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Mensagem de Abertura

É com muito orgulho que o Ministério da Educação apresenta este livro. 
O Ministério esforçou-se imenso no sentido de criar livros através dos quais todos os alunos 
aprendem, se inspiram sobre os seus sentimentos e viajam no mundo da imaginação. 
Os livros podem acompanhar-nos quando nos sentimos tristes, guiar-nos quando nos senti-
mos perturbados e incentivar-nos a refletir sobre a nossa realidade e sobre múltiplas situações 
no mundo. Com eles, podemos aprender factos importantes e também sentir empatia, alcançar 
novos conhecimentos e compreensão sobre diferentes pessoas em situações diversas. Contudo, 
ler pode dar-nos também um prazer especial.
Para os estimados professores, encorajem a curiosidade dos alunos e o gosto pela leitura e pela 
aprendizagem. Esta é a maior prenda que podem dar àvossa querida terra, Timor. 
Para os queridos alunos, espero que este livro abra a vossa imaginação e o vosso interesse pelas 
Ciências Naturais. 
O futuro de Timor-Leste depende fortemente da capacidade dos timorenses na área das 
Ciências Naturais. O nosso desenvolvimento sustentável, a gestão dos recursos como o petróleo 
e outros recursos, o nosso sistema médico e outros mais: todos eles dependem de pessoas com 
capacidade e grandes conhecimentos na área das Ciências Naturais. 
Quando temos conhecimentos e somos dinâmicos, sonhamos com coisas boas para desenvol-
ver a querida nação de Timor-Leste. 

Com amizade,

Dulce de Jesus Soares
Vice-Ministra da Educação I



Lia Maklokek

Ho orgullu tebes Ministériu Edukasaun aprezenta livru ne’e. Ministériu halo esforsu boot 
atu kria livru sira ba estudante sira hotu ne’ebé sei eduka no inspira, kona ita-nia sentimentu no 
loke ita-nia imajinasaun. Livru sira bele akompaña ita bainhira triste, gia ita bainhira sente 
laran-taridu, no provoka ita atu refleta kona-ba ita-nia realidade no situasaun sira iha 
mundu. Bele aprende faktu importante no empatia, hetan koñesimentu foun no 
komprensaun ba ema oioin, iha situasaun oioin. Maibé liuliu lee bele fó gostu ba ita. 
Ba belun manorin sira, enkoraja estudante sira-nia kuriozidade no hadomi ba lee no 
aprendizajen. Ida-ne’e mak prezente boot liu ne’ebé Ita-Boot bele fó ba ita-nia rai 
doben Timór. Ba estudante sira, ha’u espera livru ne’e bele loke imi-nia imajinasaun no 
interese ba Siénsia Naturál. Rai-Timór nia futuru depende maka’as ba Timor-oan nia 
kapasidade iha área  Siénsia Naturál. Ita-nia dezenvolvimentu sustentavel, jestaun ba ita-nia 
rekursu petróleu no rekursu naturál sira seluk, ita-nia sistema médiku, no seluk tan: hotu-
hotu ne’e  depende ba ema ne’ebé iha kapasidade no matenek boot iha área Siénsia Naturál. 
Bainhira matenek no neon-moris, sei mehi buat di’ak hodi dezenvolve rai-doben Timor-Leste.

Ho amizade,

Dulce de Jesus Soares
Vice--Ministra da Educação I
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Periodo I



Constituída a 17 de Julho de 1996, por decisão da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, 
institucionalizou-se, desta forma, uma Comunidade de quase 200 milhões de falantes 
de língua Portuguesa. 

Em 2002, foi a vez de Timor-Leste se juntar a esta Comunidade.

Como Funciona a CPLP? 
Para assegurar o financiamento desta entidade, cada 
Estado-membro contribui com uma quota anual, 
fixada pelo Conselho de Ministros. 

Angola deteve no biénio de 2010 a 2012, a Presidência 
rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), com o tema principal “Solidariedade na 
Diversidade no espaço CPLP”. 

Foram definidas como prioridades o contínuo 
aprofundamento da concertação política e 
diplomática, da cooperação em todos os domínios e 
da promoção e difusão da Língua Portuguesa.

Objetivos	gerais	da	CPLP
• Concertação política e diplomática entre os seus Estados-membros em matéria de relações 
 internacionais;
• Cooperação particularmente nos domínios económico, social, cultural, jurídico e técnico-científico 
 e a materialização de projetos de promoção;
• Promoção e Difusão da Língua Portuguesa, nomeadamente a dinamização do Instituto Internacional 

da Língua Portuguesa.
• A estes três grandes objetivos da CPLP pode-se acrescentar, como domínio prioritário e que tem 
 vindo a assumir grande dinamismo, o da Cidadania e da Circulação de Pessoas.

 CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de http://www.instituto-camoes.pt.
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CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Hari’i iha loron 17 fulan jullu tinan 1996, husi desizaun   Konferénsia Xefe Estadu  no 
Governu sira Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal no São 
Tomé e Príncipe, nune’e ofisializa komunidade ida-ne’ebé ho nia ema   besik  millaun 200 
maka ko’alia lian Portugés.

Iha tinan 2002,  to’o-fatin Timor-Leste  hodi tama hamutuk ho Komunidade ida-ne’e.

Oinsá CPLP Funsiona?
Atu asegura orsamento entidade ida-ne’e Estadu membru ida-idak kontribui ho kuota 
anuál, ne’ebé hametin husi konsellu Ministru nian.

Angola ka’er Presidénsia rotativa Komunidade País sira ko’alia Lian Portugés (CPLP,) ho 
tema prinsipál “Solidariedade, diversidade iha espasu CPLP  durante tinan rua tutuir malu  
hahú husi tinan 2010 to’o 2012.

Determina duni nu’udar prioridade ne’ebé kontínuu hodi hakle’an nafatin konsertasaun 
polítika diplomátika, kooperasaun iha domíniu ba promosaun no difusaun Lian Portugés 
nian.

Objetivu gerál CPLP nian
• Konsertasaun polítika entre Estadu membru sira-nian iha matéria relasaun 
 internasionál sira;

• Serbisu hamutuk liuliu iha domíniu sira ekonómiku, sosiál, kulturál, jurídiku no 
 tékniku-sientífiku no ba materializasaun  projetu promosaun nian;

• Promosaun no difusaun Lian Portugés nian, nomeadamente dinamizasaun Institutu 
Internasionál Lian Portugés nian.

•  Ba obzetivu bo’ot tolu CPLP  nian ne’e bele aumenta nu’udar domíniu prioritáriu 
no ne’ebé sei asume responsabilidade no  kbiit boot, sidadaun no sirkulasaun ema 
sira-nian.
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A voz do Liurai de Ossu
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de Camarada Zé, Contos Tradicionais da CPLP 

Ilustrador: Edi Mario Daniel de Carvalho

No princípio do século XX (durante os anos 70), o Liurai de Ossu 
entregou ao ocupante uma arma considerada como relíquia maubere
 e acompanhou a entrega com a afirmação de que ele não mais 
voltaria a fazer a guerra.

Desde sempre, as florestas mauberes têm sido templos sagrados e 
lugares de segredos. E, pelo menos há quinhentos anos, pessoas 
estranhas de várias nações entram e atravessam esses sítios sem 
serem capazes de entendê-los. Quer espreitando, quer escutando,
 o que fica por ver e por ouvir é sempre mais do que o necessário 
para já não se compreender a vida interior e os propósitos 
mauberes. É que é preciso ver mais para lá e, também, 
ouvir mais para lá. E avaliar, sobretudo avaliar, a luz das vozes.

Mil segredos e projetos mauberes estão guardados por famílias, sacerdotes, liurais e 
outros chefes desde há séculos, para somente serem revelados quando tiverem de 
o ser. Todos os mauberes sabem disto — e muitos, até, o têm dito ao longo 
dos tempos. Porém, ninguém estrangeiro foi ainda capaz de penetrar na história 
maubere até ao fundo dos fundos.

É por isso que quase tudo dos mauberes ainda 
está por dizer, é por isso que o verdadeiro sentido 
de muitos e muitos factos, mesmo dos revelados 
diante do testemunho do povo, ainda está por 
explicar completamente. Como aquele gesto do 
Liurai de Ossu…
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Há uns setenta anos, o liurai decidiu oferecer ao ocupante uma espingarda tida como relíquia maubere. 
Depois de todas as cerimónias do estilo, o Liurai de Ossu, rodeado de chefes e de sacerdotes, 
autorizou que trouxessem, da floresta sagrada onde já estava há um tempo imenso, essa arma – uma com-
prida espingarda de um cano e para aí de dois metros e meio de comprimento. O ato parecia de homena-
gem ao ocupante e as palavras, então por ele ditas, de inconsciente humildade:
“Nós já não precisamos de armas.”
“Porquê?” perguntou o ocupante.
“Porque nunca mais faremos a
 guerra!”
Os sacerdotes e os chefes 
repetiram:
“Não precisamos de armas 
porque nunca mais faremos a 
guerra!”

Outros liurais, chefes e sacerdotes, por certo disseram o mesmo:
“]á não precisamos de armas porque nunca mais faremos a guerra.”

Mas palavras destas sempre foram ditas fora da floresta. Dentro dela, nunca! Porque na floresta somente 
se rezava liberdade.
Ainda hoje, meninas e meninos, mulheres e homens rezam lá liberdade.

E há quem diga ainda ouvir, a roçar pelas árvores, a voz do liurai de Ossu a rezar liberdade.
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Liurai Ossu nia lian

Iha inísiu hosi sékulu XX (durante tinan 70 nian), Liurai Ossu entrega ba okupante kilat 
ida-ne’ebé considera hanesan relíkia ka lulik maubere nian no ho ida-ne’e fó sai 
juramentu katak nia la sei halo funu tan.

Horiuluk kedas, ai-laran tuan sira maubere nian mak fatin lulik no fatin  segredu sira. No, 
pelumenus iha tinan atus lima nia laran, ema matan-foun sira husi rai barak tama no liu 
husi fatin sira-ne’e maibé sira la bele komprende sira. Bele hafuhu, bele rona, maibé 
nafatin la komprende vida interiór no hakarak maubere sira-nian. Presiza haree tan iha 
fatin ne’ebá, no mós, rona tan iha fatin ne’ebá. No tetu, liuliu tetu, naroman lian 
maubere sira-nian.

Família, na’i-lulik, liurai no xefe sira seluk haloot segredu no projetu barak maubere 
sira-nian durante tinan atus ba atus nia laran, atubele  hatete sai de’it bainhira tenke 
duni. Maubere sira hotu hatene ida-ne’e – no barak hatete beibeik. Maibé, la iha ema 
estranjeiru ida-ne’ebé konsege hatene istória maubere nian tomak, kle’an no kompletu.

Tan ne’e maka ita seidauk hatete kuaze buat hotu sobre maubere sira, no tan ne’e, 
sentidu loloos hosi faktu barak seidauk esplika hotu, mezmu sira-ne’ebé hatete sai ona ba 
povu. Hanesan jestu ne’ebé Liurai Ossu halo …

Tinan 70 liubá, liurai deside oferese ba okupante kilat ida nu’udar lulik   maubere nian. 
Hafoin serimónia sira hotu ne’ebé okaziaun ne’e presiza, Liurai Ossu nian, hale’u ho xefe 
no na’i-lulik sira, fó lisensa atu lori kilat husi ai-laran tuan ne’ebé rai kleur ona iha-ne’
ebá – kilat ne’ebé iha kanu naruk ho metru rua ho balun. Hahalok ne’e parese 
fó omenajen ba okupante ne’e, no liafuan sira-ne’ebé nia hatete, nia fó sai ho haraik-an:
“Ami la presiza ona kilat.”
“Tansá?”, okupante ne’e husu.
“Tanba ami la sei halo tan funu!”
Na’i-lulik no xefe sira tenik fali:
“Ami la presiza kilat tanba ami la sei halo tan funu!”

Liurai, xefe no na’i-lulik sira seluk hatet e hanesan de’it:
“Ami la presiza tan ona kilat tanba ami la sei halo tan funu ona!”

Maibé liafuan sira hanesan ne’e sempre ko’alia iha li’ur husi ai-laran tuan. Iha nia laran, 
nunka ko’alia! Tanba iha ai-laran reza de’it maka liberdade. To’o ohin loron labarik-feto 
no mane, ema feto no mane reza ba liberdade iha-ne’ebá.

No iha ema balu dehan katak ai-hun sira kose malu lian hanesan liurai Ossu reza ba 
liberdade.
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A tartaruga manhosa
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de Mikas Cabral A Tartaruga Manhosa, 

Contos tradicionais da CPLP;
Ilustrador: Edi Mario Daniel de Carvalho

Vida de Tartaruga não presta. Sempre a enganar todo o mundo, sempre a tentar ludibriar e sempre criando 
inimigos.

Um dia a Tartaruga pensou casar com a filha do Rei. Entrou de mansinho no palácio do Rei.

“Sum Alê, Sum Alê...”, chamou ela.
“Vai-te embora, Tartaruga! Estou farto de ti.”
“O senhor não se farta de mim. Nenhum homem, nenhum animal se farta. Quanto mais come, mais quer 
comer todos os dias.” “Desaparece, mofino!”

A Tartaruga sentou-se num banquinho e 
encostou-se à sombra de uma árvore.

“Vais ficar até morrer, Tartaruga?”, 
perguntou o Rei.
“Estou à espera da minha oportunidade.”
“Então podes ficar aí até envelheceres.”
“Sum Alê, Sum Alê, olha que galinha nun-
ca se farta de comer.”
“Que diabo, Tartaruga! Na minha 
capoeira todas as galinhas comem bem. 
Aqui não há fome.”
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A Tartaruga calou-se e depois voltou à carga.

“Quer uma aposta? Se perder, o senhor Rei pode-me mandar matar.”
“E se ganhares?”
“Venho viver no palácio.”
“Estás maluco?”

“Se ganhar, a princesa, sua filha, será minha mulher.”
O rei riu-se em grandes gargalhadas e mandou reunir toda a 
corte. Lá ia divertir-se à custa da Tartaruga.

Mandou soltar todas as galinhas das suas cem capoeiras. Os servos trouxeram grandes cestos de milho e 
bebedouros.
Toda a gente sentada em redor aguardava.
A criação comeu, comeu até não poder mais, começando a dormir mesmo com dia claro, estendida no solo, 
sem sequer subir no poleiro.
A Tartaruga levantou-se e tirou dum cesto grande, duas toras de lenha, muito velhas e carcomidas, cheias 
de mil bichinhos, desde ócóli até uzali, e começou a sacudir ruidosamente as toras de lenha no chão.
As galinhas despertaram e avançaram para o banquete.
A Tartaruga, ufana, exclamou contente:
“Minha miséria acabou! Galinha farta, comida variada nunca rejeita... e eu agora; o rei é meu sogro!”
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Lenuk espertu

Moris lenuk nian ladi’ak. Sempre bosok ema hotu-hotu, sempre buka lohi no kria inimigu.

Loron ida Lenuk hanoin atu kaben ho Liurai nia oan-feto. Nia tama ho kuidadu iha Palásiu 
Liurai nian. 

“Sum Alê, Sum Alê…” nia bolu.
“Sai husi ne’e, Lenuk! Ha’u baruk ona ho ó.”
“Ita-Boot lalika baruk ho ha’u. Laiha mane ida, laiha animál ida maka baruk. Han ona, 
hakarak han tan loroloron.”
“Sai, kulafur!”

Lenuk ne’e tuur tiha iha banku-oan ida no sadere hela iha ai-hun mahon ida.

“Hela to’o mate, Lenuk?”
“Ha’u hein hela ha’u-nia oportunidade.”
“Nune’e ó bele hela iha-ne’e to’o katuas ona!”
“Sum Alê, Sum Alê, haree – manu nunka baruk atu han.”
“Lenuk diabu! Iha ha’u-nia manu-luhan manu sira hotu han ho di’ak. Iha ne’e laiha 
hamlaha.”

Lenuk ne’e nonook tiha, hafoin hatete fali:  

“Ó hakarak taru? Karik ó lakon, Liurai bele haruka oho tiha ha’u.”
“Karik ó manán?”
“Ha’u mai hela iha palásiu.”
“Ó bulak karik?”
“Karik manán, ó-nia oan-feto, prinseza ne’e, sei sai ha’u-nia feen kaben.”

Liurai ne’e hamnasa maka’as no haruka halibur ema hotu iha palásiu. Sira hotu sei goza 
ho Lenuk ne’e!

Nia haruka husik tiha manu sira hotu husi luhan atus ida ne’ebé iha. Nia emar sira lori 
batar iha raga no bee iha bee-fatin sira. 

Ema tuur hale’u hodi hein.

Manu sira-ne’e han, han to’o labele de’it, hahú toba maski sei loron hela, toba iha rai, 
mós la sa’e ba sira-nia toba-fatin.

Lenuk ne’e hamriik no hasai husi bote boot nia laran ai-maran rohan rua, tuan loos no 
lahuk, nakonu ho ular ki’ikoan sira, oioin de’it, no hahú book halo barullu ai-maran sira iha 
rai ne’e.

Manu sira hadeer no la’o ba atu han. 

Lenuk, halo an, ko’alia ho haksolok:
“Ha’u-nia terus hotu ona! Manu han bosu, maibé hahán oioin nunka rejeita… no agora 
Liurai sei sai ha’u-nia banin!”
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A lenda de Rai Kotu
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou da versão de Áurea Celina Belo Assis e Maria 

Paulina Assis, em Contos e Lendas de Timor-Leste de Anabela Leal de Barros
Ilustrador: Edi Mario Daniel de Carvalho

Em tempos muito remotos, vivia nos 
arredores de Tasi Tolu um velho casal 
com a sua única filha. Ela chamva-se 
Biri Laka e era muito bonita e simpática. 
Tinha boas qualidades: era generosa 
e muito trabalhadora, sabia fiar, tecer 
e cozinhar, e toda a gente da aldeia 
gostava muito dela. Todos os rapazes 
da terra, quer fossem ricos ou pobres, 
pretendiam tomá-la por esposa, devido 
à sua rara formosura e às virtudes que 
possuía. 
No entanto, a jovem não se interessava 
por eles, nem dava ocasião a que algum 
se aproximasse dela.

