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O Manifesto Estudantil DIALLS é uma 
declaração - de centenas de jovens - acerca da 
forma como devemos comportar-nos uns com 

os outros e com o planeta que compartilhamos.

No outono de 2020, vinte das turmas 
que implementaram o Programa de 
Aprendizagem de Literacia Cultural 
refletiram sobre tudo o que tinham 
discutido no ano transacto, desde 
tolerância, empatia e inclusão 
até aos desafios das mudanças 
climáticas e da democracia. Cada 
turma escreveu um conjunto de 
declarações de “regras de vida”: 
as diretrizes que consideraram que 

os jovens devem seguir para viver 
de acordo com os valores DIALLS. 
Juntas, essas declarações formam 
o Manifesto Estudantil DIALLS, um 
poderoso documento da voz do 
aluno e da capacidade dos jovens 
em refletir acerca do seu papel no 
mundo. O Manifesto representa 
cerca de 500 crianças em cinco 
países, da faixa etária entre os 5  
e os 15 anos de idade.
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REINO UNIDO TURMA 14

Amizade Global -  
devemos tratar tudo e  
todos de forma igual.

Para ser um bom amigo global:
• Devemos ser gentis para todos
• Devemos respeitar o nosso 
planeta e mantê-lo limpo
• Não devemos julgar um livro pela 
sua capa, mas sim dar a todos a 
oportunidade de deixarem as suas 
verdadeiras cores brilharem

Global Friendship - 
we should treat everyone 
and everything equally.

To be a good global friend:
• We must be kind to all
• We must respect our planet 
and keep it tidy
• We mustn't judge a book by 
its cover but give everybody 
the opportunity to let their true 
colours shine through.



Valoriza a preciosidade  
de cada pessoa.

Tem noção de que existe  
um lugar para todos.

Mantém os outros ao teu lado,  
não acima ou abaixo de ti.

Cria o teu próprio tipo de música, 
canta a tua própria canção especial.

 
Escuta as músicas dos outros e  

trate-os com respeito, mesmo que  
não compartilhe as suas crenças.

Sê verdadeiro contigo próprio,  
age de acordo com as tuas crenças  

e sê verdadeiro para com os  
que te rodeiam. 

Escolhe ouvir até a voz que te  
possa parecer mais sumida. 

Escuta, mas não permitas  
que a tua voz se perca.

Sonha grandes sonhos.

Ajuda os outros a acreditar 
 na beleza dos seus sonhos.

Faz pequenas coisas com muito amor.

Presta atenção ao que os outros fazem 
por ti, antes que deixem de o fazer. 

Canta o coro da vida em uníssono  
e em harmonia com os outros.

Sê uma pequena peça do  
puzzle na imagem global.

Trabalha em conjunto por um  
mundo melhor, em vez de esperares 

que este se crie sozinho.
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Value the preciousness  
of each person.

Know that there’s a  
place for everyone.

Keep others beside you,  
not above you or below you.

Make your own kind of music,  
sing your own special song.

Listen to the songs of others and 
treat them with respect, even if you 

don’t share their beliefs.

Be true to yourself, be true to what 
you believe, be true to each other.

Choose to listen to even the 
smallest voice. 

Listen but don’t let your  
voice be lost.

Dream big dreams.
Help others believe in the  
beauty of their dreams.

Do small things with great love.

Notice the things that others  
do for you before they stop  

doing them.

Sing in unison and sing in harmony 
with others in the choir of life.

Be a small piece of the puzzle,  
the global picture.

Work together for a better world 
rather than waiting for it.
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Respect everybody for the things they do that are different.

Talk to someone and if you disagree tell them  
what you think and combine them together.

Always be kind to each other.

Sharing different ideas to make the world a better place.

Listen to each other, even if you disagree.

Live happily with other people.

Please don't drop litter.

We all have a responsibility to care for and respect the world.

Celebrate our differences.

Help others when they need it.

Welcome people into your games.

Be a shining light for each other.

Respeita os outros por  
fazerem coisas que são diferentes.

Fala com os outros e, se 
discordares, diz o que pensas 

e trabalhaem conjunto para um 
consenso comum. 

Sê sempre gentil com todos. 
Partilha ideias diferentes com  

o objetivo de construir um  
mundo melhor. 

Escuta todos, mesmo que  
estejas em desacordo. 

Vive em harmonia e  
felicidade com os outros.

Por favor, não deites  
lixo no chão.

