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MEU PLANETA MEUS DIREITOS    

No dia 28 de outubro de 2020, a Campanha MEU PLANETA MEUS DIREITOS lançará uma petição glo-
bal reivindicando o Direito da Criança a um meio ambiente saudável! A petição será entregue ao 
secretário-geral da ONU e ao Presidente do Comitê das Nações Unidas para os Direitos da Criança duran-
te a Assembleia Geral em setembro de 2021.

Crianças, jovens de todo o mundo e todas as pessoas que se preocupam com a crise ambiental estão 
convidadas a assinar e incentivar outras pessoas a assinarem a petição! 

Este breve material de apoio contém recursos para incentivar a participação das pessoas e motivá-las a 
divulgar a petição e coletar assinaturas, especialmente durante os Dias de Ação global: no Dia Internaci-
onal da Criança (20 de novembro), no Dia da Terra (22 de abril), no Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de 
junho) e nos três dias que antecederão a entrega da petição (setembro de 2021). Qualquer que seja sua 
atuação, não deixe de registrá-la nas mídias sociais usando a hashtag #MyPlanetMyRights. Nós ampliare-
mos seu alcance através nossos canais!

Acesse o site da campanha MEU PLANETA MEUS DIREITOS para mais informações sobre: 

• a Petição Global
• ativações dos Dias de Ação e materiais de apoio sobre mídias sociais
• o direito da criança a um meio ambiente saudável

Compartilhe a petição na rede

As mídias sociais são uma ferramenta simples e poderosa, capaz de alcançar milhões de pessoas em 
poucos segundos. Para divulgar a petição na rede, utilize como guia o material de apoio sobre mídias so-
ciais da campanha MEU PLANETA MEUS DIREITOS. Nele, você encontra materiais gráficos para promover 
a petição, um tema da campanha para sua foto de perfil nas mídias sociais e informações sobre como 
participar da mais recente ativação online. Além de usar o material nos seus próprios canais, você pode, 
caso conheça pessoas com muitos seguidores, convidá-las a compartilhar a petição também! 

Ligue, envie mensagens de texto ou e-mail para seus conhecidos

Uma das maneiras mais eficazes de mobilizar as pessoas a assinar a petição é entrando em contato com 
seus conhecidos!  Não importa quem sejam – amigos, parentes ou colegas de trabalho – o fato é que as 
chances de eles participarem aumentam por confiarem em você e se sentirem responsáveis. A melhor 
forma de contatá-los é pessoalmente. Porém, se essa opção não for segura, você pode ligar, mandar uma 
mensagem de texto ou enviar um e-mail, nessa ordem. Para facilitar, você pode usar nossas sugestões de 
script de telefonema, mensagem de texto e e-mail e conferir algumas dicas úteis.
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Dicas

• Entre em contato individualmente: quando você entra em contato com uma pessoa individualmente, 
ela se sente na obrigação de responder, muito mais do que em um grupo. Ainda que o contato indivi-
dual demande mais tempo, você notará a diferença. 

• Personalize: nossos scripts são apenas um modelo. Personalize-os de acordo com sua realidade. Por 
exemplo, explique as razões pelas quais você deseja que os governos assumam a responsabilidade 
pelo cumprimento dos Direitos da Criança. Inclua alguns argumentos que motivariam seu amigo a 
assinar a petição. Caso a pessoa se interesse mais por outras questões, como justiça climática ou 
COVID-19, comente essas questões e explique sua relação com o Direito da Criança a um meio ambi-
ente saudável. 

• Continue acompanhando: entre em contato novamente com seus amigos e parentes para saber se 
eles assinaram. Talvez eles tenham se esquecido de assinar, mas é bem provável que o façam se 
você entrar em contato novamente. Por exemplo: “Olá, [nome da pessoa]. Tudo bem? Só queria 
saber se você assinou a petição”.  

