
 

 

 

U.N. Day Agenda 
October 24, 2022 
9:00am - 9:30am 

Introduction by Dr. Einbinder,  
Principal 

 
Fourth Grade poem -- "Flags of the U.N." 

 
7th & 8th Graders present the U.N. flags 

(58 of them) 
 

Introduction of Guest Speaker  
By Mrs. Cole, Librarian 

 
Guest Speaker –  

 
Abigail Williamson 

 
 

School-wide Recitation of United Nations’ 
 Declaration of the Rights of the Child 

 
(Music) Raising of the U.N. flag 

 
Farewell 

 

 
 

The Rights of the Child 
 

Every child in the world has rights. 

Every child has the right to be strong and healthy in  
mind and body. 

Every child has the right to have a name and a country.  

Every child has the right to have enough food to eat, a 
place to live, and a doctor’s care. 

Every child who is handicapped has the right to special 
treatment and care. 

Every child has the right to grow up in a family feeling 
safe, loved, and understood. 

Every child has the right to go to school and to play. 

Every child has the right to be watched over and taken 
care of in times of danger. 

Every child has the right to be protected from cruelty or 
unfair treatment. 

Every child has the right to grow up without fear and 
hatred, and with love, peace, and friendship all around. 



 

 

 

Agenda do Dia das Nações Unidas 
24 de outubro de 2022 

9h00 - 9h30 

Introdução pelo Dr. Einbinder, 
Diretor 

Poema da quarta série - "Bandeiras da Nações 
Unidas" 

Alunos da 7ª e 8ª série apresentam as bandeiras da 
Nações Unidas 

(58 deles) 

Apresentação do Palestrante Convidado 
Por Sra. Cole, Bibliotecária 

Palestrante convidado - 
Abigail Williamson 

Recitação das Nações Unidas em toda a escola 
Declaração dos Direitos da Criança 

(Música) Hasteamento da bandeira da Nações 
Unidas 

Até a próxima 

 
 

 Os direitos da criança 
 

Todas as crianças do mundo têm direitos. 

Toda criança tem o direito de ser forte e saudável na 
mente e no corpo. 

Toda criança tem o direito de ter um nome e um país. 

Toda criança tem o direito de ter comida suficiente para 
comer, um lugar para morar e cuidados médicos. 

Toda criança com deficiência tem direito a tratamento e 
cuidados especiais. 

Toda criança tem o direito de crescer em uma família 
sentindo-se segura, amada e compreendida. 

Toda criança tem o direito de ir à escola e brincar. 

Toda criança tem o direito de ser vigiada e cuidada em 
tempos de perigo. 

Toda criança tem o direito de ser protegida contra 
crueldade ou tratamento injusto. 

Toda criança tem o direito de crescer sem medo e ódio, 
e com amor, paz e amizade por toda parte. 