Um dia, porém, quando ia à fonte buscar água, surpreendeu-se com o aparecimento de um rapaz que 
nunca tinha visto antes. Era um belíssimo jovem de olhos sedutores. A rapariga, ao vê-lo, esboçou um 
sorriso tímido e sentiu imediatamente que algo de estranho se estava a passar no seu coração, embora não 
soubesse que sentimento era aquele.

O rapaz estava de passagem, por acaso. Procurava água para matar a sua sede e a do seu cavalo, pelo que 
tinha parado junto da fonte e aproveitara para descansar da viagem. Ao ver Biri Laka, apresentou-se 
dizendo-lhe o seu nome: “Eu sou Koli Bere, filho do Liurai Aka Nunu.” Estava ali, na terra de Biri Laka, para 
fazer negócio.
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Os pais de Biri Laka, depois de conversarem, 
seguiram a tradição: pediram aos pais do noivo 
muitos búfalos e cavalos como dote. 
Todos queriam ver os seus filhos felizes e, assim, 
os pais de Koli Bere reuniram todos os cavalos e 
búfalos que tinham no seu reino para os 
mandarem para a terra de Biri Laka.

A distância entre os dois reinos não era grande, mas os caminhos eram serpenteantes e difíceis. 
Para se fazer esta viagem, era preciso atravessar a montanha que separava as duas terras.

Então, aconteceu algo de extraordinário: os búfalos e os cavalos eram tantos que, ao atravessarem a 
montanha, a foram aplanando e construindo uma passagem que a dividiu ao meio.

Esta passagem ainda hoje existe. É a passagem de Rai Kotu, que fica entre Tasi Tolu e Comoro.

Mas enquanto falava, também Koli Bere se sentia surpreendido ao olhar para Biri Laka! Também ele sentia 
que algo de estranho se passava dentro de si. Era um sentimento nunca antes experimentado. Seria amor? 
Talvez, o seu primeiro amor.

Os seu olhares cruzaram-se e ficaram ambos completamente apaixonados um pelo outro, ali mesmo, 
naquele mesmo instante. Koli Bere declarou os seus sentimentos a Biri Laka e logo a pediu em 
casamento. 
Ela, feliz como nunca, aceitou o 
pedido. Nem queria acreditar no que 
estava a acontecer! Correu para casa a 
contar aos seus pais, levando o 
rapaz com ela.
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Lenda Rai Kotu nian

Iha tempu uluk nanis, katuas no ferik ida hela ho sira-nia oan-feto mesak besik Tasi Tolu. 
Oan-feto ne’e naran Biri Laka, no nia mak bonita no laran-di’ak liu. Nia iha kualidade 
di’ak: nia laran-luak no badinas, nia hatene ti’i, soru, homan no te’in, no ema hotu hosi 
aldeia gosta nia. Mane klosan sira hotu, riku ka kiak hotu, hakarak nia sai sira-nia feen, 
tanba ninia bonita no virtude sira-ne’ebé nia iha. Maibé feto-raan ne’e la interese 
sira – mós la fó dalan ba sira atu hakbesik nia.

Loron ida, bainhira Biri Laka bá bee-matan hodi kuru bee, nia hakfodak hodi haree mane 
ida-ne’ebé nia nunka haree antes. Nia mak joven ida-ne’ebé bonitu, ho matan sadikdór. 
Bainhira feto-raan ne’e haree nia, nia hamnasa ho moe no sente kedas katak buat ruma 
oin-foun mosu iha ninia fuan, maibé la hatene sentimentu ne’e mak saida.

Joven ne’e liu ne’ebá nu’udar koinsidénsia. Nia buka hela bee atu hamate hamrook 
ninian no ninia kuda nian, tan ne’e nia para iha bee-matan ne’e no aproveita atu 
deskansa uitoan husi ninia viajen. Bainhira haree Biri Laka, nia aprezenta an hodi fó sai 
ninia naran, “Ha’u mak Koli Bere, Liurai Aka Nunu nia oan.” Nia konta katak nia iha Biri 
Laka nia rai atu halo negósiu.

Maibé bainhira ko’alia hela, Koli Bere mós sente hakfodak bainhira haree Biri Laka! Nia 
mós sente hanesan buat ruma oin-foun mosu. Sentimentu ne’e foun. Ne’e domin karik? 
Karik ninia domin dahuluk nian.

Sira-nia matan hateke ba malu no teki-tekir sira sai kompletamente apaixonadu ba malu. 
Koli Bere deklara ninia sentimentu ba Biri Laka no husu nia atu kaben. Biri Laka, haksolok 
liu, simu pedidu ne’e. Nia kuaze la fiar saida mak akontese! Biri Laka halai ba uma atu 
fó-hatene ba ninia inan-aman sira, hodi lori mane-klosan ne’e ho nia.

Liutiha ko’alia ba malu, Biri Laka nia inan-aman sira tuir tradisaun: sira husu noivu nia 
família karau no kuda nu’udar barlake. Sira hotu hakarak sira-nia oan sira sei haksolok, 
nune’e Koli Bere nia inan-aman sira halibur karau no kuda sira hotu iha sira-nia rai no 
haruka ba Biri Laka nia rain.

Rain rua ne’e ladún dook hosi malu, maibé dalan mak kle’uk no susar. Atu halo viajen 
ne’e presiza hakat foho ida-ne’ebé fahe rain rua ne’e. Nune’e, buat ruma liu baibain 
mosu: karau no kuda barak liu to’o bainhira atu tesi liu foho, sira halo hakur-fatin iha foho 
leet.

Dalan ida-ne’e eziste nafatin. Ne’e mak dalan Rai Kotu nian, ne’ebé entre Tasi Tolu no 
Komoro.
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O azeiteiro e o burro
Autor:	A	Equipa	Curricular	do	EB	adaptou	de	http://cvc.instituto-camoes.

pt/aprender-portugues/a-ler/contos-e-pequenas-narrativas.html
Ilustrador: Edi Mario Daniel de Carvalho

Dois estudantes encontraram, numa 
estrada, um azeiteiro com um burro 
carregado de bilhas de azeite. 
Os estudantes estavam sem dinheiro; 
por isso, decidiram roubar o animal. 
Enquanto o pobre homem 
seguia o seu caminho, um deles tirou 
a cabeçada do burro e colocou-a no 
pescoço. O outro estudante fugiu com 
o animal e a mercadoria. De repente, o 
azeiteiro olhou para trás e viu um rapaz 
em vez do burro.

Nesse momento, o estudante exclamou: 
“Ah! Senhor, agradeço-lhe muito por me ter dado 
uma pancada na cabeça! Quebrou-me o feitiço 
que durante tantos anos me fez ser burro!” 
O azeiteiro tirou o chapéu e disse-lhe, “Afinal, 
o meu burro estava enfeitiçado! Perdi o meu 
ganha-pão! Peço-lhe muitos perdões por tê-lo 
maltratado tanta vez – mas que quer? O senhor 
era muito teimoso.”

“Está perdoado, bom homem!” disse o estudante. 
“O que lhe peço é que me deixe em paz.”

O pobre azeiteiro lamentou-se, porque já não 
podia vender o azeite. Então, foi pedir 
dinheiro a um compadre para ir à feira 
comprar outro burro. Quando lá chegou, 
viu um estudante a vender o seu burro. O 
azeiteiro pensou que o rapaz se tinha 
transformado, outra vez, num animal! 
Aproximou-se do burro e gritou com toda a 
força, “Olhe, senhor burro, quem o não 
conhecer que o compre!”
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Señór ne’ebé fa’an azeite no kuda-burru ida

Estudante rua hetan, iha lurón ida, mane ida-ne’ebé fa’an azeite, hamutuk ho ninia 
kuda-burru ne’ebé lori lata sira nakonu ho azeite. Estudante sira la iha osan ida, nune’e 
sira deside na’ok balada ne’e. Iha tempu ne’ebé mane kasian ne’e la’o iha dalan, 
estudante ida hasai kudu-burru nia tali no tau iha ninia kakorok. Estudante seluk ne’e 
halai ho animál no sasán hotu. Tekiteki, mane ne’e haree ba kotuk no haree joven-mane 
ida envesde kuda-burru

Iha momentu ne’e, estudante ne’e hakilar, “Ah! Señór, ha’u fó obrigadu wa’in ba baku 
ne’ebé Ita-Boot tau ba ha’u-nia ulun! Ne’e mak hapara fekit ne’ebé kaer ha’u metin 
durante tinan hirak, ne’ebé halo ha’u sai kuda-burru!” Señór ne’e hasai ninia xapeu hodi 
dehan, “Afinál ha’u-nia kuda-burru hetan fekit ida! Ha’u agora lakon maneira atu hetan 
han-hemun! Ha’u husu deskulpa boot ba tratamentu aat ne’ebé ha’u fó durante tinan 
hirak. Maibé hakarak saida?” Señór ne’e sente ta’uk duni.

“Ha’u fó perdua, belun di’ak!” estudante ne’e dehan. “Ha’u husu de’it katak Ita husik 
ha’u hakmatek de’it.”

Señór kasian ne’e laran-susar tanba labele fa’an azeite ona. Nune’e, nia bá empresta 
osan hosi ninia kompadre, atubele bá merkadu hodi sosa kuda-burru ida tan. To’o 
ne’ebá nia haree estudante ida-ne’ebé fa’an ninia kuda-burru. Señór ne’e hanoin katak 
joven-mane ne’e transforma dala ida tan ba animál! Nia hakbesik kuda-burru ne’e no 
hakilar maka’as, “Ei, señór 
kuda-burru – sé mak la hatene ó mak sé!”
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A Escola é
Autor: Paulo Freire

Ilustrador: Edi Mario Daniel de Carvalho

Escola é...
o lugar onde se faz amigos

não se trata só de prédios, salas, quadros,
programas, horários, conceitos...

Escola é, sobretudo, gente,
gente que trabalha, que estuda,

que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente,

O coordenador é gente, o professor é gente,
o aluno é gente,

cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor

na medida em que cada um
se comporte como colega, amigo, irmão.

Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados’.
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir

que não tem amizade a ninguém
nada de ser como o tijolo que forma a parede,

indiferente, frio, só.
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,

é também criar laços de amizade,
é criar ambiente de camaradagem,

é conviver, é se ‘amarrar nela’!
Ora, é lógico...

numa escola assim vai ser fácil
estudar, trabalhar, crescer,
fazer amigos, educar-se,

ser feliz.
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Eskola mak…

Eskola mak…
fatin ne’ebé ita halo belun sira
la’ós de’it prédiu, sala, kuadru, 

programa, orárius, no konseitu sira...
Liuliu eskola mak ema,

ema ne’ebé serbisu, ne’ebé estuda,
ne’ebé sai haksolok, ne’ebé koñese no hadomi malu.

Diretór mak ema,
Koordenadór mak ema, manorin mak ema,

eskola-oan mak ema,
funsionáriu ida-idak mak ema.

No eskola sei sai di’ak liután 
bainhira ema ida-idak 

trata malu nu’udar kolega, belun, maun-alin.
La’ós ‘illa ne’ebé hale’u ho ema iha 

sorin-sorin’.
La iha hela hamutuk ho ema no liutiha deskobre 

katak la iha amizade ho ema ida
La’ós atu sai hanesan bloku ne’ebé forma didin-lolon,

la liga, oin-malirin, mesak.
Buat importante iha eskola la’ós estuda de’it, la’ós serbisu de’it, 

maibé importante mós atu kria amizade ho malu
no mós kria ambiente iha-ne’ebé ema tulun malu

moris hamutuk no hadomi malu
Hanesan ne’e, lojikamente…

iha eskola hanesan ne’e sei fasil atu
estuda, serbisu, dezenvolve

halo kolega, aprende
no sai haksolok.
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Avô Crocodilo
Autor: Xanana Gusmão, 2003, Mar Meu, Poemas e Pinturas,

Granito Editores e Livreiros Lta, p. 20
Ilustrador: Edi Mario Daniel

Diz a lenda
e eu acredito!

O sol na pontinha do mar
abriu os olhos

e espraiou os seus raios
e traçou uma rota

Do fundo do mar
um crocodilo pensou buscar o seu destino

e veio por aquele rasgo de luz

Cansado, deixou-se estirar
no tempo

e suas crostas se transformaram 
em cadeias de montanhas
onde as pessoas nasceram

e onde as pessoas morreram
Avô crocodilo
– diz a lenda

e eu acredito!
é Timor!
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Avó-mane Lafaek
Tradutór: Abé Barreto

Haktuir ai-knanoik
no ha’u fiar!

Loro-matan iha loos tasi rohan bá
Loke nia matan

Leno ho nia naroman
No hatudu dalan ida

Husi liu tasi okos
Lafaek ida hanoin atu buka nia destinu 
La’o mai tuir loro-matan nabilan ne’e

To’o kole, nia deskansa
Kleur tebes

No nia kulit nakfilak
Sai foho mesak aas no tutan malu

Ne’ebé ema hotu moris bá
No ne’ebé ema hotu mate bá

Avó-mane lafaek haktuir
Ai-knanoik no ha’u fiar!

mak Timór!
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Um minuto de Silêncio
Autor: Francisco Borja da Costa 

Ilustrador: Edi Mario Daniel de Carvalho

Calai
Montes

Vales e fontes
Regatos e ribeiros

Pedras dos caminhos
E ervas do chão,

Calai

Calai
Pássaros do ar

E ondas do mar
Ventos que sopram

Nas praias que sobram
De terras de ninguém,

Calai

Calai
Canas e bambus

Árvores e “ai-rús”
Palmeiras e capim
Na	verdura	sem	fim
Do pequeno Timor,

Calai

Calai
Calai-vos e calemo-nos

POR UM MINUTO
É tempo de silêncio

No silêncio do tempo
Ao tempo de vida

Dos que perderam a vida
Pela Pátria
Pela Nação
Pelo Povo
Pela Nossa
Libertação

Calai - um minuto de silêncio...
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Minutu Kaladu Ida

Nonook
Foho

Foho-leet no bee-matan
Dadalak no mota
Fatuk hosi dalan 

No du’ut-morin hosi rai,
Nonook

Nonook
Manu-fuik sira iha lalehan

No tasi nia laloran
Anin ne’ebé suut

Iha tasi-ibun sira-ne’ebé 
Rai na’in-laek (ka rai-na’in laiha),

Nonook

Nonook
Ai-laka no au

Ai-hun no ai-ru
Tali-hun no ai-lakatun

Matak kladik-laek 
Timór ki’ikoan nian,

Nonook

Nonook
Imi nonook no ami nonook

BA MINUTU IDA
Ne’e mak tempu nonook nian

No nonook tempu nian
Hosi tempu moris nian

Hosi sira-ne’ebé lakon sira-nia moris
Ba sira-nia rain

Ba nasaun
Ba povu
Ba ita-nia
Liberdade

Halo nonook – minutu kaladu ida.
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O erro
Autora: Atha Shechah Sagran

Ilustrador: Julio Manuel de Jesus

A escola é um lugar onde aprendemos a contar, a 
ler e não só…
Quando era pequenina, os meus dias começavam 
sempre da mesma forma.

Levantava-me, ia aquecer água, tomava o meu 
banho, vestia-me, rezava, comia alguma coisa e 
ia para a escola.

Quando chegava à escola, sentava-me na 
minha mesa e escutava com atenção o que o 
professor tinha para ensinar.
Certo dia, durante a aula de Matemática, 
o professor decidiu escrever a tabuada no 
quadro: 
5x1=5; 5x2=7; 5x3=15; 5x4=20; 5x5=25; 
5x6=30; 5x7=35; 5x8=40; 5x9=45; 5x10=50.

Enquanto escrevia, ouvia murmurinhos e 
risotas vindos por detrás das suas costas.
Quando acabou de escrever, virou-se e 
perguntou: “Qual a razão pela qual estão com 
cara de gozo?”

Um dos seus alunos, o meu colega mais traquinas, respondeu: “Então, não viu o que escreveu?! Estamos a 
rir-nos de si, pois cinco vezes dois não são sete, mas sim dez!”

“Ah!”, exclamou o professor, “de dez informações que escrevi no quadro, apenas uma não estava correta. 
As outras nove não tinham nada de errado,” disse barafustando. “Eu sei que errei! Eu sei que cinco vezes dois 
são dez. Isto foi apenas para vos testar. Infelizmente o que eu temia aconteceu! Vocês atacaram-me por um 
simples e pequeno erro meu, mas não valorizaram positivamente o resto que eu fiz corretamente.”

À medida que ouviam as palavras do professor, todos os meus colegas se sentiram envergonhados, pois na 
realidade devemos dar mais valor às coisas certas e positivas do que aos pequenos erros que todos nós 
damos.
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Sala ida

Eskola mak fatin ida-ne’ebé ita aprende sura, lee no la’ós de’it…

Bainhira ha’u sei ki’ik, loroloron hahú hanesan de’it.

Ha’u hadeer, hamanas bee, hariis, hatais, reza, han buat ruma no bá eskola.

Bainhira to’o eskola, ha’u tuur iha ha’u-nia meza no rona didi’ak buat ne’ebé manorin 
hanorin.

Loron ida, durante aula Matemátika, manorin deside hakerek tabua ida iha kuadru: 
5x1=5; 5x2=7; 5x3=15; 5x4=20; 5x5=25; 5x6=30; 5x7=35; 5x8=40; 5x9=45; 5x10=50.

Hakerek hela, nia rona murmura no hamnasa sira iha ninia kotuk.

Loron ida, durante aula Matemátika, manorin deside hakerek tabua ida iha kuadru: 
5x1=5; 5x2=7; 5x3=15; 5x4=20; 5x5=25; 5x6=30; 5x7=35; 5x8=40; 5x9=45; 5x10=50.

Hakerek hela, nia rona murmura no hamnasa sira iha ninia kotuk.

Hakerek hotu tiha, nia fila hodi husu, “Tansá imi goza ha’u?”
Alunu ida, ha’u-nia kolega ne’ebé mak nakar liu, hatán, “Nune’e, Ita la haree buat 
ne’ebé hakerek?! Ami hamnasa tanba lima dala rua la’ós hitu, maibé sanulu!”

“Ah!”, manorin hatete la taka, “hosi informasaun sanulu ne’ebé ha’u hakerek iha kuadru, 
ida de’it mak laloos. Sia sira seluk mak loos hotu. Ha’u hatene katak ha’u hakerek sala. 
Ha’u hatene katak lima dala rua mak sanulu. Sala ne’ebé ha’u hakerek mak atu koko 
imi. Maibé infelizmente buat ne’ebé ha’u ta’uk atu akontese, akontese duni! Imi ataka 
ha’u tanba sala ida ki’ikoan ida-ne’ebé ha’u halo, maibé la fó valór pozitivu ba sira seluk 
ne’ebé ha’u hakerek ho loos.”

