artigo 3.º: procurar os

filhotes esquilo e coelho

que são cuidados e

alimentados pela mãe

esquilo.
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Guia de exploração (continuação)

Livro pop-up "nós, as crianças...temos direitos"

Cartão 21

Artigos 37.º, 40.º:

procurar a criança presa

atrás das canas.

Cartão 23 

Frente

Artigos 22.º, 38.º:

procurar os animais que

são recebidos pela criança

da tribo e que vêm de

longe procurar abrigo.

Verso

 Artigo 19.º: procurar a

seta (que vai dar à planta

carnívora).

Cartão 25

Frente

Artigo 32.º: procurar a

planta carnívora.

Verso 

Artigo 33.º: procurar os

dentes da planta

carnívora.

Cartão 27

Frente

Artigo 34.º: procurar o

olho da planta carnívora.

Verso 

Artigo 35.º: procurar as

mãos da árvore que

protegem a criança da

planta carnívora.

Cartão 19

Frente

Artigo 27.º: procurar a

fonte de água.

Verso 

Artigo 23.º: procurar o

crocodilo com vitiligo. 
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