Todos temos a responsabilidade 
de nos preocuparmos e respeitar  

o mundo. 

Celebra as diferenças. 

Ajuda os outros quando  
estes necessitarem.

Aceita os outros nos teus  
jogos e brincadeiras. 

Sê uma luz brilhante  
para os outros.

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?
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A tolerância deve ser em abundância
Caso contrário cairemos numa  

impaciência caótica
A empatia deve ser muita

Ou o ódio alimentará a nossa miséria
A exclusão nunca deve ser uma opção

Porque no final do dia
Não somos todos humanos?

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?
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Participar com Alegria e 
Harmonia respeitando a 
Diferença e a Identidade do 
Outro.
Participar com Tolerância 
chamando todos à Razão.
Acreditar nos nossos sonhos 
e ser Resiliente.
Criar um Planeta Saudável é 
Criar um Planeta Seguro.
Ajudar o Outro sem esperar 
nada em troca. 
Com a Empatia se faz a 
Inclusão.

Participate in joy and harmony, 
respecting the difference  
and the identity of the other.
Participate with tolerance by 
bringing everyone to reason.
Believe in our dreams  
and be resilient.
Building a healthy planet  
is building a safe planet.
Help the other without 
expecting anything in return.
With empathy comes inclusion.

Declaração de 
Regras para a Vida: 

Rules for Living Statement:

                  D iversidade

              I nclusão

Emp A tia

           To L erância

     Dia L ogo

                     S olidariedade

             D iversity

               I nclusion

Emp A thy

         To L erance

     Dia L ogue

               S olidarity
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Deveres de um bom cidadão:

Fazer sempre o melhor para 
o mundo por exemplo nesta 
altura de pandemia respeitar 
as regras para manter a 
nossa segurança e saúde. Ser 
solidário e ajudar sempre o 
próximo doando roupas ou 
brinquedos que já não usamos.
 
Ser um cidadão ativo, votando, 
e ter alguns cuidados com 
o ambiente como reciclar e 
reutilizar. Chamar a atenção 
dos que poluem.

Saber respeitar as diferenças 
dos outros, a cor da pele, a 
religião e as suas opiniões. 
Incluir, julgar menos e dar 
sempre uma oportunidade 
para conhecer as pessoas. 

Duties of a good citizen:
Always do what’s best for the world, 
for example in this time of a pandemic 
respect the rules to maintain our safety 
and health. Always act in solidarity 
and help the next person by donating 
clothes or toys that we no longer use. 

Be an active citizen, vote, and take 
care of the environment by doing 
things like recycling and reusing. Call 
out and correct those who do pollute. 

Know how to respect the differences 
of others, their skin colour, religion and 
their opinions. Include more, judge 
less and always take the opportunity 
to get to know someone.

TODOS OS JOVENS DEVEM:

- Respeitar a diversidade cultural
- Ser solidários
- Ser tolerantes
- Ter espírito crítico
- Demonstrar empatia
- Procurar alcançar o conhecimento 
- Respeitar o planeta
- Usar os recursos de forma racional 
- Respeitar o outro
- Exercer uma cidadania ativa
- Respeitar os direitos humanos

ALL YOUNG PEOPLE SHOULD: 

- Respect cultural diversity
- Act in solidarity
- Be tolerant
- Use critical thinking
- Show empathy
- Pursue knowledge
- Respect the planet
- Use resources wisely
- Respect the other
- Exercise active citizenship
- Respect human rights
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O jardim de infância é divertido 
para fazer amigos, criar, 
aprender e brincar. Portanto, 
aprendemos a ajudar, a 
elogiar, a alegrar-nos com o 
sucesso das outras crianças 
diariamente. Se cometemos 
erros ou ficamos com raiva, 
conversamos muito uns com 
os outros. Entendemos que 
o mundo está a mudar e 
queremos ajudar a torná-lo 
mais limpo, por isso separamos 
o lixo de papel. Viver em 
comunidade neste mundo é 
divertido para todos. Vamos ser 
E FICAR juntos!

LITUÂNIA TURMA 112

Vaikų darželyje mes 
draugaujame, kuriame, 
mokomės ir žaidžiame. 
Todėl būtent čia ir 
išmokstame padėti  
kitiems, įveikiant 
sunkumus. Jei padarome 
klaidų ar susipykstame, 
tai labai daug apie tai 
kalbamės. Suprasdami, 
kad pasaulis keičiasi, 
norime prisidėti, kad jis 
taptų įvaresniu. Todėl 
mes rūšiuojame atliekas, 
pavyzdžiui popierių. Mums 
yra labai įdomu gyventi 
kartu šiame pasaulyje. 
Taigi būkime ir pasilikime 
gyventi visi kartu!