Rona tiha liafuan sira hosi manorin, ha’u-nia kolega sira hotu sente moe tanba tuir loloos 
ita presiza fó valór barak liután ba buat ne’ebé loos no pozitivu duké sala ki’ikoan 
sira-ne’ebé ita hotu komete.
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Período II
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Boas Férias!
Autor: Equipa Curricular EB adaptou de Ana Maria Magalhães e Isabel 

Alçada, Uma Aventura nas Férias do Natal
Ilustrador: Jose Manuel Sarmento

“Uf! Estava farta de aulas!”

“Quando é que saem as notas?”

“Aí está uma coisa que eu não tenho 
pressa nenhuma de saber!”

As gémeas Luísa e Teresa conversa-
vam com os amigos à porta da es-
cola. Tinha sido um dia divertido. 
Organizaram-se jogos e gincanas em 
que participaram alunos de todas as 
turmas. No pátio, no ginásio, foi uma 
gritaria toda a tarde, cada uma a aplaudir e incentivar os colegas da sua equipa.

“Foi uma sorte não chover!”

“Se isto fosse sempre assim é que era bom!” suspirou o João.

“Deixava era de ser uma escola e passava a ser um clube recreativo,” troçou o Pedro.

Acabada a festa, alguns regressaram a casa, outros continuavam por ali em grupos a comentar isto e aquilo. 
Os professores passavam e despediam-se alegremente dos alunos:
“Então boas férias!”

Pairava no ar muita alegria e boa disposição.

“Então parabéns, ó campeão!” saudou um professor, 
aproximando-se do grupo onde estavam as gémeas.

“Isso é com quem?” perguntou a Teresa.

“Com o Chico, com quem é que havia de ser? 
Ele ganhou quase todas as provas desportivas!”

O Chico corou satisfeito e baixou os olhos, sem saber 
muito bem o que havia de dizer.
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Era um rapaz alto e bem constituído, mas um pouco abrutalhado. Adorava tudo que fosse desporto, mas 
detestava estudar, e por isso estava pouco habituado a ouvir elogios da parte dos professores.

“No mínimo devem dar-lhe cinco a Educação Física!” afirmou o Pedro, sempre pronto a admirar as proezas 
do amigo.

“Ah! Sim? Então e no máximo o que é que lhe deviam dar?” perguntou o professor, na brincadeira.

“Ora…,” respondeu a Luísa, “não se ponha com essas coisas.”

“Eu estava a brincar. Tu és mesmo bom!” disse o professor.

O Chico continuava envergonhado por estarem todos a falar dele. Tentado desviar o assunto, deu uma pan-
cada amigável no ombro do Pedro, dizendo:
“Bom este aqui… é capaz de ter cinco a todas as disciplinas!”

“Ena pá! Quem os viu e quem os vê! No principio andavam sempre à pancada. Agora são muito amigos um 
do outro!”
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Feriadu di’ak!

“Uf! Ha’u baruk ona eskola!”
“Bainhira sei fó sai nota sira?”
“Ne’e mak buat ida-ne’ebé ha’u lalika hatene lalais!”

Kaduak sira Luísa no Teresa ko’alia hela ho sira-nia belun sira iha eskola nia portaun 
entrada. Loron ida-ne’e to’o agora sai divertidu. Eskola organiza jogu no kompetisaun 
sira atu alunu sira hotu hosi turma sira hotu mak partisipa. Ema hakilar iha páteu no jináziu 
loraik tomak, no ema hotu basa liman no motiva sira-nia kolega ekipa sira.

“Sorte la udan!”
“Maski udan karik, sei loron di’ak nafatin!” João dehan.

“Eskola la sai eskola ona, maibé sai fali sentru rekreasaun ida,” Pedro halimar.
Festa hotu tiha, balun fila ba uma, balun seluk sei kontinua iha grupu sira hodi komenta 
kona-ba asuntu oioin. Manorin sira liu no despida ba alunu sira ho haksolok:
“Nune’e, férias di’ak!”

Ambiente ne’ebé nakonu ho haksolok no kontente.

“Parabens, kampiaun!” manorin ida hase’e, hodi hakbesik grupu ida-ne’ebé inklui 
kaduak sira.

“Nia ko’alia ba sé?” Teresa husu.
“Ho Chicho – ho sé tan? Nia manán kuaze prova desportu sira hotu!”
Chico oin-mean ho satisfeitu no hateke ba rai, tanba la hatene atu dehan saida loos.

Nia mak labarik-mane ida-ne’ebé ain-aas no isin-di’ak, maibé brutu uitoan. Nia gosta 
desportu sira hotu, maibé odi estuda, no tan ne’e nia ladún toman rona manorin sira 
gaba nia.

“Pelumenus tenke fó [notas] 5 ba nia iha Edukasaun Fízika!” Pedro dehan, sempre prontu 
atu admira ninia belun nia abilidade.

“Ne’e ka? Nune’e másimu ne’ebé ami presiza fó mak hira?” manorin husu, hodi halimar.

“Agora…,” Luísa hatán, “lalika tama ho buat sira-ne’e.”

“Ha’u halimar de’it. Ó halo di’ak duni!” manorin dehan.

Chico kontinua sente moe tanba sira hotu ko’alia kona-ba nia. Hodi koko dezvia ema nia 
atensaun, nia baku Pedro nia kabaas, hodi dehan: B         

“Di’ak, Pedro ne’e, nia bele hetan 5 iha dixiplina sira hotu!”

“Maromak! Sé mak haree sira uluk, no sé mak sei haree sira agora! Uluk sira baku malu 
de’it. Agora sira belun di’ak!”
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Meninos de todas as cores
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de Luísa Ducla Soares, Meninos de todas as cores

Ilustrador: Jose Manuel Sarmento

Um dia um menino branco chamado Miguel, que vivia numa vila de 
meninos brancos, disse: “É bom ser branco
porque é branco o açúcar, tão doce,
porque é branco o leite, tão saboroso,
porque é branca a neve, tão linda.” 

Mas certa noite, quando já estava quase a 
adormecer, viu um clarão muito forte. 
Abriu os seus olhos e viu uma figura feita de 
ferro de pé, ao lado da sua cama.

Esta figura era igual a um robô, mas com
 uma cara muito jovem. 

O Miguel assustou-se. Começou a gritar, mas o robô disse-lhe: “Miguel, não tenhas medo, eu vim porque 
da nossa nave espacial observámos o vosso planeta e vimos que és um menino muito bonzinho. Queremos 
levar-te para o nosso planeta, para dar a conhecer o vosso planeta Terra aos meninos de lá.

“Prometemos que estarás de volta a tua casa antes 
das horas de te preparares para a escola, pois nós 
viajamos à velocidade da luz, muito depressa.”

O Miguel piscou ambos os olhos, não queria 
acreditar! Mas o robô pegou na sua mão e disse-lhe: 
“Desculpa estar a ser muito mal-educado, esqueci 
de me apresentar. O meu nome é Flotu e venho do 
planeta Bo-arku.”

O Miguel agarrou na sua mão, sentiu o seu corpo a 
encher-se de coragem e pensou que não teria outra 
oportunidade de ter uma experiência como esta.

Aceitou e os dois saíram pela janela, entrando para a nave espacial.

Eles viajaram muito depressa até chegarem a um planeta. Saíram da nave-espacial, e o Miguel viu que 
todos os meninos eram amarelos. 

Fez amizade com uma menina chamada Yeloma que, 
tal como todos os outros meninos, era 
amarela e disse:
“É bom ser amarela,
porque é amarelo o Sol,
é amarelo o girassol,
mais a areia da praia.”
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O Flotu levou o Miguel para dentro de um barco para 
continuarem a sua viagem, e pararam numa terra 
onde todos os meninos eram de cor preta. Fez amiza-
de com o filho de um caçador chamado Blabu que, tal 
como todos os outros meninos, era preto e disse:

“É bom ser preto,
como a noite,
preto como as azeitonas,
preto como as estradas que nos levam para
toda a parte.”

O Miguel ficou triste de deixar os meninos pretos,mas 
Flotu levou-o a viajar de avião, para uma terra onde todos os meninos eram vermelhos.

Passadas algumas horas, o Flotu levou o menino branco a viajar de nave espacial, à volta do planeta até 
que pararam numa terra onde todos os meninos eram castanhos. 
Lá, andou num animal espacial parecido com um camelo, 
juntamente com um menino chamado Xobru, que disse:
“É bom ser castanho,
como a terra do chão,
os troncos das árvores,
é tão bom ser castanho como um chocolate.”

“Está na hora”, disse o Flotu. O Miguel sentiu-se muito triste por 
deixar o planeta Bo-Arku, mas ficou com a esperança de lá voltar 
um dia.

                          Despediu-se de Flotu e agradeceu-lhe por ter ficado a conhecer algo de novo.

Quando o Miguel se preparava para ir para a escola, juntamente com todos 
os outros meninos brancos, ele disse:

“É bom ser branco como o açúcar,
amarelo como o Sol,
preto como as estradas,
vermelho como as fogueiras,
castanho da cor do chocolate.”

  Enquanto, na escola, os meninos brancos pintavam em folhas brancas de  
       senhos de meninos brancos, ele fazia grandes rodas com meninos sorridentes 
                      de todas as cores.

Escolheu para brincar um menino chamado 
Ruree. O menino vermelho disse:
“É bom ser vermelho,
da cor das fogueiras,
da cor das cerejas
e da cor do sangue bem encarnado.”
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Labarik sira ho kór oin-oin

Loron ida iha labarik-mane kór-mutin liu naran Miguel, ne’ebé hela iha vila ida-ne’ebé 
labarik sira seluk hotu mesak kór-mutin, dehan:
“Sai mutin mak di’ak
Tanba masin-midar, ne’ebé midar liu, mak mutin,
Tanba susubeen, ne’ebé furak liu, mak mutin,
Tanba neve, ne’ebé bonitu liu, mak mutin.”

Maibé kalan ida, bainhira nia bá atu toba, nia sente naroman ida iha ninia matan. Nia 
loke matan no haree figura ida halo ho besi hamriik iha ninia kama sorin. 

Figura ne’e hanesan robot ida, maibé oin-foun liu. 

Miguel hakfodak – nia atu hakilar, maibé robot ne’e dehan: 
“Miguel, lalika ta’uk – ha’u mai tanba ami hosi ami-nia ró-espasu fihir hela imi-nia 
planeta, no ami haree katak ó labarik ida-ne’ebé di’ak. Ami hakarak lori ó ba ami-nia 
planeta, hodi fahe imi Planeta Terra nia esperiénsia ho labarik sira ne’ebá. 

“Ami promete katak tanba ami la’o lalais liu naroman, ó sei iha ó-nia uma fali molok atu 
prepara an hodi bá eskola aban, tanba ami halai ho lalais hanesan naroman, lalais liu.”

Miguel piska matan rua – nia la fiar! Maibé robot ne’e fó ninia liman, hodi dehan, 
“Deskulpa, ha’u maledukadu liu – ha’u haluha aprezenta ha’u-nia an. Ha’u-nia naran 
Flotu, no ha’u hosi planeta Bo-arku.” 

Miguel kaer ninia liman no sente buat ruma hanesan fiar-an mak tama iha ninia isin-laran, 
no hanoin katak karik ida-ne’e mak oportunidade ida de’it atu hetan esperiénsia ruma 
hanesan ne’e. 

Nia simu, no na’in-rua sai hosi Miguel nia janela no sa’e ró-espasu ne’e.

Sira halai lalais liu, to’o planeta ida. Sira tun hosi ró-espasu, no Miguel haree katak labarik 
sira hotu kór-kinur. Nia hamaluk labarik-feto ida naran Yeloma, ne’ebé kór-kinur, hanesan 
labarik sira hotu iha-ne’ebá, no nia dehan:
“Sai kór-kinur mak di’ak,
tanba loro-matan mak kór-kinur,
jirasól mós kinur,
hanesan mós rai-henek hosi tasi-ibun.”
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Flotu lori Miguel atu sa’e ró hodi kontinua sira-nia viajen, no para iha rai ida-ne’ebé 
labarik sira hotu mesak kór-metan. Nia sai belun ho kasadór nia oan ida naran Blabu 
ne’ebé metan, hanesan labarik sira hotu iha-ne’ebá, no nia dehan:
“Sai metan mak di’ak,
hanesan kalan-boot,
metan hanesan azeitona sira,
metan hanesan lurón sira-ne’ebé bele lori ita ba fatin sira hotu.”

Miguel triste atu husik labarik metan sira, maibé Flotu lori nia sa’e fali aviaun, ne’ebé para 
iha rai ida-ne’ebé iha labarik sira hotu ho kór-mean de’it.

Nia hili halimar ho labarik-mane ida naran Ruree. No labarik-mane kór-mean ne’e dehan:
“Sai mean mak di’ak,
ne’e mak kór ahi-inan sira,
kór sereja sira
no kór raan nian, ne’ebé mean tebes.”

Liutiha oras hirak, Flotu lori labarik-mane mutin ne’e atu sa’e fali ró-espasu no hale’u 
planeta to’o sira to’o rai ida-ne’ebé labarik sira hotu kór-kafé. Ne’ebá nia la’o ho 
balada-espasu nian ida hanesan kamelu ho labarik-mane ida Xobru, ne’ebé dehan:
“Sai kór-kafé mak di’ak, 
Hanesan rai
Hanesan ai nia hun,
Sai kór-kafé mak di’ak, hanesan xokolate ida.”

“Oras to’o ona,” Flotu haruka. Miguel triste tebes atu husik planeta Bo-Arku, maibé nia 
espera katak loron ida bele bá fali. Nia despede malu hosi Flotu, no agradese nia tanba 
hetan buat barak ne’ebé foun tebes.

Bainhira Miguel prepara atu bá ninia eskola, hamutuk ho labarik mutin sira de’it, nia 
dehan:
“Di’ak mak sai mutin hanesan masin-midar,
Kinur hanesan loro-matan,
Metan hanesan lurón sira,
Mean hanesan ahi-inan sira,
Kór-kafé hanesan kór xokolate nian.”

Nune’e, iha eskola, bainhira labarik sira pinta labarik mutin sira iha surat-tahan mutin, nia 
pinta labarik sira kór oioin, ne’ebé hamnasa no kaer liman hodi halo roda.

29



Anne Frank e o seu diário
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de Túlio Vilela

Quem foi Anne Frank?
A 3 de abril de 1946, o mundo conheceu a tragédia de Anne Frank, 
que se tornou um dos símbolos do holocausto: artigo intitulado 
Kinderstem (“A voz de uma criança”) publicado no jornal holandês 
Het Parool contava partes do diário da menina que tinha sido 
morta num campo de concentração.

Anne nasceu na Alemanha em 1929. O seu verdadeiro nome era 
Annelies Marie, mas todos da sua família a chamavam 
carinhosamente de “Anne”. Ela era a segunda filha do casal Otto 
e Edith Frank. A sua irmã, Margot, era quatro anos mais velha.

O pai era um homem de negócios e um oficial condecorado que 
lutou no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. 
Em 1934, quando o nazismo fez aumentar as perseguições aos 
judeus na Alemanha, a família mudou-se para Amsterdão, na 
Holanda.

As filhas do casal foram matriculadas numas escolas locais, onde se saíram muito bem nos estudos: 
Margot demonstrava maior aptidão para matemática, enquanto Anne demonstrava maior interesse na 
leitura e na escrita.

Em 1938, Otto Frank e um sócio, Hermann van Pels, fundaram uma empresa nova. O sócio também era um 
judeu que havia fugido com a família para a Holanda. Em 1939, a avó materna de Anne Frank veio morar 
com a família e permaneceu com eles até à sua morte em janeiro de 1942.

Ocupação da Holanda
Em maio de 1940, a Alemanha nazi invadiu e ocupou a Holanda. Sob a ocupação nazi, os judeus que viviam 
na Holanda passaram a ser alvo de leis segregacionistas. As crianças judias ficaram proibidas de estudar nas 
mesmas escolas onde estudavam as crianças não-judias. Por causa dessa proibição, Anne e Margot tiveram 
que ser transferidas das escolas onde estudavam para um colégio judaico.

No dia 12 de junho de 1942, quando completou 
13 anos, Anne Frank recebeu de presente do seu 
pai um livro. Esse livro era o mesmo que estava na 
vitrine de uma loja em que ela e o pai passaram 
e que a havia chamado a atenção. Embora fosse 
um livro para autógrafos, Anne começou a usá-lo 
como diário quase que imediatamente.

Nele, a jovem começou a registrar fatos 
corriqueiros na vida de qualquer adolescente. 
Pouco a pouco, Anne começou a registrar com 
frequência cada vez maior as dificuldades 
enfrentadas pelos judeus por causa da ocupação nazista.

Anne Frank
Fonte:	http://www.annefrank.org/pt/Anne-Frank
/Todas-as-pessoas/Anne-Frank/

Primeira página do diário de Anne Frank
Fonte:	http://www.annefrankguide.net/
pt-BR/bronnenbank.asp?aid=117915
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O esconderijo
No mês de julho de 1942, a família Frank recebeu a notícia de que 
seria obrigada a mudar-se para um campo de trabalhos forçados. 

Para fugir desse destino, a família transferiu-se para um 
esconderijo no prédio onde funcionava o escritório do pai.

Para deixar a impressão de que haviam fugido apressadamente, Anne 
e seus familiares deixaram o apartamento todo desarrumado. Além 
disso, o pai deixou um bilhete, tratava-se de uma pista falsa com o 
intuito de levar os nazis a acreditarem que a família estava a tentar 
viajar para a Suíça.

O prédio comercial onde Anne e sua família se esconderam tinha 
dois andares, com escritórios, um moinho e depósitos 
de grãos. O esconderijo ficava num anexo nos fundos desse 
prédio. 
Para disfarçar o esconderijo, foi colocada na frente da porta que dava para o anexo uma estante de livros.

Na montagem do esconderijo, Otto Frank teve a ajuda dos quatro funcionários em quem mais confiava: 
Victor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies e Bep Voskuijl. Eles, o pai de Johannes e o marido de Miep 
eram os únicos que sabiam da existência do esconderijo.