• Peça mais uma coisa: se o seu amigo já assinou, peça a ele que ajude a divulgar a petição! Você pode 
pedir que ele envie uma mensagem de texto para mais três pessoas, compartilhe a petição nas mídi-
as sociais ou ajude você com as outras ações descritas neste material de apoio. Por exemplo: “Muito 
obrigada por assinar! Será que você poderia convidar mais três pessoas para assinarem a petição?” 

• Trabalho em equipe: convide um grupo de amigos a entrar em contato com o maior número de 
pessoas possível, virtual ou pessoalmente, durante uma hora. Para tornar a atividade mais divertida, 
você pode fazer dela uma competição: vence quem conseguir contatar o maior número de pessoas!

Script de telefonema

Olá, [nome do amigo]! Estou ligando para dizer que estamos enfrentando uma crise climática e ambiental 
que afeta de maneira desproporcional as crianças do mundo todo, forçando-as a abandonar seus lares, 
perder aulas e até mesmo perder a vida. Este é um assunto importante para mim porque [explique por 
que você considera o assunto importante].

Em setembro de 2021, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, teremos a oportunidade de exigir 
que os governos deem atenção ao tema e ajam em prol dessa causa.  

Você topa assinar a petição da campanha MEU PLANETA MEUS DIREITOS exigindo que os governos re-
conheçam o Direito da Criança a um meio ambiente saudável?
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Script de mensagem de texto

Olá, [nome do amigo]! As crianças são afetadas de maneira desproporcional pela crise climática e am-
biental, que as força a abandonar seus lares, perder aulas e até mesmo perder a vida.  Precisamos agir 
imediatamente! Você assinaria a petição da campanha MEU PLANETA MEUS DIREITOS exigindo o Direito 
da Criança a um meio ambiente saudável? www.my-planet-my-rights.org

Script de e-mail:

Olá, [nome do amigo],

Estamos enfrentando uma crise climática e ambiental que afeta de maneira desproporcional as crianças 
do mundo todo, forçando-as a abandonar seus lares, perder aulas e até mesmo perder a vida. Este é um 
assunto importante para mim porque [explique por que você considera o assunto importante].

Em setembro de 2021, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, teremos a oportunidade de exigir 
que os governos deem atenção ao tema e ajam em prol dessa causa. 

Você assinaria a petição da campanha MEU PLANETA MEUS DIREITOS exigindo o Direito da Criança a um 
meio ambiente saudável? www.my-planet-my-rights.org

Um abraço,

[seu nome]

Escreva um artigo de opinião para um blog ou jornal local

Uma ótima maneira de conscientizar as pessoas a respeito dos Direitos da Criança e da crise ambiental 
e motivar as pessoas a assinarem a petição é publicando um artigo nas mídias locais. Confira algumas 
dicas e passos para fazer isso.

Passos

1. Identifique uma mídia local: escolha a quais mídias você deseja enviar seu artigo. Procure enviar seu 
artigo à mídia com o maior número de leitores. Se ele for rejeitado, passe para a seguinte, e assim 
por diante. 

2. Procure um coautor: ainda que isso não seja obrigatório, ter um coautor, sobretudo uma pessoa ou 
organização influente e com experiência no assunto, pode aumentar suas chances de publicação. 
Basta entrar em contato com essa pessoa e explicar o tamanho do impacto que ela pode causar!  



5

    Material de apoio: advocacy

3. Escreva: para mais informações sobre como redigir o artigo, veja as dicas abaixo. 

4. Revise: antes de enviar o artigo, peça que outras pessoas o leiam. É ótimo poder contar com uma 
segunda opinião e detectar erros de grafia ou gramática que podem ter escapado. 

5. Envie o artigo: envie o artigo à mídia local, acompanhado de suas informações de contato (telefone, 
e-mail). Para garantir que o artigo chegará nas mãos da pessoa certa, entre em contato com a mídia 
e peça o nome e as informações de contato da pessoa responsável. 

6. Continue acompanhando: ligar para o editor é uma ótima forma de realçar os motivos pelos quais 
seu artigo é importante, interessante e relevante para os leitores.  

