
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GUIA DE CONVERSAÇÃO 

 
Quando você aborda pessoas em espaços públicos, precisa ser rápido, direto e 
envolvente. 
 
Encontre uma linha de abertura que funcione para você e ajude as pessoas a se 
interessarem. 
 
Exemplos: “Ajude a colocar todas as crianças na escola adicionando seu nome a esta 
petição” - “Ajude a abordar o casamento infantil adicionando seu nome a esta petição” 
– “Ajude a erradicar o trabalho infantil adicionando seu nome a esta petição”. 
 
Se alguém estiver feliz em parar e conversar sobre sua petição, você pode dar um 
pouco mais de informação. Você pode gostar de usar o guia de conversação abaixo. 
 

Guia de Conversação 

 
Olá! Meu nome é [inserir nome] e sou voluntário para ajudar todas as crianças, em 
todos os lugares a estarem na escola. Como você está? 
 
Eu faço parte de um movimento global reunindo centenas de milhares de assinaturas 
em todo o mundo. 
 
Existem 262 milhões de crianças que estão for a da escola hoje. Uma criança que está 
for a da escola é mais vulnerável a traficantes de seres humanos e recrutamento por 
milícias e, com maior risco de casamento precoce, gravidez na adolescência e trabalho 
infantil. 
 
Você gostaria de assinar a petição para ver todas as crianças na escola? 
 

Alguns fatos que você gostaria de manter à mão: 

O Problema 

• Quase uma em cada cinco crianças em todo o mundo está fora da escola. 

• Cerca de 90% das crianças com deficiências no mundo em desenvolvimento 
não estão na escola. 

• As crianças refugiadas têm cinco vezes mais probabilidade de estar fora da 
escola do que as crianças não refugiadas. 



• Mais de dois terços das crianças fora da escola vivem na África subsaariana e 
no sul da Ásia. 

• 25 milhões de crianças em idade escolar nunca frequentaram a escola e 
provavelmente nunca frequentarão se as tendências atuais continuarem. 

 

A Oportunidade 

 
Se todas as meninas completassem o ensino médio, haveria: 
• 49% menos mortes infantis 
• 64% menos casamentos precoces 
• 59% menos jovens grávidas  