Vida clandestina
Essas pessoas mantinham os Frank informados com 
notícias da guerra e da perseguição dos nazis aos 
judeus. Também os ajudavam trazendo comida que 
compravam no “mercado negro”, tarefa que foi-se 
tornando cada vez mais difícil e arriscada com o tempo. Os 
cidadãos não-judeus que ajudavam judeus a se 
esconderem corriam o risco de ser executados 
imediatamente pelos nazis, caso fossem descobertos.

No final de julho daquele ano, outros judeus procuraram abrigo no mesmo esconderijo: a família van Pels, 
que era composta por Hermann, o sócio de Otto Frank, a sua esposa, Auguste, e o filho Peter, um jovem de 
dezasseis anos.

No começo, Anne não se interessou pelo tímido Peter por achá-lo desajeitado demais, mas depois mudou 
de opinião e ambos iniciaram um romance. 

Em novembro, um amigo judeu da família de Anne também passou a morar no esconderijo: o dentista Fritz 
Pfeffer. Como era de se esperar, com tantas pessoas a viverem juntas e em condições precárias, os 
problemas de convivência começaram a surgir. Para piorar, estava cada vez mais difícil conseguir comida.

Anne passava a maior parte do tempo a escrever o seu diário ou a estudar. Todo dia, logo após o almoço, 
ela fazia atividades de matemática, línguas, história e outras matérias.

Na manhã de 4 de agosto de 1944, a polícia nazi invadiu o esconderijo, cuja localização foi descoberta por 
um informante que nunca foi identificado.

Estante que disfarçava a entrada para o esconderijo
Fonte:	http://www.annefrank.org/pt/Anne-Frank
/O-esconderijo/O-esconderijo/

Otto	e	os	ajudantes	em	outubro	de	1945.	Da	esquerda	para	a	direita:	Miep	Gies,	
Johannes	Kleiman,	Otto	Frank,	Victor	Kugler	e	Bep	Voskuijl	
Fonte:	http://www.annefrankguide.net/pt-BR/content/I.7.2.jpg
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Todos os refugiados foram colocados em camiões e levados para 
interrogatório. Victor Kugler e Johannes Kleiman também foram presos, ao 
contrário de Miep Gies e Bep Voskuijl, que foram liberados.

Esses últimos voltaram ao esconderijo onde encontraram os papéis de 
Anne espalhados no chão e diversos álbuns com fotografias da família. 
Eles reuniram esse material e guardaram-no na esperança de devolver à 
Anne depois que a guerra terminasse.

Auschwitz
Anne Frank e a sua família foram mandadas para o campo de Auschwitz, 
na Polônia. Mais do que um campo de concentração, era também um 
campo de extermínio. Idosos, crianças pequenas e todos aqueles que 
fossem considerados inaptos para o trabalho eram separados do demais 
para serem exterminados de imediato.
Dos 1.019 prisioneiros transportados no comboio que trouxe Anne Frank, 
549 (incluindo crianças) foram separados dos outros para serem mortos 
nas câmaras de gás. Mulheres e homens eram separados. Assim, 
Otto Frank perdeu contato com a esposa e as filhas.

Junto com as outras prisioneiras selecionadas para o trabalho forçado, Anne foi obrigada a ficar nua para 
ser “desinfetada”, raparam-lhe a cabeça e tatuaram-lhe no seu braço um número de identificação. 

Durante o dia, as prisioneiras eram obrigadas a trabalhar. À noite 
elas eram reunidas em barracas muito frias e apertadas. As péssimas 
condições de higiene favoreciam o aparecimento de doenças. Anne teve 
a sua pele vitimada pela sarna.

No dia 28 de outubro, Anne, Margot e a senhora van Pels foram 
transferidas para um outro campo, localizado em Bergen-Belsen, na 
Alemanha. A mãe, Edith, foi deixada para trás, permanecendo em 
Auschwitiz. 

Em março de 1945, uma epidemia de tifo espalhou-se pelo campo de Bergen-Belsen.

Estima-se que cerca de 17 mil pessoas morreram por causa da doença. Entre as vítimas estavam Margot e 
Anne, que morreu com apenas 15 anos de idade, poucos dias depois da sua irmã ter morrido. 

Os seus corpos foram atirados para uma pilha de cadáveres e depois 
cremados.

O sobrevivente
Otto Frank foi o único membro da família que sobreviveu e voltou para a 
Holanda. Ao ser libertado, ficou a saber que a sua esposa tinha morrido 
e que as filhas tinham sido transferidas para Bergen-Belsen. 
Ele ainda tinha esperança de reencontrar as filhas vivas.

Em julho de 1945, a Cruz Vermelha confirmou as mortes de 
Anne e Margot. Foi então que Miep Gies entregou a Otto Frank o diário 
que Anne tinha escrito. 

Anne	Frank	em	uma	fotografia	na	escola	
em que estudava, em 1940.
Fonte:	https://pt.wikipedia.org/wiki/
Anne_Frank

Campo Bergen-Belsen 
Fonte: http://www.annefrank.org/pt/Anne-
Frank/A-detencao-/O-destino-dos-escondidos-
/O-destino-das-mulheres-do-Anexo-Secreto-/

Otto Frank 
Fonte: http://www.annefrank.org/pt/

Anne-Frank/Otto-Frank-regressa-/
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Otto mostrou o diário à historiadora Annie Romein-Verschoor, que tentou sem sucesso publicá-lo. Ela mos-
trou-o ao marido, o jornalista Jan Romein, que escreveu um texto sobre o diário de Anne.

O diário foi finalmente publicado pela primeira vez em 1947.

A obra teve tanto sucesso, que em 1950 os editores lançaram uma segunda impressão. 

O “Diário de Anne Frank” foi traduzido para diversas línguas, com mais de 30 milhões de exemplares vendi-
dos em todo o mundo. O livro que começou como um simples diário de adolescente transformou-se num 
comovente testemunho do terror nazi.

Primeira edição do Diário de Anne Frank, em alemão 
Fonte: http://www.annefrank.org/en/Anne-Frank/Publication-of-the-diary/Anne-Franks-

diary-is-published/
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Anne Frank no ninia diáriu

Sé mak Anne Frank?
Loron 3 abríl, 1946, mundu tomak koñese trajédia Anne Frank nian, ne’ebé sai fali símbolu 
ida hosi olokaustu: artigu ida-ne’ebé ho títulu Kinderstem (lian hosi labarik ida) publika iha 
jornál Olanda nian naran Het Parool konta parte balu hosi diáriu ida-ne’ebé hakerek hosi 
labarik-feto ida-ne’ebé mate iha kampu konsentrasaun ida.

Anne moris iha Alemaña iha tinan 1929. Ninia naran kompletu mak Annelies Marie, 
maibé família tomak bolu nia “Anne” iha uma. Nia oan-feto daruak hosi Otto no Edith 
Frank. Ninia biin, Margot, tinan haat boot liu nia.

Anne nia aman mak halo negósiu no mós ofisiál ida-ne’ebé kondekora hosi Ezérsitu 
Alemaña durante Funu Raiklaran Dahuluk. Iha 1934, bainhira nazizmu aumenta no 
hanesan ne’e haterus mós judeu sira iha Alemaña, família ne’e muda ba Amsterdaun, 
iha Olanda.

Anne no ninia biin matrikula iha eskola lokál iha Amsterdaun, no sira-nia notas sai di’ak. 
Margot di’ak ho matemátika, no Anne hatudu interese boot liu ba lee no hakerek.

Iha tinan 1938, Otto Frank no ninia kolega, Hermann van Pels, hahú empreza foun ida. 
Kolega Hermann mós judeu ida-ne’ebé halai ba Olanda ho ninia família. Iha tinan 1939, 
Anne nia avó hosi ninia inan bá hela ho sira, to’o nia mate iha fulan-janeiru, 1942.

Okupasaun iha Olanda
Iha fulan-maiu, tinan 1940,nazí sira hosi Alemaña tama ba no okupa Olanda. Iha 
okupasaun nazí nia leet, judeu sira-ne’ebé hela iha Olanda sai fali alvu ba lei 
segregasionista sira (lei sira-ne’ebé diskrimina kontra sira, no separa sira hosi ema seluk). 
Bandu labarik judeu sira hosi estuda iha eskola sira-ne’ebé la-judeu sira estuda. Tanba 
bandu ne’e, Anne no Margot tenke sai hosi sira-nia eskola no transfere fali ba koléjiu 
judeu ida.

Iha loron 12 juñu, tinan 1942, bainhira nia kumpre tinan 13, Anne Frank simu prezente ida 
hosi ninia aman – ne’ebé mak livru ida. Livru ida-ne’e mak hanesan livru ida-ne’ebé Anne 
ho ninia aman haree iha mostruáriu iha loja loron ida. Maski kadernu ne’e ba autógrafu 
sira, Anne hahú kedas uza ida-ne’e nu’udar jornál diáriu.

Feto-raan ne’e hahú rejista faktu sira hosi moris loroloron nian iha diáriu ne’e, hanesan 
adolexente sira hotu. Neineik-neineik Anne rejista barak liután kona-ba susar sira-ne’ebé 
judeu sira enfrenta tanba okupasaun nazí nian.

Subar-fatin
Iha fulan-jullu, tinan 1942, família Frank mak simu lia-foun katak sira tenke muda ba kampu 
ba serbisu obrigatóriu. 

Atu halai hosi destinu ida-ne’e, família ne’e bá subar iha edifísiu Otto Frank nia 
serbisu-fatin nian.
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Atu fó aparénsia katak sira halai tekiteki de’it, Anne no ninia família husik sira-nia 
apartamentu runguranga. Anne nia aman mós husik billete ida, nu’udar tatudun 
falsu ida, atu lohi nazí sira atu fiar katak família ne’e koko halai ba Suisa.

Edifísiu komersiál iha-ne’ebé Anne no ninia família subar hela bá iha andár rua, ho 
eskritóriu sira, moiñu ida, no armazén ho fini sira. Subar-fatin ne’e hela iha aneksu ida 
iha edifísiu ne’e nia kotuk. Atu hasubar subar-fatin ne’e, sira taka estante livru sira-nian 
iha odamatan nia oin.

Atu arranja subar-fatin ida-ne’e, Otto Frank hetan tulun hosi funsionáriu na’in-4, ne’ebé 
nia fiar barak liu: Victor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies no Bep Voskuijl. Sira de’it, 
hamutuk ho Johannes nia aman no Miep nia la’en, mak hatene kona-ba ezisténsia 
subar-fatin ne’e.

Moris clandestina
Ema sira-ne’e sempre fó informasaun ba família Frank sira kona-ba notísia funu nian, no 
terus ba judeu sira hosi nazí sira. Sira mós tulun família ne’e hodi lori hahán ne’ebé hola 
iha ‘merkadu metan’. Serbisu ne’e sai loroloron susar liu no perigozu liu ho tempu. 
Sidadaun la-judeu sira-ne’ebé ajuda no subar judeu sira mak hetan risku boot atu nazí sira 
oho kedas sira, se nasí sira deskobre. 

Iha fulan-jullu nia rohan, tinan 1942, judeu sira seluk mós hetan fatin atu subar iha subar-f
atin ne’e: família naran van Pels, ne’ebé señór Hermann, ne’ebé kolega serbisu ho Otto 
Frank, ninia feen Auguste, no sira-nia oan naran Peter, ne’ebé joven ida ho otas 
sanulu-resin-neen.

Foufoun Anne la ladún interese ho Peter, ne’ebé moedór, tanba Anne hanoin katak Peter 
ne’e lajeitu no liman toos liu, maibé liutiha fulan hirak nia muda ninia opiniaun, no sira 
na’in-2 hahú namora. 

Iha fulan-novembru, kolega judeu ida família Anne nian mós bá hela iha subar-fatin ho 
sira: doutór-nehan ida naran Fritz Pfeffer. Hanesan bele imajina, ho ema barak ne’ebé 
hela hamutuk ho kondisaun perigozu, problema entre sira kona-ba moris hamutuk hahú 
mosu. Durante tempu ne’e sira-nia moris mós sai susar liu, tanba difisil liután atu hetan 
hahán.

Anne pasa kuaze ninia tempu tomak hodi hakerek iha ninia diáriu ka estuda. Loraik-loraik, 
hafoin han meiudia, nia hala’o atividade matemátika, lian, istória no dixiplina sira seluk.

Dadeer-saan, loron 4 agostu 1944, polísia nazí sira tama iha subar-fatin ne’e. To’o oras 
ne’e ita seidauk hatene sé mak fó informasaun kona-ba sira-nia subar-fatin ba polísia.

Polísia sira hatama refujiadu sira-ne’e hotu iha kamiaun no lori sira atu hala’o 
interrogasaun. Victor Kugler no Johannes Kleiman mós sai dadur, maibé sira husik 
livre Miep Gies no Bep Voskuijl.

Miep Gies no Bep Voskuijl mak fila ba subar-fatin, iha-ne’ebé sira hetan Anne nia surat 
sira, ne’ebé soe namkari iha rai hamutuk ho família nia álbum foto sira. Sira na’in-2 halibur 
materiál sira-ne’e no rai hela, ho esperansa atubele fó fali ba Anne bainhira funu remata 
ona.
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Auschwitz
Sira muda Anne Frank no ninia família ba kampu konsentrasaun naran Auschwitz, iha 
Polónia. Kampu ida-ne’e la’ós kampu konsentrasaun de’it, maibé mós kampu hamohun 
nian. Katuas-ferik sira, labarik ki’ik, no sira seluk ne’ebé nazí sira konsidera hanesan la bele 
serbisu sei haketak tiha hosi sira seluk no hamohu kedas. 

Hosi dadur na’in-1.019 ne’ebé lori iha komboiu ne’ebé mos lori Anne Frank, na’in-549 
(inklui labarik sira) hafahe tiha hosi sira seluk atu oho iha kuartu gás sira. Mane sira haketak 
tiha hosi feto sira. Hanesan ne’e, Otto Frank lakon kontaktu ho ninia feen no oan-feto sira.

Hanesan dadur sira seluk ne’ebé hili atu halo serbisu obrigatóriu, Anne tenke hamriik molik 
de’it atu sira hamoos ho ai-moruk. Sira koir ninia ulun no tau hedik iha ninia liman ho ninia 
númeru identifikasaun. 

Loroloron dadur sira tenke serbisu de’it. Kalan sira halibur iha baraka sira-ne’ebé malirin 
liu no mós apertadu liu. Kondisaun aat no fo’er sira-ne’e halo atu moras barak mak mosu. 
Anne nia kulit nakonu ho kudis.

Iha loron 28 fulan-outubru, Anne, Margot no Sra. Van Pels transfere tiha ba kampu seluk 
iha Bergen-Belsen, Alemaña. Sira-nia inan, Edith, husik hela iha Auschwitz nafatin. 

Iha fulan-marsu, 1945, epidémia moras-tifu mosu iha kampu Bergen-Belsen.

Maizoumenus besik ema na’in-17.000 mate tanba moras ne’e. Entre vítima sira mak Mar-
got no Anne, ne’ebé mate ho idade tinan 15 de’it, loron balu de’it depoizde ninia biin nia 
mate. 

Sira-nia mate-isin sira soe hamutuk ho sira seluk nian iha butuk boot ida, hafoin sunu (ha-
desan) hotu.

Makloban (sobrevivente) ida
Otto Frank mak ema ida de’it hosi ninia uma-kain ne’ebé moris liutiha funu ne’e, no liutiha 
funu nia fila fali ba Olanda. Depois sai livre, nia hatene katak ninia feen mate tiha ona, no 
ninia oan-feto sira transfere tiha ba Bergen-Belsen. 

Nia nafatin hein katak ninia oan-feto sira sei moris, no nia bele hetan fali sira.

Iha fulan-jullu, tinan 1945, Krús Vermella konfirma katak Anne no Margot mate tiha ona. 
Depois rona informasaun ne’e, Miep Gies entrega Anne nia diáriu ba Otto Frank.

Otto hatudu diáriu ida-ne’e ba istoriadora ida naran Annie Romein-Verschoor, ne’ebé 
koko publika maibé la konsege. Nia hatudu ba ninia la’en, ne’ebé jornalista ida ho naran 
Jan Romein, ne’ebé hakerek testu ida kona-ba Anne nia diáriu.

Ikusmai diáriu ne’e hetan publikasaun ba dahuluk iha tinan 1947.

Livru ne’e hetan susesu boot, to’o iha tinan 1950 editór sira lansa edisaun daruak. 

Livru “Diáriu Anne Frank nian” ne’ebé tradús ba lian oioin, no fa’an kópia liu 30.000 iha 
mundu tomak. Livru ida-ne’ebé hahú nu’udar diáriu simples hosi feto-raan ida sai fali 
testemunu forsa-maka’as ida kona-ba terrór ne’ebé nazí sira halo.
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Thandiwe Chama
Autor:	A	Equipa	Curricular	EB	adaptou	de	http://etempodepauta.blogspot.

com/2015/03/7-criancas-que-mudaram-o-mundo.html

Aos 16 anos uma menina da Zâmbia (África) chamada 
Thandiwe Chama, do município de Lusaka, ganhou o 
Prémio Internacional da Criança 2007. Ela concorreu 
juntamente com 28 outros candidatos de todo o mundo.

O prémio consistia numa estátua, “o Nkosi”, e 100.000 
euros, que foram atribuídos a um projeto de ajuda direta 
aos esforços dos jovens vencedores.

Em 1999, quando tinha apenas oito anos de idade, a sua 
escola foi fechada porque não havia professores. 
Thandiwe recusou-se a aceitar esta situação e levou 60 
outras crianças numa caminhada para encontrar outra escola. 

Como resultado, todas as crianças foram levadas para a Escola 
Cecup Jack. Fortalecida por essa conquista, Thandiwe tem lutado desde então para o direito à educação 
para todas as crianças.

Ela continuou a sensibilizar pessoas, por exemplo, falando na igreja sobre crianças e o HIV, um assunto que 
nem sempre é facilmente discutido nas igrejas. 

Com um amigo, ela escreveu e ilustrou um livro chamado As Crianças com HIV, explicando às crianças os 
perigos da doença.

“Na escola eu aprendi sobre os direitos. E eu sabia que isso era algo pelo qual queria lutar. 
Porque se as crianças tiverem a oportunidade, elas com certeza podem contribuir para tornar este mundo 
um lugar melhor.”