Mes galvojame, kad namai 
yra ten, kur mūsų šeima. Kai 
šeimoje yra meilė, šiluma ir
sutarimas gera gyventi 
savoje šalyje ir visoje 
žemėje. Mes galvojame, 
kad galime pastatyti gražius 
namus ir išpuošti žemę taip, 
kad joje būtų gera gyventi 
kiekvienam ir visiems kartu.

Nós achamos que a casa é onde 
está a nossa família. Quando 
existe amor, carinho e aconchego 
em família, é bom viver no nosso 
país e em todo o planeta Terra. 

Achamos que conseguimos 
construir uma bonita casa e 
decorar a nossa Terra para que 
seja bom, para todos, viver nela.

LITUÂNIA TURMA 2 13



Mes manome, kad žmonės 
neturi galimybės pasirinkti 
kokioje šeimoje ar kultūroje 
gimti, tai yra duotybė. Mieste, 
šalyje, pasaulyje yra daugybe 
žmonių su skirtingomis 
žiniomis, gebėjimais, įgūdžiais, 
išvaizda. Manome, kad šie 
skirtumai turi mus ne priešinti, 
bet vienyti juk tik dėl to 
pasaulis yra toks įdomus! 
Neteisti, nesmerkti, neniekinti – 
priimti, draugauti, gerbti!

Acreditamos que as pessoas não 
têm a oportunidade de escolher 
em que família ou cultura nascer, 
é uma dádiva. Numa cidade, 
num país, no mundo, existem 
muitas pessoas com diferentes 
conhecimentos, habilidades, 
competências, aparência. 
Acreditamos que essas diferenças 
não nos devem separar, mas unir, 
porque é por isso que o mundo 
é tão divertido! Não julgues, não 
condenes, não desprezes – aceita, 
faz amigos, respeita!
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Grenze niemanden aus, 
weil er aus Deinen Augen 
anders erscheint.  Versuche 
immer die Lage der anderen 
zu sehen, weil man andere 
Voraussetzungen hat: 
Verhältnisse zwischen arm 
und reich, Lebensstandards, 
Dorfkind/Stadtkind, 
Erziehungsweisen. Egal 
ob dick oder dünn, egal 
ob groß oder klein oder 
auch unabhängig von 
der Hautfarbe oder der 
Sprache, die gesprochen 
wird: Seht es als Vielfalt.

Não excluas ninguém só porque 
te parece diferente aos teus 
olhos. Tenta sempre olhar 
para a situação dos outros e 
ser empático para com eles 
e reconhece que existem 
condições de vida diferentes: 
relações entre ricos e pobres, 
padrões de vida, criança da 
aldeia/crianças da cidade, 
maneiras de criar os filhos. Não 
interessa se alguém é gordo 
ou magro, alto ou baixo; não 
importa a cor da pele ou idioma: 
olha para essas diferenças como 
sinais de diversidade.

ALEMANHA TURMA 116



Behandle jeden so, wie du 
auch gerne von ihm behandelt 
werden möchtest, um die 
Gerechtigkeit zu decken.

1. Man sollte niemanden 
ausgrenzen
2. Sei immer höflich, auch  
wenn die Person
gegenüber nicht unbedingt 
höflich zu dir ist 
3. Verurteile niemanden auf 
Grund seiner Hautfarbe oder 
Herkunft 

Sei tolerant, 
begeisterungsfähig und drücke 
auch mal ein Auge zu.

1. Toleriere Fehler von 
anderen, denn auch du kannst 
mal Fehler machen
2. Lass dich von anderen 
begeistern
3. Nimm nicht immer jedem 
alles übel, denn jeder hat mal 
einen schlechten Tag

Trata todos da mesma forma 
como gostarias de ser tratado, 
enaltecendo o sentido de justiça.

1. Não deves excluir ninguém.
2. Sê sempre educado mesmo 
que os outros não sejam educados 
contigo.
3. Não julgues ninguém pela sua 
cor de pele ou origem.

Sê tolerante, entusiaste e dá um 
desconto às pessoas.

