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Já deves ter ouvido conversas ou visto notícias sobre 

a guerra na Ucrânia. Embora a guerra seja grande e 

assustadora, há formas de as crianças espalharem a 

esperança e de apoiarem as pessoas que necessitam de 

ajuda. Este artigo aborda o que significa ser um cidadão 

do mundo e como tu e a tua família podem fazer parte 

de um movimento para tornar o mundo melhor e mais 

pacífico.  

O QUE SE PASSA
A Ucrânia fica na Europa Oriental e é um país com 43 

milhões de pessoas. A leste, a Ucrânia tem fronteira com 

a Rússia, que tem 144 milhões de pessoas. Em fevereiro de 

2022, as forças militares russas invadiram a Ucrânia.

O presidente da Rússia é Vladimir Putin. Ele quer que 

a Ucrânia fique sob o seu domínio. Mas a Ucrânia quer 

continuar a ser um país livre. O presidente ucraniano, 

Volodymyr Zelensky, tem apelado à paz e tem pedido 

ajuda a outros líderes mundiais. Muitos países, incluindo 

Portugal, estão a apoiar a Ucrânia através da interrupção 

do comércio com a Rússia. A esta medida chama-se sanção. Pessoas de muitos países, incluindo a 

Rússia, têm-se manifestado contra a guerra, usando a sua voz para apoiar a Ucrânia. 

Mais de 4 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia para encontrar segurança noutros países. As 

pessoas que são obrigadas a deixar as suas casas por causa da guerra ou da violência chamam-

se refugiadas. Tal como os refugiados ucranianos, pessoas de países como a Síria, a Venezuela, o 

Afeganistão e o Sudão do Sul também foram obrigadas a abandonar as suas casas para procurar 

segurança devido ao perigo que corriam nos seus países. Para os refugiados, todos os dias são difíceis, 

porque o futuro é incerto. Cabe aos outros ajudá-los a sentirem-se seguros, apoiados e respeitados.

Conhecer melhor o mundo e pensar sobre as experiências de outras pessoas é uma parte importante 

do que é ser um cidadão do mundo.
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PASSA À AÇÃO
Há muitas ações simples mas significativas que podes tomar para seres um cidadão do mundo. Podes 

espalhar a esperança e fazer a diferença, mesmo a partir de tua casa, seguindo estes passos: 

1. Aprende mais coisas sobre o mundo. Consulta fontes de informação de confiança para te 

manteres a par do que se passa pelo mundo fora. No Nick também podes encontrar vídeos sobre 

temas da atualidade feitos especificamente para crianças. E podes ler este artigo em família 

para saberes mais sobre o que se passa na Ucrânia. 

2. Pratica a empatia. Procura compreender o que os outros sentem - e aquilo que estão a 

passar - lendo e ouvindo histórias diferentes da tua. Podes começar com livros que partilham 

histórias de refugiados. Pede recomendações na biblioteca ou consulta esta lista de livros.

3. Mostra solidariedade com os outros. Expressa o teu apoio às famílias ucranianas 

fazendo um letreiro, uma bandeira ou um cartaz para pores na janela. Usa a tua criatividade e 

inclui mensagens positivas e símbolos de amor, aceitação e esperança.  

4. Constrói um futuro mais positivo. Consegues imaginar um futuro 

em que todas as crianças se sentem seguras e amadas? Escuta o sonho 

de uma menina que quer ajudar outras crianças a crescerem com 

esperança. Partilha o teu desejo de um futuro mais positivo criando um 

quadro de visualização. Quando as crianças falam da sua visão do futuro, 

inspiram outras (e até os adultos!) a tornarem o mundo mais equitativo, 

justo e compassivo. Convida os teus familiares e os teus amigos a 

partilharem a sua visão também. Fazer um quadro de visualização é 

também uma boa maneira de te lembrares das coisas boas em tempos 

difíceis. 
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5. Informa-te sobre organizações que estão a ajudar. Fala com a tua família sobre a 

hipótese de ajudar organizações que cuidam de refugiados da Ucrânia e de outros países. Estas 

são algumas das organizações que estão a disponibilizar alojamento, alimentação e outros 

serviços para famílias refugiadas. Pergunta aos teus pais se têm a possibilidade de ajudar estas 

organizações.

Save the Children A organização Save the Children está a 

prestar ajuda humanitária essencial e a fornecer às crianças e 

famílias em perigo, na Ucrânia e nos países vizinhos, auxílio imediato, 

nomeadamente alimentação, água, kits de higiene e ainda apoio 

psicossocial e assistência em dinheiro.

World Central Kitchen A World Central Kitchen fornece refeições 

na linha da frente das crises humanitárias, climáticas e comunitárias. 

Está atualmente a trabalhar na Ucrânia e noutros países para 

alimentar, diariamente, milhares de refugiados.

Em Portugal, também há muitas maneiras de a tua família ajudar. Por exemplo, através de 

trabalho voluntário; da doação de alimentos, de vestuário e de outros bens essenciais; de 

contribuições em dinheiro; ou participando numa campanha de recolha de bens para as família 

necessitadas.  

PARA PAIS, PROFESSORES E ADULTOS CUIDADORES
Falar sobre a guerra e as suas repercussões mundiais pode ser difícil até para os adultos. Ao preparar-

se para falar com as suas crianças sobre os acontecimentos na Ucrânia, há recursos excelentes 

para contextualizar o seu discurso de modo a explorar todas as oportunidades de aprendizagem, 

garantindo, ao mesmo tempo, que os miúdos se sentem ouvidos, seguros e capacitados.  

Comece por perguntar-lhes o que sabem, se querem falar mais sobre o 
assunto, se querem esclarecer algo e que emoções sentem. – Carol Sutton 
Lewis, Ground Control Parenting 

 

Eis uma lista de recursos para ajudar a conduzir a conversa:
Conversar sobre a Guerra: Perguntas e respostas para pais e cuidadores de crianças e jovens

Como podem as crianças/jovens ajudar a construir a paz? 

https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/3908
https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/3971
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