Thandiwe Chama com o vencedor do Prérmio Internacional da Criança, Baruani Ndume, do Congo, e o Primiero 
Minitro Alemão, a 3 de dezembro de 2009.
Fonte:	AFP	Photo	/	ANP	Pool	/	Phil	Nijhuis

Thandiwe Chama com o Prémio Internacional 
da Criança, a estátua ‘o Nkosi”, em 2007
Fonte: http://etempodepauta.blogspot.com/2015
/03/7-criancas-que
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Thandiwe Chama

Labarik-feto ida hosi Zámbia, Áfrika, ho otas sanulu-resin-neen [16], naran Thandiwe 
Chama, hosi munisípiu Lusaka, manán Prémiu Internasionál Labarik nian ba tinan 2007. 
Nia sai kandidatu hamutuk ho labarik na’in-28 tan hosi mundu tomak. 

Prémiu ne’ebé nia simu mak estátua ida, naran “Nkosi”, no Euro 100.000 (maizumenus 
$130.000), ne’ebé fornese diretamente ba projetu ba ajuda direta ba esforsu sira-ne’ebé 
joven manán-na’in sira mak hala’o.

Iha tinan 1999, bainhira nia iha tinan ualu de’it, ninia eskola taka tanba manorin la iha. 
Thandiwe la simu situasaun ida-ne’e, no lori labarik na’in-60 hamutuk ho nia iha marxa ida 
atu hetan eskola seluk.

Rezultadu hosi marxa ne’e mak labarik sira hotu lori ba Eskola Cecup Jack. Dezde vitória 
ida-ne’e, Thandiwe sente forte no barani liután, no nia kontinua luta ba direitu edukasaun 
ba labarik sira hotu.

Nia kontinua sensibiliza ema, nu’udar ezemplu hodi ko’alia iha igreja kona-ba labarik sira 
ho moras HIV, asuntu ida-ne’ebé la’ós fasil atu diskute iha igreja laran. 

Ho kolega ida, nia hakerek no halo imajen ba livru ida naran Labarik sira ho HIV, ne’ebé 
esplika perigu hosi moras ida-ne’e ba labarik sira

“Iha eskola ha’u aprende kona-ba direitu sira. No ha’u hatene kedas katak ne’e mak 
buat ruma ne’ebé ha’u hakarak luta bá. Tanba se fó karik biban ba labarik sira, ha’u 
hatene katak loos duni sira bele kontribui atu mundu ida-ne’e sai fatin di’ak liután.”
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Om Prakash Gurjar
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de www.unicef.org

Om Prakash Gurjar nasceu na aldeia de Dwarapur, na Índia e aos cinco anos, foi retirado dos seus pais e 
obrigado a trabalhar no campo durante três anos.

Acabou por ser resgatado por ativistas e aí se iniciou uma campanha para a educação gratuita de crianças, 
na cidade onde nasceu. 

Ele ajudou a libertar muitas 
crianças que, tal como ele, 
eram escravizadas para 
trabalharem nos campos.

Acabou por criar um grupo 
que é conhecido como 
“aldeias para crianças”. Um 
lugar onde os direitos das 
crianças são respeitados e o 
trabalho infantil não é 
permitido, sendo que as 
mesmas têm que 
frequentar a escola.

Om também criou uma rede que visa dar a todas as crianças uma certidão de nascimento como uma forma 
de ajudá-los e protegê-los da exploração infantil.

Segundo ele, tal registro é o primeiro passo para a consagração dos direitos da criança, comprovando sua 
idade, e ajudando a protegê-los da escravidão, tráfico, casamento forçado ou servindo como 
crianças-soldados. 

Recebeu o Prémio da Paz Internacional da Criança pelo ex-Presidente Sul Africano FW de Klerk, que ganhou 
o Prémio Nobel da Paz em 1993.

Om a receber o Prémio da Paz Internacional da Criança pelo ex-Presidente Sul Africano, 
FW de Klerk, em 2006. 

Fonte: http://www.thextraordinary.org/om-prakash-gurjar

Om Prakash Gurjar 
Fonte: http://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/children-who-changed-the-
world-and-what-we-can-learn-from-them-4373725/
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Om Prakash Gurjar

Om Prakash Gurjar moris iha aldeia ida naran Dwarapur, iha Índia. Bainhira nia otas tinan 
lima de’it, ema foti nia hosi ninia inan-aman sira no obriga nia atu serbisu iha to’os 
durante tinan tolu.

Grupu ativista sira ida mak salva nia, no nia hahú hala’o kampaña ida atu promove 
edukasaun gratuita ba labarik sira iha vila iha-ne’ebé nia moris bá. 
 
Nia tulun kore labarik barak ne’ebé, hanesan nia rasik, halo serbisu nu’udar atan iha 
kampu sira.

Ikusmai nia kria grupu ida ho naran “aldeia ba labarik sira”. Fatin ne’e hanesan fatin 
ne’ebé ema respeita direitu labarik sira-nian, no bandu serbisu hosi labarik ki’ik sira, hodi 
permite sira atu bá eskola.

Om mós kria rede ida-ne’ebé ninia meta mak atu trata labarik sira hotu nia sertidaun 
moris nian, nu’udar forma ida atu proteje sira hosi esplorasaun labarik nian. 

Tuir nia, rejistu ida-ne’e mak pasu dahuluk hodi konsagra direitu labarik sira-nian, hodi 
komprova sira-nia idade, no ajuda proteje sira hosi sai atan, tráfiku umanu, kaben 
obrigatóriu, ka serve nu’udar soldadu-labarik.
 
Nia simu Prémiu Pás Internasionál Labarik sira-nian hosi eis-Prezidente Súl-Afrikanu FW de 
Klerk, ne’ebé manán Prémiu Nobel Pás nian iha tinan 1993.

40



Iqbal Masih
Autor:	A	Equipa	Curricular	EB	adaptou	de	http://educacaosocial2009.blogspot.

com/2009/11/iqbal-masih-crianca-que-fez-historia.html

Iqbal Masih é considerado o símbolo mundial da luta contra a 
exploração infantil. Foi ele quem fez história, dando coragem e 
esperança às crianças que vivem esta realidade (exploração infantil).

Iqbal Masih nasceu no dia 4 de abril de 1984, em Muridkey, Distrito 
Sheikhupura. Com quatro anos foi vendido pelo pai a um fabricante 
de tapetes, que o submetia a sucessivas torturas e o espancava e 
escravizava, chegava a trabalhar preso a um tear por mais de doze 
horas diárias.

Ele teve que trabalhar porque os seus pais não foram capazes de o 
mandar para a escola. Mais tarde, devido à doença abdominal da 
sua mãe, ele teve que pagar um adiantamento para a operação 
da sua mãe, o que o tornou escravo da dívida. 

Para pagar esse dinheiro, ele teve que trabalhar das seis 
da manhã às seis da tarde, continuamente, mas esta 
dívida nunca diminuiu.

Tentou, por várias vezes, fugir e livrar-se deste trabalho 
cansativo e difícil, mas mesmo quando o tentou, foi preso, 
torturado e amarrado com correntes.
Apesar de ser menor de idade, foi muito corajoso e 
ousado e incentivou outras crianças para se libertarem do 
mesmo pesadelo em que viviam.

Foi, por muitas vezes, maltratado quase até à morte pelos 
fabricantes de tapetes, mas nunca parou de lutar, nem 
nunca desistiu. 

Escapou da fábrica aos dez anos, quando começou uma série de denúncias sobre os abusos contra as 
crianças paquistanesas, chegando a visitar a Suécia, os Estados Unidos e todo o Mundo, convertendo-se 
num verdadeiro líder infantil. Começou a estudar numa das escolas BLLF (Frente de Libertação do Trabalho 
Escravo).

Em 16 de abril de 1995, ainda criança, morreu assassinado a tiros pela máfia de fabricantes de tapetes do 
seu país, enquanto andava de bicicleta com um amigo.
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Os seus assassinos ainda não foram capturados, mas é sabido que 
ele foi silenciado pela “máfia do tapete”, cujos lucros ameaçavam. 
O governo paquistanês, que tem continuamente ignorado a 
Convenção das Nações Unidas sobre Trabalho Infanti e nunca 
aplicou nenhuma medida nesse sentido, não fez qualquer 
tentativa para encontrar os assassinos de Iqbal. Por isso, deve ser 
responsabilizado como cúmplice do assassinato. Tanto a máfia do 
tapete como o governo do Paquistão optaram pelo lucro em vez 
de optarem pela saúde das pobres crianças exploradas e em vez 
da vida de um corajoso menino de 13 anos de idade.

Iqbal abalou o mundo com a sua determinação na lutar contra 
a exploração infantil. Foi premiado com o prémio crianças do 
mundo, que é dado aos que lutam pelos direitos das crianças. 
No ano de 2000, foi a irmã de Iqbal, Sobia que recebeu o prémio 
em nome de Iqbal Masih, pelas mãos da Rainha Silvia da Suécia.

Iqbal Masih foi a primeira e a criança mais nova a receber este prémio, porque ele é o símbolo da liberdade 
para a irradicação do trabalho infantil forçado. Por isso, o júri decidiu que este prémio seria sempre 
entregue com o nome “O prémio Iqbal Masih para os Direitos da Criança “. 

Mãe e irmã de Iqbal Masih nua marcha de protexto 
pelo assinato de Iqbal Masih, a 25 de abril de 1995.
Fonte:	http://www.gettyimages.co.uk/detail/
news-photo/inayat-bibi-mother-of-child-labour-
activist-iqbal-masih-news-photo/51422032?#inayat-
bibi-mother-of-child-labour-activist-iqbal-
masih-weeps-while-picture-id51422032
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Iqbal Masih

Iqbal Masih mak konsidera nu’udar símbolu mundu nian kontra esplorasaun labarik nian. 
Nia mak hakerek istória ne’e, ne’ebé fó korajen no esperansa ba labarik sira-ne’ebé moris 
iha realidade ida-ne’e (esplorasaun labarik nian).

Iqbal Masih moris 4 abríl, tinan 1984, iha Muridkey, Distritu Sheikhupura. Bainhira ninia otas 
tinan haat de’it, ninia apá fa’an nia ba ema ne’ebé halo tapete sira. Mane ne’e 
submete Iqbal ba terus no baku beibeik, no halo nia sai atan no dadur ba atis – Iqbal 
tenke serbisu liu oras sanulu-resin-rua loroloron. 

Nia tenke serbisu hanesan ne’e tanba ninia inan-aman sira la iha osan atu haruka nia ba 
eskola. Lakleur mós, ninia amá sofre moras kabun nian, nune’e Iqbal tenke selu 
adiantamentu ba ninia amá atu opera, nune’e nia sai atan tanba tusan ida-ne’e. 

Atu selu osan ne’e, nia tenke serbisu dezde tuku neen dadeer-saan to’o tuku neen loraik, 
lahó deskansa, maibé ninia tusan nunka tun.

Dala barak nia koko halai no kore ninia an hosi serbisu kole no susar ne’e, maibé bainhira 
nia koko, sira kaer nia no baku no halo tortura ba nia, no dadur nia tau besi. Maibé 
maski nia joven liu, nia iha korajen barak no barani liu, no nia motiva labarik sira seluk atu 
sai livre hosi mehi-aat ne’e ne’ebé sira hotu moris bá. 

Nia hetan tratamentu aat hosi fábrika-tapete na’in sira, to’o besik mate dala barak, 
maibé nia nunka para ninia luta no nunka rende.

Bainhira nia iha tinan sanulu nia konsege halai sai hosi fábrika, no hahú hatama 
denúnsia sira kona-ba abuzu kontra labarik pakistanés sira. Hala’o ida-ne’e halo nia to’o 
vizita Suésia, Estadus Unidus no mundu tomak, hodi halo nia sai lider labarik nian duni. Nia 
hahú estuda iha eskola ida hosi sistema edukasaun BLLF (Frente ba Libertasaun ba 
Labarik sira-ne’ebé sai Atan Serbisu nian).

Iha loron 16 abríl, tinan 1995, bainhira sei labarik hela, nia mate tanba máfia fabrikante 
tapete sira hosi ninia rain tiru nia mate bainhira nia la’o ho bisikleta ho ninia belun ida. 

To’o ohin loron seidauk kaer ema ne’ebé oho nia, maibé ema hotu hatene katak 
“máfia tapete nian” mak oho nia, tanba nia ameasa sira-nia riku-soin. Governu 
pakistanés, ne’ebé sempre ignora Konvensaun Nasoins Unidas nian kona-ba Serbisu 
Labarik nian, nunka aplika nein parte ida hosi Konvensaun ne’e, no la koko hetan ema 
ne’ebé oho Iqbal. Tan ne’e governu ne’e mós tenke responsabiliza nu’udar ajudante ba 
asasinatu ne’e. Máfia tapete nian, no mós governu Pakistaun, hili rikun envezde labarik 
kiak no esploradu nia saúde, no envezde labarik-mane barani ida nia moris, ne’ebé iha 
tinan sanulu-resin-tolu de’it.  

Iqbal halo mundu tomak admira nia tanba ninia determinasaun atu luta kontra 
esplorasaun labarik nian. Nia hetan prémiu labarik sira iha mundu nian, ne’ebé sempre 
fó ba labarik sira-ne’ebé luta ba direitu labarik nian. Iha 2000, Iqbal nia feton, Sobia, mak 
simu prémiu ne’e iha Iqbal nia naran, diretamente hosi Liurai-feto Silvia hosi Suésia nia 
liman. 

Iqbal Masih mak ema dahuluk no joven liu atu simu prémiu ida-ne’e, tanba nia mak 
símbolu liberdade nian, no mós símbolu ba hapara serbisu labarik obrigatóriu. Tan ne’e, 
juri deside katak prémiu ne’e sei sempre hetan naran “Prémiu Iqbal Masih ba Direitu sira 
Labarik nian.”
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Neha Gupta
Autor:	A	Equipa	Curricular	EB	adaptou	de	http://childrenspeaceprize.org

/Winners/2014

Neha Gupta, cidadã dos Estados Unidos da América, nasceu na Nova 
Zelândia, numa família de indianos, é uma criança verdadeiramente global. 
Desde os nove anos que desenvolve a sua missão de ajudar as crianças de 
todo o mundo, e com extraordinária dedicação e liderança, ela tem levado 
os seus colegas de todo o mundo a fazer exatamente o mesmo. Através de 
Empower Orphans, ajudada por voluntários adolescentes como ela, ela 
arrecadou mais de US $ 1,3 milhões e tocou a vida de mais de 25.000 
crianças em todo o mundo.

Tudo começou em 2005, na visita anual de Neha aos seus avós na Índia. 
Todos os anos celebravam os seus aniversários, de acordo com a tradição 
familiar, com as crianças do orfanato local. Ela tinha nove anos e estava 
acostumada a brincar com essas crianças. Mas esta era a primeira vez que a 
realidade se aproximava dela: seus jovens amigos, que pareciam ter tanta coisa em comum com ela, não 
tinham a oportunidade de ter uma educação. Eles enfrentavam desnutrição e doenças e eles não tinham o 
amor e o apoio que ela sempre tinha tido garantido.

Esta situação chocou o seu coração, ela pensava muito nestas crianças, mas considerou que a empatia não 
era suficiente; ela precisava fazer alguma coisa! Neha foi diretamente para 
casa, nos subúrbios de Filadélfia, EUA, e iniciou o seu primeiro 
esforço para recolher fundos. Foi de porta em porta, e quando encontrava 
amigos, ela recolheu brinquedos e objetos para uma venda de garagem 
que arrecadou cerca de US $ 800. Inspirada com o seu sucesso, ela 
procurou mais doações de amigos, família e público em geral. Um ano 
depois, ela voltou à Índia com US $ 5000 para financiar uma biblioteca, 
comida, roupas e cobertores para as crianças do orfanato.

E assim, Empower Orphans nasceu. A educação básica e a saúde são 
centrais na visão de Neha. Em todo o mundo, 872 milhões de pessoas 
vivem abaixo da linha internacional de pobreza, e a Índia é o lar de mais 
de 20% dessas pessoas. As crianças nascidas nesses domicílios não têm 
oportunidades para acederem a uma educação de qualidade e correm 
vários riscos de saúde; têm pouco ou nenhum acesso a água potável 
segura, vacinas essenciais ou nutrição, e estão em maior risco de sofrerem   

      abusos. Os  seus direitos humanos básicos à sobrevivência e ao 
      desenvolvimento saudável são sistematicamente negados.

Nos últimos nove anos, a Empower Orphans estabeleceu, em vários lugares na Índia, bibliotecas, 
laboratórios de informática, um centro de ciência e um centro de costura, tudo em escolas. 
A Empower Orphans também patrocina a educação individual de 
crianças, dá atenção à saúde oral das crianças, financiou cirurgias a 
vítimas de pólio, e espalhou a consciência sobre os perigos do tabaco 
cristalizado, que causam cancro e que é tão popular entre as crianças 
na India. A organização também fornece purificadores de água, 
mobiliário doméstico e fraldas para os bebés.

Logotipo e slogan da Empower Orphans
Fonte: http://www.empowerorphans.org/
founder

Primeira angariação de fundos
Fonte: http://www.empowerorphans.
org/founder

Neha Gupta
Fonte: http://www.empowerorphans.
org/founder

44



Com o passar do tempo, Neha viu que havia crianças 
americanas, na sua própria região, que também precisavam 
desesperadamente de ajuda. Cerca de 22% das crianças nos 
EUA vivem em famílias com um rendimento abaixo do nível 
nacional de pobreza, e essas crianças também não tinham 
acesso às suas necessidades básicas. A Empower Orphans 
expandiu o seu alcance para a Pensilvânia, para trabalhar com 
um centro para crianças que sofreram abusos e que foram 
abandonadas, uma escola para crianças desfavorecidas e 
alguns hospitais locais.

“Quando olhamos para o mundo,” diz Neha, “vemos tanta 
discrepância entre o que temos e aquilo que os outros não 
têm. Há muitas mais pessoas pobres do que pessoas ricas. Não 
devemos simpatizar apenas com as pessoas pobres, temos que 
empatizar e transformar ideias em ações.”

Esta forte convicção de Neha tornou-se no slogan da Empower 
Orphans: ‘Empatia, Oportunidade, Igualdade’.

O que é verdadeiramente notável sobre aquilo que Neha conseguiu fazer é que foi feito por crianças e para 
crianças. Crianças entre os 7 e os 20 anos ajudam na Índia e na América, e através do Facebook conseguem 
ajudar em todo o mundo. Neha mobiliza mais de mil jovens na sua procura em ajudar aqueles que 
precisam e prova que as crianças podem provocar muitas mudanças, tomando uma posição na qual 
acreditam e fazendo as coisas acontecerem.