1. Sê tolerante para com os erros 
dos outros porque também tu os 
podes cometer.
2. Deixa-te inspirar pelos outros.
3. Não te ofendas com tudo, às 
vezes todos temos dias maus.
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Quando nos encontramos com um 
menino ou menina diferente de nós, 
devemos tratá-los como seres humanos 
e não ver apenas as suas diferenças, 
devemos tratá-los e comportar-nos com 
respeito - antes de mais nada somos 
todos seres humanos.
Para que as coisas sejam agradáveis   para 
todos em nossa sociedade, devemos 
tratar a diferença com tolerância, 
empatia e respeito, e devemos respeitar 
a diferença entre as pessoas e não vê-la 
como algo que cria distância entre elas.

ISRAEL TURMA 118

כאשר אנו נפגשים עם ילד או ילדה ששונים מאתנו, 
צריך להתיחס אליהם כבני אדם ולא לראות רק את 

השונות שלהם.
צריך להתייחס אליהם ולנהוג בהם בכבוד- כי לפני 

הכל כולנו בני אדם.
כדי שיהיה נעים לכולם בחברה שלנו, אנחנו צריכים 

לגלות לשונות סובלנות, אמפטיה וכבוד.
צריך לכבד את השונות בין בני האדם ולא לראות 

אותה כמשהו שמרחיק ביניהם.



Ouve-te a ti próprio, ao outro e à natureza.
Assumir a responsabilidade por ti mesmo e pelo meio 
ambiente trará harmonia e progresso tanto ao campo 
individual, como ao coletivo.
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הקשבה לעצמך, לאחר ולטבע
לקיחת אחריות אישית וסביבתית

תגרום להרמוניה ולתנועה חיובית של 
היחיד והכלל



As regras para a vida numa 
sociedade melhor são:

Primeiro, a conservação da 
natureza e dos animais.
Para preservar o meio 
ambiente, todos devem ter 
responsabilidade pessoal, 
por exemplo, não deitar lixo 
no parque ou em qualquer 
outro lugar, e colocá-lo no 
caixote do lixo. Além disso, se 
soubermos aceitar os outros e 
ser pacientes, a sociedade será 
melhor.
Concluindo, para termos uma 
vida melhor e mais bonita, 
devemos preservar o meio 
ambiente e a sociedade.

ISRAEL TURMA 320

כללים לחיים בחברה טובה יותר.
הכללים לחיים בחברה טובה יותר הם

ראשית לשמור על הטבע ועל בעלי החיים.
כדי לשמור על הסביבה כל אחד צריך אחריות 

אישית.
לדוגמה- לא להשליך את הפסולת בפארק או 

בכל מקום אחר ולזרוק לפח.
יתר על כן אם נדע לקבל את האחר ונדע 

להיות סובלניים אז החברה תהיה טובה יותר.
לסיכום דברינו, כדי שנחיה חיים טובים ויפים 

יותר צריך לשמור על הסביבה ועל החברה.
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Mão na mão,
Coração no coração,
Devemos respeitar-nos 
mutuamente.

יד ביד
לב אל לב

את כולנו נכבד

Na nossa sala
Nós observamos
As regras do discurso
E para todos
É muito mais agradável
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בכיתה שלנו
על כללי השיח מקפידים

ולכולנו הרבה
יותר נעים. 
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Respeitando-nos uns aos outros
Todos nós teremos uma vida feliz juntos

אחד את השני
מכבדים

לכולנו יהיו חיים
משותפים ונעימים.
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Comprometemo-nos a ser boas 
pessoas, a ajudar-nos uns aos outros, 
a comportarmo-nos de acordo com 
as regras e leis. Respeitar e ouvirmo-
nos uns aos outros, resolver problemas 
discursivamente e comportarmo-nos com 
tolerância e paciência.
Além disso, ajudaremos o meio ambiente 
doando a outras pessoas coisas 
desnecessárias para nós - “o que é lixo 
para ti, é um tesouro para outros”, iremos 
manter o meio ambiente limpo e vamos 
certificar-nos de que reciclar.

אנחנו מתחייבים להיות אנשים 
טובים, לסייע אחד לשני, לנהוג לפי 
כללים וחוקים. לכבד ולהקשיב אחד 

לשני, לפתור בעיות בדרכי שיח 
ולגלות אחד כלפי השני סבלנות 

וסובלנות.
בנוסף, אנחנו נעזור לסביבה על ידי 
תרומה של חפצים שאין לנו שימוש 
בהם לאחרים – "זבל בשבילך זה 

אוצר לאחר".
נשמור על הניקיון של הסביבה 

ונדאג למחזר.
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