Selección de lecturas baseada na

Declaración dos
Dereitos da Infancia

Vive
os
libros!

Libros con valores
Libros con valores

A Declaración dos Dereitos da Infancia
establece os dez principios seguintes:
1.

Dereito á igualdade, sen distinción de raza, relixión ou 		
nacionalidade.

2.

Dereito a ter unha protección especial para o 				
desenvolvemento físico, mental e social das nenas e nenos
en condicións de liberdade e dignidade.

3.

Dereito a un nome e a unha nacionalidade desde o seu 		
nacemento.

4.

Dereito a unha alimentación, vivenda e atención médica 		
axeitadas.

5.

Dereito a unha educación e a un tratamento especial para
aquelas nenas e nenos que sofren algunha discapacidade 		
mental ou física.

6.

Dereito á comprensión e ao amor da familia e da sociedade.

7.

Dereito a actividades recreativas e a unha educación 		
gratuíta.

8.

Dereito a estar entre as primeiras ou primeiros en recibir
axuda en calquera circunstancia.

9.

Dereito á protección contra calquera forma de abandono, 		
crueldade e explotación.

10. Dereito a criarse cun espírito de comprensión, tolerancia,

amizade entre os pobos e irmandade universal.

Libros con valores

Oria, Eira, Chus, Cris, Toño, Gabi, Manu, Iris, Nicolasiño, Clara,
Abeba, Adar, Lidia, Matilda, Xoel, Ela, Sara, Antía e David.
Non son nomes escollidos ao chou. Tras deles están todas
as nenas, nenos e adolescentes que precisan o abeiro dos
Dereitos da Infancia. As historias que protagonizan falan
de carencias emocionais ou materiais, e da súa loita para
satisfacelas. Nós temos a obriga e a responsabilidade de
asegurar o cumprimento destes dereitos, e de que elas e eles 		
continúen con este labor cando abandonen o territorio da infancia.

Cremos que as persoas cunha intelixencia
emocional desenvolvida son as únicas que
teñen na súa man a chave que abre a porta
a un mundo mellor; un mundo onde, desde
o seu nacemento, as nenas e os nenos teñen
cubertas todas as súas necesidades.

Con este espírito, propoñémosvos unha serie de lecturas
que convidan a reflexionar sobre a importancia da
Declaración Universal dos Dereitos da Infancia.

A PARTIR DOS

A PARTIR DOS 6 ANOS

Nube de neve

Libros con valores

A vaca
dixo mua

8 ANOS

Un baúl cheo
de piratas

O xeito
das froitas

A PARTIR DOS 10 ANOS

O Nicolasiño

Unha misión
para Clara

Hilario
e os tres medos

A PARTIR DOS 12 ANOS

Os horizontes
de Adar

O Bosque Pálido

Matilda

E Xoel aprendeu
a voar

A PARTIR DOS 14 ANOS

Aqueles
momentos
que perdemos

Libros con valores

O contador
de estrelas

O segredo
da casa
de Formoso