O trabalho de Neha é um apelo ao direito à participação das crianças e dos jovens, tal como consagrado 
no artigo 12.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Neha capacitou as crianças 

e jovens para se tornarem em atores sociais, 
apoiando a sua organização ou iniciando as sua 
próprias iniciativas. Crianças e jovens nos EUA, 
na Índia, em Singapura e na Austrália têm sido 
inspiradas pelo seu exemplo, são apoiados e 
guiados pela sua experiência.

E Neha conseguiu tudo isso como uma colegial. 
Agora, apenas com 18 anos, ela começou um 
curso de pré-medicina numa faculdade. Ela 
sonha ser médica para apoiar na saúde das 
crianças. Mas longe de colocar Empower 
Orphans de lado, ela planeia aproveitar a 
energia de seus colegas estudantes para 
chegar a outras crianças, em novas 
comunidades e até mesmo novos países.
Neha é uma jovem inspiradora que demonstra, 
tal como o seu herói Gandhi, que podemos 
“ser a mudança que desejamos ver no mundo”.

Neha a ajudar crianças despreviligiadas
Fonte: http://www.empowerorphans

Neha junto de crianças orfãs
Fonte: http://www.empowerorphans.org/founder
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Neha Gupta

Neha Gupta, sidadaun hosi Estadus Unidus Amérika, moris iha Nova Zelándia, hosi família 
indianu, nune’e nia mak labarik ida-ne’ebé globál duni.  Dezde nia idade tinan sia nia 
halo misaun ida atu tulun labarik sira iha mundu, no ho dedikasaun no lideransa liu 
baibain, nia lori ninia kolega sira iha mundu tomak atu mós halo nune’e. Liuhosi ninia 
organizasaun “Hakbiit Oan-kiak Sira”, nia ho voluntáriu adolexente barak hanesan nia 
rekolla liu duké US $ 1,3 milliaun no kona labarik na’in-25.000+ nia moris iha mundu tomak.

Hotu hahú iha tinan 2005, durante vizita ne’ebé Neha halo tinan-tinan ba ninia avó sira 
iha Índia. Tinan-tinan sempre selebra sira-nia tinan ho labarik sira hosi orfanatu lokál, tuir 
tradisaun família nian. Neha otas sia, no toman ona halimar ho labarik sira-ne’e. Mai-
bé ne’e mak primeiravés katak nia sente sira-nia realidade: ninia belun ki’ik sira, ne’ebé 
parese iha buat barak hanesan nia, la iha oportunidade atu hetan edukasaun. Sira hotu 
ai-han mukit no moras, no sira nunka simu domin no apoiu ne’ebé Neha sempre hetan.

Situasaun ida-ne’e xoke ninia fuan – nia hanoin loos labarik sira-ne’e, maibé nia konsidera 
katak empatia de’it la to’o; nia TENKE halo buat ruma!  Neha bá diretamente ba ninia 
uma iha suku besik Filadélfia, EUA, no hahú ninia esforsu dahuluk atu rekolla fundus. Nia 
bá hosi odamatan ba odamatan, no bainhira nia hetan kolega, nia halibur brinkedu no 
sasán atu halo venda garajen nian ne’ebé rende maizumenus US $ 800. Inspiradu hosi 
ninia susesu, nia buka doasaun tan hosi belun, família no ema enjerál. Tinan ida liutiha, nia 
fila ba Índia ho US $ 5000 atu hola biblioteka ida, hahán, roupa no manta ba labarik sira 
iha orfanatu.

No hanesan ne’e, “Hakbiit Oan-kiak sira” moris. Edukasaun bázika no saúde mak sentrál 
ba Neha nia vizaun. Iha mundu tomak, ema na’in-872 milliaun moris iha liña internasionál 
kiak nian nia okos, no 20% hosi sira mak hela iha Índia. Labarik sira-ne’ebé hela iha fatin 
sira-ne’e la iha oportunidade atu hetan edukasaun ho kualidade no moris ho risku saúde 
nian barak. Sira iha asesu uitoan de’it, ka la iha asesu ba bee moos, vasina esensiál sira ka 
nutrisaun, no sira mak iha risiku boot liu atu sofre abuzu. Sira-nia direitus umanus báziku atu 
moris no hetan dezenvolvimentu saudavel mak viola sistematikamente.

Durante tinan sia, Hakbiit Oan-kiak sira estabelese biblioteka, laboratóriu IT, sentru siénsia 
no sentru sasukuk iha eskola sira iha fatin oioin iha Índia. Hakbiit Oan-kiak sira mós hasi’an 
(patrosina) edukasaun ba labarik individuál sira, tau matan ba saúde dentál, hasi’an 
sirurjia ba vítima sira hosi póliu, no kari konxiénsia kona-ba perigu hosi tabaku kristalizadu, 
ne’ebé kauza moras-kankru no labarik barak iha Índia mak gosta uza. Organizasaun ne’e 
mós fornese purifikasaun ba bee, mobiláriu doméstiku no fralda ba bebé sira.

Depois tinan hirak, Neha mós haree katak iha labarik amerikanu sira iha ninia rejiaun 
rasik ne’ebé mós presiza tebes ajuda. Besik 22% hosi labarik sira iha EUA moris iha família 
ne’ebé manán menus duké nivel nasionál kiak nian, no sira mós la bele hetan sira-nia 
nesesidade bázika sira. Nune’e, Hakbiit Oan-kiak sira aumenta atu mós haree ba 
Pensilvánia, hodi serbisu ho sentru ba labarik sira-ne’ebé hetan abuzu no abandonu, 
eskola ida ba labarik kadi’ak-laek sira, no ospitál lokál balu.
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“Bainhira ita haree mundu,” Neha dehan, “ita haree diferensa boot entre buat ne’ebé ita 
iha no buat ne’ebé sira seluk la iha. Iha ema kiak barakliu duké ema riku. Ita lalika 
simpatiza de’it ho ema kiak sira, maibé tenke empatiza no transforma ideia sira ba 
asaun.”

Konviksaun forte Neha nian mak sai fali lema Hakbiit Oan-kiak sira-nian: ‘Empatia, 
Oportunidade, Igualdade’.

Buat ne’ebé inkrivel duni kona-ba buat ne’ebé Neha konsege halo mak katak hotu 
hala’o hosi labarik, ba labarik. Labarik sira entre otas 7-20 tulun labarik sira iha Índia no 
Amérika, no liuhosi Facebook sira konsege ajuda mundu tomak. Neha mobiliza joven sira 
na’in-rihun ida, iha ninia buka-tuir atu ajuda ema ne’ebé presiza, no nia hatudu katak 
labarik sira bele provoka mudansa barak, liuhosi foti  pozisaun ida-ne’ebé sira fiar, no halo 
buat ruma.

Serbisu Neha nian mak xamada ida ba direitu partisipasaun hosi labarik no joven sira, 
hanesan konsagra ona iha artigu 12.º hosi ONU nia Konvensaun ba Direitu Labarik si-
ra-nian. Neha hanorin labarik no joven sira atu sai fali atór sosiál sira, hodi apoia ninia 
organizasaun ka hahú sira-nia inisiativu sira rasik. Labarik no joven sira iha EUA, Índia, 
Singapura no Austrália hetan inspirasaun hosi ninia ezemplu, no hetan apoiu no 
matadalan hosi ninia esperiénsia.

No Neha konsege halo hotu ne’e nu’udar estudante ida. Agora, ho tinan 18 de’it, nia 
hahú kursu pre-medisina iha fakuldade universitáriu. Nia mehi atu sai doutór atubele 
apoia labarik sira-nia saúde. Maibé nia la husik Hakbiit Oan-kiak sira iha sorin – nia iha 
planu atu aproveita enerjia hosi kolega-estudante sira atubele to’o ba labarik sira seluk 
iha komunidade no nasaun foun sira. 
Neha mak joven ida-ne’ebé inspira no hatudu, hanesan ninia eroi Gandhi, katak ita bele 
duni “sai mudansa ne’ebé hakarak haree iha mundu”.
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Samantha Smith
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de www.x-tudo.
net/2011/12/os-dez-maiores-ativistas-infantis-do.html

Samantha Reed Smith era uma estudante americana de 
Manchester, Maine, que se tornou famosa na época da Guerra Fria 
entre os Estados Unidos e União Soviética. Em novembro de 1982, 
quando Smith tinha 10 anos, escreveu para o líder soviético Yuri 
Andropov, procurando entender o motivo pelo qual as relações 
entre a União Soviética e os Estados Unidos eram tão tensas. 
A carta foi publicada no jornal soviético Pravda.

Samantha ficou feliz ao descobrir que a sua carta tinha sido 
publicada, no entanto, ela não tinha recebido uma resposta.

Assim, enviou uma carta ao embaixador da União Soviética nos EUA 
perguntando se o Sr. Andropov pretendia dar-lhe uma resposta. A 
26 de abril de 1983, ela recebeu uma resposta pessoal de Andropov 
que incluía um convite para visitar a URSS, o qual ela obviamente 
aceitou. A 7 de julho de 1983, viajou para Moscovo com seus pais, 
e passou duas semanas como convidada de Andropov.

Smith atraiu a atenção da média de ambos os países, como sendo 
uma “Embaixadora da Boa Vontade”, e ficou conhecida como a 
“Embaixadora mais jovem da América”, participando em atividades, 
no Japão,  sobre a paz, onde participou no Simpósio Internacional das Crianças em Kobe. Ela escreveu um 
livro chamado “Viagem à União Soviética” e também apareceu numa série de televisão chamada Lim
Street, ao lado do ator Robert Wagner. A 25 de agosto de 1985, apenas com 13 anos de idade, Samantha e 
o pai estavam a regressar a casa a bordo de um pequeno avião, depoide filmar um episódio do Lime Street, 
quando a aeronave caiu. Os restos mortais de Smith e do pai foram cremados e enterrados lado a lado, em 
Maine.

Samantha smith em Moscovo.
Fonte: http://soviet-art.ru/samantha-smith-
visiting-soviet-union/samantha-reed-smith-11/

Samantha Smith
Fonte: http://www.peaceabbey.org/programs-projects
/the-samantha-smith-project/
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Samantha Smith

Samantha Reed Smith mak estudante amerikanu hosi Manchester, Maine, ne’ebé sai 
famozu durante tempu Funu Malirin entre Estadus Unidus o Uniaun Soviétika. Iha 
fulan-novembru, tinan 1982, bainhira Smith iha tinan 10, nia hakerek ba líder soviétiku Yuri 
Andropov, hodi buka komprende tansá relasaun sira entre Uniaun Soviétika no Estadus 
Unidus toos hanesan ne’e. Jornál soviétiku Pravda mak publika ninia karta ne’e.

Samantha haksolok bainhira rona katak sira publika ninia surat, maibé nia la simu 
resposta.

Nune’e, nia haruka surat ida ba embaixadór hosi Uniaun Soviétika ba EUA, hodi husu se 
Sr. Andropov sei hatán ka lae. Iha 26 fulan-abríl, 1983, Samantha simu resposta pesoál 
hosi Andropov, ne’ebé inklui mós konvite ba nia atu vizita Uniaun Soviétika, ne’ebé nia 
simu duni. Iha loron 7, fulan-jullu,  tinan 1983 nia halo viajen ba Moskovu hamutuk ho ninia 
inan-aman sira, no hela semana rua iha Uniaun Soviétika, nu’udar Andropov nia bainaka.

Smith dada atensaun hosi mídia iha nasaun rua hotu, nu’udar “Embaixadora da Boa 
Vontade” ida, no nia sai koñesida nu’udar “Embaixadora joven liu Amérika nian” hodi 
partisipa iha atividade dame nian iha Japaun, iha-ne’ebé nia partisipa iha Simpóziu 
Internasionál Labarik nian iha Kobe. Nia hakerek livru ida naran “Viajen ba Uniaun 
Soviétika”, no mós mosu iha série televizaun nian naran “Lurón Derok” (Lime Street), 
hamutuk ho atór estrela-sinema Robert Wagner. Iha 25 agostu, tinan 1985, ho idade tinan 
13 de’it, Samantha no ninia aman remata gravasaun epizódiu Lime Street nian, hafoin fila 
ba uma hodi sa’e aviaun ki’ik ida, bainhira derrepente aviaun ne’e monu. Samantha ho 
ninia aman nia mate-isin kremadu tiha no hakohi hamutuk iha Maine.
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Muzoon Almellehan
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de www. wikiwand.com 

Muzoon Almellehan nasceu em 1998 ou 1999, filha de Eman e Rakan 
Almellehan, e foi criada na cidade síria de Daraa. Seu pai, Rakan, era 
professor. Tem dois irmãos e uma irmã, e ela é mais velha do que 
eles três ou quatro anos. Depois de ter começado a guerra civil síria, 
a sua cidade foi cercada pelo governo, depois as forças islâmicas 
ficaram com o controlo no início de 2014. A sua família mudou-se 
para a Jordânia, quando a luta se agravou em 2014 e depois de viver 
num campo de refugiados durante três anos. A família Almellehan 
foi forçada a mudar-se várias vezes. O primeiro acampamento em 
que viveram foi o de Za’atari, de onde se mudaram para Azraq, que 
também ficava na Jordânia. Lá, numa tenda miserável longe dos seus 
amigos, ela estudava furiosamente para os exames nacionais que 
pareciam que nunca estavam completamente ao seu alcance. Não 
porque ela não era inteligente o suficiente: ela era mais inteligente 
do que quase todos os outros alunos. Mas porque cada vez que ela 
se sentia pronta para fazer os exames, a sua família tinha 
que se mudar de novo.

A primeira mudança, em fevereiro de 2013, foi de sua casa na cidade de Daraa no sudoeste da Síria. Eles 
cruzaram a fronteira com a Jordânia, durante a noite, e estabeleceram-se em Zaatari, um dos maiores 
campos de refugiados do mundo. “A minha família decidiu ir para a Jordânia, porque a situação [na Síria] 
começou a ser muito difícil todos os dias”, diz Muzoon. “Fiquei muito triste em deixar o meu país, porque 
não tinha informações suficientes sobre a vida no acampamento [na Jordânia]. Tive medo de perder a 
minha educação e o meu futuro”. Ela tinha acabado de admitida numa escola no acampamento, quando a 
família foi forçada a mudar-se novamente, para Azraq, um impopular acampamento construído no meio do 
nada para acomodar 100.000 refugiados. Apenas um terço desse número é que vivia nesse acampamento, 
quando os funcionários da Agência de Refugiados da ONU foram falar com os Almellehans.

Perguntaram aos membros da família se eles gostariam de começar uma nova vida no Canadá. 
“Muito longe”, disse o pai de Muzoon. E a Suécia? “Mas os meus filhos não falam sueco”, ele disse. Mal 
sabia ele que sua filha mais velha já estava em negociações para se mudarem para a Inglaterra, casa de 

Shakespeare, que escreveu a obra ‘Medida por 
Medida’ que ela estudava em inglês. Muzoon era 
uma leitora insaciável. Quando a sua família teve de 
fugir da sua cidade, ela foi obrigada a trazer apenas 
itens essenciais. Quando chegraram ao 
acampamento e desempacotaram as suas coisas, 
Rakan percebeu porque é que o saco de Muzoon 
era tão pesado: ela tinha-o enchido de dezenas de 
livros.

Muzoon Almellehan

Fonte: http://asiasociety.org/asia-game-changers/muzoon-almellehan

Vista  área do campo de refugiados e, Zaatari, Jordânia.
Fonte: http://refugiados.net/1cpr/www/zaatari20151116.php
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“A educação é muito importante para todos, não 
apenas para os refugiados”, explica Muzoon.  
A Convenção de 1989 sobre os Direitos da Criança e a 
Convenção de 1951 sobre os Refugiados 
estabeleceram a educação como um direito humano 
básico, mas atualmente existem mais de 130 milhões 
de meninas não matriculadas na escola. Dos 10 
milhões de refugiados menores de 18 anos registados, 
metade não tem acesso à escola, 25% estão matricu-
lados no ensino secundário e apenas 1% tem acesso à 
educação a nível universitário. “Fico muito triste 
quando oiço falar das crianças que querem ir à escola e 
não podem porque não têm oportunidade, não é culpa 
deles, não devem perder os seus direitos.” Há também 
uma crescente ameaça de casamento infantil nos acampamentos - com tantas crianças e comparativa-
mente pouco acesso às escolas públicas, os pais estão optando pelo casamento como uma resposta para 
garantir o futuro dos seus filhos e “protegê-los contra a violência sexual”, de acordo com um relatório de 
Save the Children. Antes da Guerra Civil da Síria ter começado em 2011, 12% dos casamentos na 
comunidade de refugiados sírios na Jordânia incluíam uma criança como noiva, mas em 2015 esse número 
quase triplicou. Para combater o problema em Azraq, Muzoon foi de porta em porta e de tenda em 
barraca, dizendo aos pais que matricular as suas filhas na escola era a única maneira de lhes realmente 
garantir um futuro estável.

Dois meses e meio depois do discurso de Cameron, os Almellehans encontravam-se num avião com destino 
a Newcastle. Eles não sabiam nada sobre a cidade que iria tornar-se na sua nova casa, exceto o que 
Muzoon tinha conseguido descobrir na internet sobre o seu património industrial. Assim que levantou voo, 
ela aprendeu outra coisa: que ela iria precisar de mais camisolas. “Era tanto frio!” disse ela, falando dois 
meses depois da sua chegada a Newcastle. “Na Jordânia, era tão quente que eu pensava em como seria 
bom ter mais frio, mas em Newcastle eu voltei a pensar outra coisa.”

Muzoon e a sua família foram uma das nove famílias que os funcionários do município de Newcastle 
receberam no aeroporto. Eles organizaram tudo para que as famílias se podessem estabelecer facilmente. 

Enquanto os seus compatriotas, que chegavam na parte de 
trás dos camiões e em ferry-boats, tinham de esperar meses 
para que os seus pedidos de asilo fossem processados, 
Muzoon e sua família receberam logo o estatuto de refugiado 
à chegada. Muzoon e os seus três irmãos também obtiveram 
um lugar numa escola local.

