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Atividades
complementares
Habilidade
(Habilidades desenvolvidas: (HCEF09GE03T) Relacionar
a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação
dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade
humana, valorizando as instituições voltadas para a
defesa desses direitos e para a identificação dos
agentes responsáveis por sua violação.

VAMOS COMEÇAR?

.

O que são os direitos humanos?
Direitos humanos são aqueles direitos que nos pertencem pelo simples fato de sermos
humanos. Simples assim. Isso quer dizer que todas e todos têm direito a coisas muito
fundamentais e de maneira igualitária, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião ou
condição. Por princípio, esses direitos têm como objetivo garantir a dignidade das pessoas de
forma inalienável, ou seja, não são direitos que podem ser restringidos ou retirados, mas sim
garantidos. Nesse sentido, todas e todos devem ter acesso aos mesmos direitos, como o direito
à educação, à saúde, à livre expressão, entre outros.
Qual é a composição da Declaração? Quantos artigos? Sobre o que eles falam?
A declaração é composta por 30 artigos que falam sobre diversos aspectos da garantia de
direitos.

Números do desrespeito aos direitos humanos no Brasil

Ao todo, 32,2% dos brasileiros não têm acesso aos serviços básicos, como água, esgoto, coleta
de lixo e energia elétrica, apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU
garantir a todos o direito aos serviços sociais indispensáveis. Segundo dados do IBGE, cerca de
4,8 milhões de crianças de até 14 anos estão seriamente expostas a riscos de doenças por
residirem em domicílios sem estruturas de saneamento básico. Uma realidade bem diferente do
cenário previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU.

Exercícios:
1) Apresente exemplos de direitos humanos.
2) Fale sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a
existência de um mundo melhor.
3) Escolha um exemplo de desrespeito aos direitos humanos exposto no texto ou
outro que você tenha conhecimento. Depois faça um comentário crítico sobre o
mesmo (sua opinião).
4) Faça um texto sobre a Carta dos Direitos Humanos. Lembre-se de contemplá-lo
com essas informações sobre o tema: Quando? Onde? Quem? Por quê? Quem se
beneficia? Importância? Dificuldades?

Parabéns, você realizou as atividades de Geografia!

“A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois,
o amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje.”
Malcolm X

Até a próxima aula!
BONS ESTUDOS