7. Compartilhe seu artigo!: assim que seu artigo for publicado, compartilhe-o na rede e com todos os 
seus conhecidos, principalmente com o coautor, usando a hashtag #MyPlanetMyRights! 

8. Peça feedback e envie novamente: caso o seu artigo não seja publicado, não tem problema! Peça ao 
editor um feedback sobre como melhorá-lo. Em seguida, envie seu artigo para outra mídia.

Dicas

• Tamanho: normalmente, um artigo de opinião tem entre 600 e 700 palavras. Porém, verifique se o 
blog ou jornal adota algum outro limite de tamanho. 

• Assunto: escolha um assunto relacionado a Direitos da Criança e meio ambiente que seja relevante 
para você e sua comunidade: poluição do ar, mineração, desmatamento ou mudança climática. Não 
deixe de incluir informações sobre a petição, explicando de que maneira ela trata do assunto e por 
que as pessoas devem agir imediatamente.  

• Histórias pessoais: as pessoas se identificam mais de perto com uma mensagem quando há uma 
história pessoal por trás dela. Caso você tenha uma experiência pessoal, compartilhe-a. Caso con-
heça alguém que tenha uma história interessante, peça que ela revise seu artigo e solicite permissão 
para compartilhar a história.  

• Dados: ao escrever um artigo de opinião, é importante embasá-lo com dados. Ao fazer isso, assegu-
re-se de que a fonte é confiável e cite-a corretamente para evitar plágio não intencional. 

• Título: o título pode fazer com que seu artigo seja lido – ou não. Escolha um título cativante, para que 
as pessoas tenham vontade de ler o seu artigo! 

• Persistência: rejeições são comuns. Continue revisando seu artigo, escreva novos artigos e envie-os 
a outras publicações!
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Organize uma equipe de atuação

Quanto mais pessoas conseguirmos mobilizar, maior será nosso impacto! Confira a seguir o que você 
pode fazer para criar sua própria equipe de atuação.

Passos 

1. Entre em contato: basta entrar em contato com as pessoas que você conhece e pedir que o ajudem a 
divulgar a petição! Se você conseguir 2 a 3 pessoas, isso já será um ótimo começo. 

2. Estabeleça objetivos e faça um plano: faça uma reunião com sua equipe para falar sobre a importân-
cia da petição e o objetivo do grupo. Depois, definam em conjunto quantas assinaturas desejam 
coletar até setembro de 2021 e quais atividades pretendem colocar em prática ao longo do ano para 
alcançar esse objetivo. Faça reuniões periódicas regularmente, onde todos possam planejar e refletir 
em conjunto. 
 

3. Comece pequeno: sua primeira ação não precisa ser grande. É sempre bom começar pequeno, para 
que você sinta a motivação de ter alcançado sua meta. Você pode, por exemplo, organizar um evento 
virtual no qual as pessoas se reúnem para ligar para amigos e pedir que assinem a petição. 

4. Crie uma comunidade: encontre maneiras de unir o grupo, fazendo atividades divertidas e de 
quebra-gelo, promovendo uma cultura de respeito, criando um ambiente seguro para as pessoas se 
expressarem e contribuírem, e comemorando suas conquistas! 

5. Promova líderes: à medida que o grupo for crescendo, convide membros para se tornarem líderes. 
Pergunte a eles que tipos de pessoas são necessárias para o grupo e o que gostariam de fazer. Al-
guns exemplos: líder de recrutamento, líder de eventos, etc.

Seja criativo(a)

Há muitas outras maneiras de divulgar a petição! Pense em quais são as melhores formas de alcançar 
a sua comunidade: através de rádio, televisão, podcasts, outdoors, eventos publicitários, painel virtual, 
ação nas mídias sociais ou reuniões com autoridades locais. Seja criativo(a), aja com cuidado e divirta-se 
no processo. As possibilidades são infinitas!


