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     A Biblioteca da Escola Sede recebeu, nos dias 11,12 e 13 do 
corrente mês, a Exposição “Direitos Humanos – Liberdade, 
Justiça e Paz Mundial”, promovida pelo Clube Unesco de Vila 
Real e pela Associação Juvenil - UP- Universe Posture, e 
gentilmente cedida pelo IPDJ da nossa cidade. 

 
Esta atividade de articulação entre a EECE, a BE e o IPDJ 

permitiu que várias turmas do 2º e 3º ciclos pudessem apreciar 
30 quadros, de estilos e belezas diferentes, alusivos a cada um 
dos Direitos Humanos. 
 Efetivamente, esta exposição reflete a visão de 30 artistas 
brasileiros da Associação do Mutirão, numa forma conjunta de 
manter aceso o documento mais importante que proclama os 
30 direitos inalienáveis de todos os seres humanos.  

 
Os quadros foram muito apreciados pelos alunos que, 

com a ajuda dos docentes e da equipa da BE, puderam refletir e 
discutir as ideias neles implícitas, sobre os Direitos Humanos. 
Com a ajuda dos QR Code, disponibilizados pelo IPDJ, os alunos 
tiveram ainda a oportunidade de poder visitar, online, outros 
trabalhos dos artistas aqui expostos. 

 
A aluna Micaela Nunes Fernandes, do 9ºA, escolheu o 1º 

artigo da convenção, justificando deste modo a sua escolha: 
 
“O que me levou a escolher logo este 1º artigo foi a 

importância que devemos dar a todos os seres humanos. Não 
precisei de ver mais nenhum artigo, não querendo dizer que não 
fazem falta, pois devemos cumpri-los a todos. Porém, este 
artigo tocou-me, especialmente, pois não consigo aceitar que 
haja pessoas que fazem bullying a crianças, a pessoas negras ou 
com outra especificidade, pois o artigo diz o contrário: devemos 
ser todos unidos, pois só assim seremos todos mais felizes.” 

Artigo 1.º 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, 
devem agir uns para com os outros em espírito de 
fraternidade.” 

 
(Notícia sugerida pela coordenação da EECE e pela BE da Escola Sede) 

 