Rapidamente, as crianças mais novas, os meninos de 11 e 
16 anos e a menina de 14 anos de idade, receberam os seus 
uniformes escolares, e Muzoon estava pronta para ir para a 
sexta forma. Tudo era novo: o fato de terem de carregar os 
seus livros escolares nas suas mochilas, a constante mudança 
de salas de aula e professores, e também a comida na cantina 
da escola, que para eles era algo misterioso.

Muzoon e a sua família junto dos funcionários que os receberam 
em Inglaterra e de Malala.
Fonte: http://fotospublicas.com/nobel-da-paz-malala-reencontra-
colega-ativista-siria-na-inglaterra/

Muzoon na Escola da Paz na Região de Lake, no Chade, em Abril 
de 2017.
Fonte: http://www.un.org/apps/news/printnews.asp?nid=57005
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O inglês que os seus colegas falavam não era nada parecido com 
o que aprendera na Síria ou nos campos de refugiados. “Todo 
mundo fala tão rápido, e as expressões são estranhas, então eu 
não consigo compreender tudo,” dizia ela, através de um tradutor 
árabe. 

Mas a Muzoon continuou a trabalhar pela sua causa. A CNN 
apelidou-a de “Malala Síria”, pelo seu trabalho em encorajar 
outras meninas nos campos de refugiados a priorizar a sua 
educação. “Casamentos precoces são a razão pela qual as 
meninas deixam de ir à escola,” diz Muzoon. Ela conheceu Malala 
Yousafzai em Azraq. As duas crianças tornaram-se tão boas amigas, 
que a Malala, vencedora do Prémio Nobel da Paz que agora vive 
em Birmingham, visitou Muzoon em Newcastle no ano passado 
para a receber. “Foi o momento mais feliz da minha vida, quando ouvi que a Muzoon estava aqui, porque 
me lembro do campo de refugiados e da situação em que ela estava quando morava lá,” disse Malala à 
BBC. “Agora podemos trabalhar juntas.”

Elas ainda trabalham para garantir que todas as meninas nos campos de refugiados tenham acesso a 12 
anos de educação segura, gratuita e de qualidade.

“Não queremos apenas educação básica. A educação básica não é suficiente,” explica Muzoon, que reitera 
que a educação é um direito e que os refugiados têm os mesmos direitos humanos que todos os demais.

“Conheci a muitas meninas nos acampamentos cuja ambição era simplesmente casar-se,” diz Muzoon. “Eu 
sempre lhes disse que é bom casar-se e ter filhos, mas a coisa mais importante nas suas vidas é a educação. 
As meninas na minha cultura casam-se muito jovens, mas nem todos os relacionamentos funcionam. Se o 
nosso casamento não está a resultar, a educação pode ser uma arma nos ajudar a escapar. Se não formos 
educados, então nada nos pode protegero”.

“Devido aos nossos costumes tribais, alguns pais pensam que dar as suas filhas em casamento é a melhor 
maneira de garantir o seu futuro. No entanto, eu tentei faze-los entender que o contrário é que é 
melhor - que a educação era a melhor maneira de garantir o futuro das raparigas. Algumas pessoas 
discutiam comigo, dizendo que era uma tradição, e eu diria que não precisamos perder todos os nossos 
costumes, mas alguns já não são relevantes hoje em dia”.

“Antes de serem deslocados, os refugiados eram pessoas normais, cidadãos de seu país com vidas normais, 
pensando em seus futuros e sonhos,” diz Muzoon. “Eles também faziam muitas coisas incríveis na sua vida, 
e quando eles se tornaram refugiados, eles  mudaram-se simplesmente para um lugar mais seguro. 
Quando eu cruzei a fronteira da Síria para a Jordânia e me tornei numa refugiada, eu ainda mantive as 
minhas esperanças e os meus sonhos.” Ela diz que os seus sonhos não mudaram muito desde que sua 
família foi deslocada - ela continua interessada em ser jornalista e um dia voltar à Síria - mas os seus 
sonhoes estão a “melhorar”, porque agora ela tem uma plataforma para impulsionar mudanças a uma 

escala global.
“Conheço muitos refugiados que pensam que ser 
refugiados é uma coisa má,” diz Muzoon. “Não. Para 
mim, o nome ‘refugiado’ dá-me força para criar um 
futuro brilhante a partir da minha situação difícil. Não 
somos pessoas fracas, somos pessoas fortes, não somos 
apenas refugiados. Podemos fazer muitas coisas. Eu sei 
que a mudança é difícil, mas não é impossível.”

Muzoon Almellehan é a mais jovem embaixadora da história na UNICEF 
Fonte: https://nacoesunidas.org/pela-primeira-vez-na-historia-unicef-nomeia-
jovem-refugiada-siria-como-embaixadora/

Muzoon at her school in Newcastle.
Fonte: https://broadly.vice.com/en_us/article/
j5eq7k/how-muzoon-almellehan-is-fighting-to-
keep-displaced-syrian-girls-in-school
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Muzoon Almellehan

Muzoon Almellehan moris iha 1998 ka 1999 hosi Eman no Rakan Almellehan, no boot iha 
sidade Síria nian hanaran Daraa. Ninia aman, Rakan, manorin ida. Nia iha alin-mane rua 
no alin-feto ida, no nia boot liu sira entre tinan ida ho tinan haat. Depois funu sivíl iha Síria 
hahú, governu tau serka ba ninia sidade, hafoin forsa izlámika (ISIS) foti kontrole iha 2014 
nia hun. Ninia família muda ba Jordánia, bainhira luta sai piór iha 2014, no hela iha 
kampu refujiadu sira durante tinan tolu. Situasaun mak obriga família Almellehan atu 
muda dala hirak. Kampu dahuluk mak Za’atari. Hosi ne’ebá sira muda ba kampu ida tan 
naran Azraq, ne’ebé mós iha Jordánia. Iha-ne’ebá, iha tenda ida-ne’ebé mizeravel, no 
dook hosi ninia kolega sira, nia estuda maka’as ba ezame nasionál sira-ne’ebé nia karik 
la bele tuir. La’ós tanba nia la inteligente ka la sufisiente – nia matenek liu kuaze alunu sira 
hotu – maibé tanba kadavés nia sente prontu atu tuir ezame, ninia família tenke muda 
fatin dala ida tan.

Mudansa dahuluk, iha fevereiru 2013, mak hosi ninia uma iha sidade Daraa, iha sudueste 
hosi Síria. Sira hakat fronteira ho Jordánia iha kalan boot no estabelese sira-nia família iha 
Zaatari, kampu refujiadu ida-ne’ebé kuaze boot liu iha mundu. “Ha’u-nia família deside 
bá Jordánia, tanba situasaun iha Síria hahú susar liu loroloron,” Muzoon dehan. “Ha’u 
laran-kraik liu tanba ha’u tenke husik ha’u-nia rain tanba ami ladún hetan informasaun 
kona-ba moris ne’ebá iha kampamentu nia laran. Ha’u ta’uk atu lakon ha’u-nia 
edukasaun, no lakon ha’u-nia futuru.” Nia konsege tama iha eskola ida iha kampamentu 
ne’e, bainhira tekiteki ninia família tenke muda dala ida tan, ba Azraq, ne’ebé 
kampamentu ida-ne’ebé ema la gosta, no harii dook hosi buat hotu atu akomoda 
refujiadu na’in-100.000. Katoluk hosi númeru ida-ne’e mak hela ne’ebá bainhira 
funsionáriu hosi Ajénsia ba Refujiadu sira ONU nian bá ko’alia ho família Almellehan.

Sira husu ba membru sira hosi família ne’e se hakarak hahú moris foun iha Kanadá. 
“Dook liu,” Muzoon nia apá dehan. No Suésia? “Maibé ha’u-nia oan sira la ko’alia sueku,” 
nia dehan. Nia mós seidauk hatene katak ninia oan-feto boot hahú ona tama ho 
negosiasaun sira atu muda ba Inglaterra, ne’ebé uma Shakespeare nian, ne’ebé 
hakerek obra ‘Sasukat ba sasukat’ ne’ebé estuda iha lian inglés. Muzoon lee la para. 
Bainhira ninia família tenke halai sai hosi sira-nia vila, nia tenke lori de’it buat ne’ebé 
esensiál liu. Bainhira sira to’o kampamentu, no hasai sira-nia sasán hosi pasta, Rakan foin 
komprende tansá Muzoon nia pasta todan liu: nia enxe pasta ne’e ho livru barabarak.

“Edukasaun mak importante ba ema hotu, la’ós ba ema refujiadu de’it,” Muzoon 
esplika. Konvensaun 1989 nian kona-ba Direitu Labarik sira-nian, no Konvensaun 1951 
nian kona-ba Refujiadu sira estabelese edukasaun nu’udar direitu umanu báziku, maibé 
oras ne’e iha liu duké labarik-feto na’in-millaun 130 ne’ebé la matrikula iha eskola. Hosi 
na’in-millaun 10 hosi refujiadu rejistradu sira-ne’ebé seidauk tinan 18, balun mak la iha 
asesu ba eskola, 25% matrikula iha eskola sekundária no 1% de’it sei hetan asesu ba 
edukasaun iha nivel universitáriu. “Ha’u triste tebes bainhira ha’u rona ema ko’alia 
kona-ba labarik sira-ne’ebé hakarak eskola maibé la bele tanba la biban. La’ós sira mak 
sala – sira la bele lakon sira-nia direitu.” Ameasa atu kaben sedu mós aumenta iha 
kampamentu sira-nia laran – ho labarik barak hanesan ne’e, no asesu uitoan de’it ba 
eskola públika, inan-aman sira barak mak fila ba fó kaben ba sira-nia oan sira, nu’udar 
resposta atu garante sira-nia oan sira-nia futuru, no “proteje sira hosi violénsia seksuál”, tuir 
relatóriu ida hosi Save the Children. 
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Molok Funu Sivíl hahú iha Síria iha 2011, 12% hosi kazamentu sira iha komunidade 
refujiadu Síria nia leet iha Jordánia inklui feto-foun ida, maibé iha tinan 2015 númeru 
ida-ne’e sa’e ba triplu. Atu luta kontra problema ida-ne’e iha Azraq, Muzoon bá hosi 
odamatan ba odamatan, no tenda ba baraka, hodi enkoraja inan-aman sira atu 
matrikula sira-nia oan-feto sira iha eskola, nu’udar maneira ida de’it atu garante futuru 
estavel ba sira.

Fulan rua ho balun liutiha funsionáriu sira oferese ba família Muzoon atu bá Inglaterra, sira 
sa’e aviaun atu bá Newcastle. Sira la hatene buat ida kona-ba vila ne’e, ne’ebé atu sai 
sira-nia uma foun, menus buat ne’ebé Muzoon konsege aprende liuhosi internet. Tun hosi 
aviaun, Muzoon aprende buat ida lalais – katak nia presiza faru manas. “Malirin 
lahalimar!” Muzoon dehan fulan rua depois nia to’o iha Newcastle. “Iha Jordánia, manas 
loos – to’o ha’u hanoin bele furak atu sente malirin, maibé iha Newcastle ha’u hanoin 
oin-seluk fali.” 

Muzoon no ninia família mak ida hosi família sia ne’ebé funsionáriu sira hosi Newcastle 
simu iha aeroportu. Sira organiza hotu atu família sira bele estabelese ho fasil. Maski si-
ra-nia kompatriota balu ne’ebé la’o iha kamiaun nia kotuk ka iha ró, tenke hein fulan 
barak atu sira-nia pedidu ba azilu bele prosesa, Muzoon no ninia família simu estatutu 
refujiadu nian kedas. Muzoon no ninia alin sira hotu hetan fatin iha eskola lokál ida.

Lakleur, labarik ki’ik sira – labarik-mane ho idade 11 no 16, no labarik-feto ida ho tinan 14 
–hetan farda eskolár sira, no Muzoon prontu atu bá 6º forma. Buat hotu foun: katak sira 
tenke lori sira-nia livru-testu sira iha pasta, mudansa beibeik hosi sala-aula ida ba sala-aula 
seluk, no manorin ba manorin, no mós hahán iha kantina eskolár, ne’ebé ba sira sai fali 
misteriozu liu.

Inglés ne’ebé ninia kolega sira ko’alia la hanesan inglés ne’ebé Muzoon aprende iha Síria 
ka iha kampu refujiadu sira. “Ema hotu ko’alia lais liu, no espresaun sira oin-foun, nune’e 
ha’u la konsege komprende hotu”, nia dehan, liuhosi durubasa árabe ida.

Maibé Muzoon kontinua serbisu ba ninia kauza. CNN hanaran nia “Malala Síria” tan ninia 
serbisu hodi enkoraja labarik-feto sira seluk iha kampamentu refujiadu sira atu fó 
prioridade ba edukasaun. “Labarik-feto barak husik eskola tanba kaben sedu,” Muzoon 
hatete. Nia koñese Malala Yousafzai iha Azraq. Labarik-feto rua ne’e sai belun boot – to’o 
Malala, ne’ebé manán Prémiu Nobel Dame nian, ne’ebé oras ne’e moris iha Birmingham, 
vizita Muzoon iha Newcastle tinan liubá atu simu nia. “Ne’e mak momentu haksolok liu iha 
ha’u-nia moris tomak, bainhira ha’u rona katak Muzoon iha-ne’e, tanba ha’u hanoin hela 
kampu refujiadu sira no situasaun ne’ebé iha ninia leet bainhira nia moris ne’ebá,” Malala 
dehan ba BBC. “Agora ami bele serbisu hamutuk.”

Sira sei serbisu nafatin atu garante katak labarik-feto sira hotu iha kampu refujiadu sira iha 
asesu ba edukasaun durante tinan 12 ne’ebé seguru, saugati no ho kualidade di’ak.

“Ami lakohi edukasaun bázika de’it. Edukasaun Bázika la to’o, Muzoon esplika, no repete 
fali katak edukasaun mak direitu ida-ne’ebé refujiadu sira mós iha, hanesan ema sira 
seluk.
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“Iha kampamentu sira ha’u koñese labarik-feto barak ne’ebé hakarak kaben de’it,” 
Muzoon dehan. “Ha’u sempre dehan ba sira katak kaben ho hetan oan di’ak duni, 
maibé buat ne’ebé importante liu mak hetan edukasaun. Labarik-feto sira iha ha’u-nia 
kultura kaben sedu liu, maibé relasaun sira la funsiona hotu. Se karik ita-nia kazamentu 
la funsiona ho di’ak, edukasaun bele sai hanesan kilat ida atu ajuda ita sai. Se la hetan 
edukasaun, nune’e la iha buat ida-ne’ebé proteje ita.”

“Tanba ami-nia kostume tribál sira, inan-aman balu hanoin katak fó-kaben ba sira-nia 
oan-feto sira mak maneira di’ak atu garante sira-nia futuru. Maibé ha’u koko halo sira 
komprende katak opostu mak loos – katak edukasaun mak maneira di’akliu atu garante 
sira-nia oan-feto nia futuru. Ema balu diskute ho ha’u, hodi dehan katak ne’e tradisaun 
ida, maibé ha’u hatete katak ami lalika lakon ami-nia kostume hotu, maibé balu de’it 
ne’ebé karik larelevante ohin loron.”

“Molok sai dezlokadu, refujiadu sira mós ema baibain – sidadaun sira iha sira-nia nasaun 
ho moris baibain, ne’ebé hanoin sira-nia futuru no mehi sira,” Muzoon dehan. “Sira mós 
halo buat barak inkrivel durante sira-nia moris, no bainhira sira sai refujiadu, sira 
simplesmente muda ba fatin ida-ne’ebé seguru liu. Bainhira ha’u hakat fronteira ba 
Jordánia no sai fali refujiadu, ha’u nafatin mantein ha’u-nia esperansa no mehi sira.”  
Muzoon dehan katak ninia mehi sira ladún diferente dezde ninia família sai 
dezlokadu – nia nafatin hakarak sai jornalista no fila ba Síria loron ida, maibé ninia mehi 
sai di’ak liután agora, tanba agora nia iha plataforma ida atu enkoraja mudansa iha 
eskala globál.

“Ha’u koñese refujiadu balu ne’ebé hanoin katak sai refujiadu mak naran aat,” Muzoon 
hatete. “Lae. Mai ha’u, naran ‘refujiadu’ fó forsa mai ha’u atu kria aban-bainrua 
ida-ne’ebé naroman hosi ha’u-nia situasaun susar. Ami la’ós ema fraku, ami mak ema 
forte, ami la’ós refujiadu de’it. Ami bele halo buat barak. Ha’u hatene katak mudansa 
susar, maibé la’ós imposivel.”
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Abraham Keita
Autor:	A	Equipa	Curricular	EB	adaptou	de	http://childrenspeaceprize.org/Winners/2015

Keita luta pela justiça para as crianças vítimas de violência. Ao fazer isso, ele mostrou que é possível 
identificar violações dos direitos das crianças e tomar medidas para responsabilizar 
os autores. Acima de tudo, a sua luta pela justiça é pacífica e poderosa.

Os países da África Ocidental enfrentam enormes desafios. 83,8% de seus 
habitantes vivem abaixo da linha internacional de pobreza, têm fome e estão 
vulneráveis a várias doenças. A corrupção é endêmica e é incidente a violência 
sexual - em grande parte a violação de adolescentes – que está entre as mais 
altas do mundo. As crianças sofrem diariamente violência e a lei faz vista grossa.

Neste mundo, e entre duas guerras civis brutais, nasceu Abraham Keita VI. 
Durante os seus primeiros anos de vida, o seu país divideu-se em dois, ambos 
os lados usando crianças-soldados numa escala sem precedentes. O pai de 
Keita foi morto enquanto trabalhava como motorista de uma organização 
humanitária, deixando o menino de cinco anos, a sua mãe e os seus irmãos a 
lutar pela sobrevivência no maior bairro pobre da capital.

A vida no seu Bairro, chamado de West Point, era díficil, mas Keita 
conseguiu ir à escola. Sua fome pela justiça despertou quando ele 
tinha aos nove anos, quando uma menina de 13 anos foi abusada 
sexualmente e brutalmente assassinada pelos seus pais adotivos. O 
governo, que não protege os direitos das crianças, teve de 
procurar e  responsabilizar os autores dos crimes. Keita juntou-se 
a uma manifestação organizada por crianças, exigindo uma ação 
legal e causou admiração nos seus colegas mais velhos. 
Convidaram-no para se juntar ao parlamento de crianças 
liberiano, e assim começou a sua vida com paixão pela defesa das 
pessoas.   

           
Desde 2008 que Keita tem desempenhado um papel de liderança no Parlamento das Crianças na Libéria, 
organizando manifestações pacíficas e petições, e sendo bem sucedido na advocacia para que a 
participação das crianças fosse financiada diretamente a partir do orçamento nacional. 
Ele continua a fazer advocacia para que a educação primária e secundária seja gratuita para todos e de 
qualidade.

Talvez o mais importante foi que Keita fez pressão para que a criação de legislação nacional sobre os 
direitos das crianças. 
Em 2012, a Libéria tornou-se um dos primeiros países africanos a adotar uma legislação abrangente para 
as crianças, a Lei das Crianças, que incorpora tanto a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança (CDCN) como também a Carta Africana.

A aprovação da Lei da Criança foi um grande passo em frente para a Libéria, 
mas ainda não foi posta em prática. As crianças do país continuam vul-
neráveis à violência e os seus agressores ainda escapam ao processo judi-
cial. 
Keita, agora com 17 anos, recusa-se a ficar de pé, calado e deixar isso acon-
tecer. “A justiça não é para os pobres na Libéria,” diz ele. “A justiça é apenas 
para os ricos. As crianças também precisam de justiça.” Ele forçou o gover-
no a agir em numerosas ocasiões, a processar os criminosos e a compensar 
as vítimas infantis.

Keita numa das suas açoes pelos direitos 
das crianças

Fonte: https://kidsrights.org/
abraham-keita#2

Bairro West Point, na Libéria
Fonte: https://abrahammkeita.blogspot.com/

Abraham Keita quando recebeu o 
Prémio Internacional da Paz para 

as Crianças
Fonte: http://www.risingafrica.org/
success-stories/international-
childrens-peace-prize-2015-
liberian-teenager-abrham-keita-
announced-winner/
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Um rapaz de 15 anos foi morto a tiros    durante um protesto pacífico contra os bloqueios introduzidos 
para conter o vírus Ébola em volta da própria área de West Point onde Keita vive; A bala foi disparada pelas 

Forças Armadas da Libéria. Zangado com o silêncio do governo 
sobre o assunto, Keita organizou uma marcha de protesto que 
provocou um debate nacional. Como resultado, o governo 
finalmente reconheceu sua responsabilidade pelo tiroteio fatal.

A violência sexual é abundante na Libéria, e Keita tem agido 
para abordá-la numa escala nacional, bem como em casos 
individuais. Ele impediu pelo menos a continuidade de um 
casamento entre crianças e, como parte de uma campanha 
nacional contra a violação, em 2014, ele começou o seu próprio 

projeto para parar a violação de crianças, exigindo justiça 
para as muitas jovens vítimas de violência sexual.

Através da sua advocacia, do seu discurso e dos seus artigos, Keita tem atraído a atenção de organizações 
humanitárias, decisores políticos e educadores. A justiça para as crianças vítimas de violência significa, no 
mínimo, um processo de acordo com o Estado de direito, garantindo que todos os violadores sejam 
castigados pelas suas ações. As necessidades das vítimas infantis também devem ser reconhecidas, com 
compensação e serviços de recuperação e reabilitação.

Infelizmente, a justiça para as crianças não é um dado adquirido. 
Em todo o mundo, centenas de milhões de crianças sofrem com alguma forma de violência. Elas estão a ser 
maltratadas em todos os países, mas aquelas que vivem em comunidades e países mais desfavorecidos são 
as que estão mais vulneráveis, especialmente em áreas afetadas por conflitos. 
As crianças muitas vezes não têm meios para relatar os abusos com segurança ou confiança, e os sistemas 
políciais e judiciais carecem de treinamento e estruturas para responder adequadamente às suas idades. O 
fato é que a justiça continua fora de alcance da maioria das crianças que são vítimas de violência - especial-
mente quando são pobres.

Keita está determinado a continuar a lutar pelos direitos 
das crianças na Libéria. “Vou continuar a ser um árbitro 
para garantir que a Libéria se torna num país onde os 
direitos das crianças são respeitados e promovidos, onde 
as oportunidades são fornecidas às crianças. Esta é a 
esperança com que eu trabalho.”

As crianças de todo o mundo devem sentir que podem 
defender os seus próprios direitos e os das outras 
crianças, e Keita está fazendo exatamente isso. Ele é um 
modelo para as crianças em todo o mundo, mostrando 
ao mundo que a justiça pode e deve servir a todos.

Keita a discursar no 31ª Sessão do Conselho da UN pelos 
Direitos Humanos, em Genebra na Suiça, a 9 de março de 2016

Fonte: https://abrahammkeita.blogspot.com/2016/07/
speech-31st-session-of-un-human-rights.html

Forças armadas da Libéria a cercarem o Bairro de West Point, 
em agosto de 2014.

Fonte: http://www.ibtimes.co.uk/teenage-activist-abraham-
keita-i-am-victim-bloody-civil-war-liberia-1528248
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Abraham Keita

Keita luta ba justisa ba labarik sira-ne’ebé sai vítima violénsia. Hodi halo ida-ne’e, nia 
hatudu katak nia bele identifika violasaun ba direitu labarik sira-nian, no halo asaun 
sira-ne’ebé haruka autór sira simu responsabilidade. Liuliu, ninia luta ba justisa ne’ebé 
pasífiku no makberan.

Nasaun sira iha Áfrika Osidentál enfrenta dezafiu enorme sira. 83,8% hosi ema ne’ebé 
hela iha-ne’ebá moris iha liña kiak internasionál nia okos, hamlaha no vulneravel ba 
moras oioin. Korrupsaun la’o maka’as no insidénsia violénsia seksuál – barak mak 
violasaun ba adolexente sira – ne’ebé aas liu iha mundu. Labarik sira terus ho violénsia 
loroloron, no lei taka matan de’it.

Iha mundu ida-ne’e, no entre funu sivíl brutu rua, Abraham Keita VI moris. Bainhira sei 
ki’ikoan, ninia rain fahe ba rua – sorin rua hotu mak uza soldadu-labarik barakliu. Keita nia 
aman mate bainhira nia serbisu nu’udar motorista iha organizasaun umanitáriu ida, hodi 
husik labarik-mane ho tinan lima ne’e, ninia inan, no ninia maun-alin sira atu luta ba moris 
iha bairru kiak boot liu iha kapitál.

Moris iha ninia Bairru, naran West Point, mak aat liu, maibé Keita konsege tuir eskola. Ninia 
hamlaha ba justisa mak fanun bainhira nia iha tinan 9, bainhira labarik-feto ida ho otas 
13 hetan estraga no abuzu seksuál no oho hosi ninia inan-aman hakiak sira. Governu, 
ne’ebé la proteje direitu labarik sira-nian, tenke buka no kastiga autór kriminozu sira-ne’e. 
Keita tama iha manifestasaun ida-ne’ebé organiza hosi labarik sira-ne’ebé ezije asaun 
legál, no ninia kolega boot liu sira admira nia. Sira konvida nia atu tama ba parlamentu 
labarik Libéria nian, no hanesan ne’e nia hahú ninia moris ho paixaun atu defende ema.

Dezde 2008, Keita dezempeña knaar lider nian iha Parlamentu Libéria Labarik sira-nian, 
hodi organiza manifestasaun pasífika sira, petisaun sira, no halo advokasia ho susesu atu 
orsamentu nasionál bele uza ba labarik sira-nia partisipasaun iha Parlamentu. 
Nia kontinua halo advokasia atu edukasaun primáriu no sekundáriu sai gratuitu no ho 
kualidade ba ema hotu.

Karik importante liu, Keita dudu lejizlasaun nasionál kona-ba direitu labarik nian. Iha 2012, 
Libéria sai fali nasaun afrikanu kuaze dahuluk atu hafudi (adota) lejizlasaun luan ba 
labarik sira, ne’ebé Lei Labarik sira-nian, ne’ebé inkorpora Konvensaun ONU nian ba 
Direitu Labarik no mós Karta Afrikana.

Dezde 2008, Keita dezempeña knaar lider nian iha Parlamentu Libéria Labarik sira-nian, 
hodi organiza manifestasaun pasífika sira, petisaun sira, no halo advokasia ho susesu atu 
orsamentu nasionál bele uza ba labarik sira-nia partisipasaun iha Parlamentu. 
Nia kontinua halo advokasia atu edukasaun primáriu no sekundáriu sai gratuitu no ho 
kualidade ba ema hotu.
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Karik importante liu, Keita dudu lejizlasaun nasionál kona-ba direitu labarik nian. Iha 2012, 
Libéria sai fali nasaun afrikanu kuaze dahuluk atu hafudi (adota) lejizlasaun luan ba la-
barik sira, ne’ebé Lei Labarik sira-nian, ne’ebé inkorpora Konvensaun ONU nian ba Direitu 
Labarik no mós Karta Afrikana.

Aprovasaun ba Lei Labarik nian mak hakat boot ba oin ba Libéria, maibé seidauk pratika. 
Labarik sira hosi nasaun ida-ne’e kontinua sai vulneravel ba violénsia, no sira-nia agresór 
sira sai hosi prosesu legál nafatin. Keita, oras ne’e ho otas 17, rekuza tuur nonook no husik 
ida-ne’e kontinua. “Iha Libéria, la iha justisa ba ema kiak sira,” nia dehan. “Iha justisa ba 
ema riku de’it. Labarik sira mós presiza justisa.” Dala barak nia obriga governu atu prosesa 
krimonozu sira no rekompensa labarik-vítima sira.

Tinan liubá, labarik-mane ho idade tinan 15 hetan tiru-mate durante protesta pasífika ida 
kontra blokeiu (situasaun metin) sira-ne’ebé introdús iha Keita nia área hosi West Point atu 
kontra vírus Ébola; Forsas Armadas Libéria nian mak tiru kilat-musan ne’e. Hirus ho governu 
nia nonook kona-ba asuntu ida-ne’e, Keita organiza marxa protesta ida-ne’ebé provoka 
debate nasionál. Hanesan rezultadu, ikusmai governu rekoñese ninia responsabilidade ba 
tiruteiu ne’ebé tiru labarik ne’e mate.

Iha violénsia seksuál barak iha Libéria, no Keita halo advokasia atu dudu asuntu ida-ne’e 
ba eskala nasionál, hanesan mós kazu individuál sira. Nia impede pelumenus kazamentu 
ida labarik sira-nian atu la’o ba oin, no nu’udar parte ida hosi kampaña nasionál kontra 
violasaun iha 2014, nia hahú ninia projetu rasik atu hapara violasaun ba labarik sira no 
ezije justisa ba joven sira-ne’ebé vítima hosi violénsia seksuál.

Liuhosi advokasia, ko’alia no hakerek artigu sira, Keita dada atensaun hosi organizadór 
umanitáriu sira, polítika-na’in sira-ne’ebé halo desizaun, no edukadór sira hotu. Justisa ba 
labarik vítima violénsia signifika, pelumenus, prosesu ida-ne’ebé tuir direitu Estadu nian, 
hodi garante katak ema hotu ne’ebé halo violénsia sei hetan kastigu ba sira-nia asaun 
sira. Tenke rekoñese mós labarik-vítima sira-nia nesesidade, ho kompensasaun ba servisu 
sira, rekuperasaun no reabilitasaun.

Infelizmente, justisa ba labarik sira la fó de’it. Iha mundu tomak, millaun atus hirak hosi 
labarik sira sai terus ba  forma ruma violénsia nian. Sira hetan tratamentu aat iha nasaun 
sira hotu, maibé sira ne’ebé hela iha nasaun kadi’ak-laek sira mak hetan terus dala barak 
liu, liuliu iha área sira-ne’ebé afeta hosi konflitu. Dala barak labarik sira la iha dalan atu 
relata abuzu sira ho seguransa ka konfiansa, no sistema polísia no justisa sira falta trein-
amentu no estrutura sira atu hatán ho di’ak ba sira-nia idade. Nune’e, loos duni agora 
katak maioria labarik sira-ne’ebé sai vítima violénsia imposivel atu hetan justisa –liuliu 
bainhira sira kiak.

Keita mak determinadu atu kontinua luta ba direitu labarik Libéria sira-nian. “Ha’u sei 
kontinua sai árbitru atu garante katak Libéria sei sai nasaun ida-ne’ebé respeita no 
proteje direitu labarik nian, iha-ne’ebé fornese oportunidade ba labarik sira hotu. Ne’e 
mak esperansa ne’ebé ha’u serbisu bá.”

Labarik sira iha mundu tomak tenke sente bele defende sira-nia direitu rasik, no mós hosi 
labarik sira seluk, no Keita halo ida-ne’e loos. Nia mak modelu ida ba labarik sira iha 
mundu tomak, hodi hatudu ba mundu katak justisa bele no tenke serve ba ema hotu.
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Kehkashan Basu
Autor:	A	Equipa	Curricular	EB	adaptou	de	http://childrenspeaceprize.org/Winners/2015

Kehkashan Basu, de 15 anos, cidadã indiana que vive nos Emirados 
Árabes Unidos, trabalha para promover a paz e a sustentabilidade, 
desde os 8 anos de idade. Sua advocacia em atrair, educar e 
fortalecer a juventude resultou na sua eleição, com 12 anos, para 
Coordenadora Global Para o Grupo Principal do PNUMA para a 
Infância e a Juventude, tornando-a na única menor a ocupar esta 
posição.

Ela faz campanhas internacionais para expressar as esperanças dos 
jovens e foi convidada para falar em mais de 50 reuniões da ONU e 
outras cúpulas internacionais. Ela defende as causas do consumo 
sustentável, da justiça climática e da igualdade de género e foi 
convidada a falar no Parlamento da União Europeia durante a
 Semana Europeia de Ação para as Raparigas. Ela também é a 
Fundadora de um grupo de jovens “Green Hope” (Esperança Verde),
 que tem agora mais de 1000 membros e promove a consciência 
ambiental entre a sociedade civil, principalmente os jovens.

O objetivo principal desta ambiciosa jovem é dar voz aos jovens. Os jovens estão entre as partes mais 
interessadas da sociedade civil, mas as mais marginalizadas e sub-representadas. 
Ela promove a importância da sustentabilidade e acredita que as gerações futuras têm o direito de herdar o 
meio ambiente na mesma condição que os nossos antepassados o encontraram. Para isso, ela dissemina a 
consciência entre os jovens do seu grupo de jovens Green Hope. Ela realiza campanhas comunitárias 
para o consumo sustentável, planta árvores para impedir a degradação da terra, realiza conferências e 
seminários para aumentar a conscientização sobre a igualdade de género e viaja muito para defender a 
causa da justiça climática.

Da mesma forma, Kehkashan quer que todas as crianças, especialmente as meninas, possam ir à escola. Ela 
também quer garantir que o aquecimento global se mantenha dentro dos limites, reduzindo a pegada de 
carbono. Ela, juntamente com o seu grupo de jovens acreditam que a plantação de árvores é a forma mais 
eficaz e mais simples de combater o aquecimento global e reduzir a desertificação. 
Até hoje, ela plantou mais de 4000 árvores nos Emirados Árabes Unidos, na Índia, no Quénia, no Brasil e na 
Indonésia. O objetivo de cada um de seus jovens membros é plantar um milhão de árvores durante as suas 
vidas. Para ajudar na causa da instrução, ela organizou livros, brinquedos e artigos de papelaria para ser 
distribuidos em muitas escolas na Índia. 
Em certas academias, ela treina jovens para realizarem apresentações e aprenderem sobre como se pode 
deixar  um impacto positivo no meio ambiente. Ela usa os média social - Facebook, Twitter e vídeos do You-

Tube para lançar as suas várias campanhas.

Kehkashan alcança a juventude e a sociedade civil em geral realizando 
oficinas e campanhas dentro das comunidade, tais como: limpezas das 
praias, plantação de árvores, campanhas de reciclagem e recolha de 
material relevante para as vítimas de desastres naturais, tais como para 
aqueles que sofreram com o terremoto no Nepal e em Typhoon Haiyan 
nas Filipinas. Como Embaixadora dos Jovens do Futuro Conselho 
Mundial e anteriormente como Coordenadora Global para o Grupo 
Principal do PNUMA para Crianças e Jovens, ela envolveu milhares de 
jovens em todo o mundo. Ela usa os média social para dar 
efetivamente a sua voz jovem pelas questões de sustentabilidade.

Kehkashan Basu a receber o Prémio Internacional 
da Paz para Crianças

Fonte: http://timesofindia.indiatimes.com/nri/
middle-east-news/UAE-based-Indian-girl-
Kehkashan-Basu-wins-International-Chil-
drens-Peace-Prize/articleshow/55774287.cms

Kehkashan a plantar árvores
Fonte: http://childrenspeaceprize.org/Win-
ners/2016
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Kehkashan Basu

Kehkashan Basu, ho tinan 15, mak sidadaun indianu ne’ebé moris iha Emiratu Arabi 
Naklibur (Emiradus Árabe Unidus), no serbisu hodi promove dame no sustentabilidade 
dezde nia tinan 8. Ninia advokasia ho dada, eduka no hakbiit joventude sira rezulta ho 
ninia elisaun ho tinan 12 nu’udar Koordenadora Globál ba Grupu Prinsipál PNUMA nian 
(Programa Nasoins Unidas ba Meiu-Ambiente ba Labarik no Juventude, no nia sai ema 
menór-idade ida de’it atu okupa pozisaun ida-ne’e. 

Nia halo kampaña internasionál sira atu espresa joven sira-nia esperansa, no ema 
konvida nia atu ko’alia iha reuniaun 50+ ONU nian, no simeira internasionál sira seluk. Nia 
defende kauza konsumu sustentavel nian, justisa klimátiku no igualdade jéneru, no sira 
konvida nia atu ko’alia iha Parlamentu Uniaun Europeu nian durante Semana Europeia 
ba Asaun ba Joven sira. Nia mós fundadora ba grupu joven sira naran “Green Hope” 
(Esperansa kór-matak), ne’ebé agora iha membru na’in-1000+ no divulga konxiénsia 
ambientál entre sosiedade sivíl, liuliu ba joven sira.

Objetivu prinsipál hosi labarik-feto ambisioza ne’e mak fó lian ba joven sira. Joven sira 
mak hetan interese boot hosi sosiedade sivíl, maibé sira mak marjinalizadu no 
sub-reprezentadu liu. Nia dudu ba oin importánsia sustentabilidade nian, no fiar katak 
jerasaun sira tuirmai iha direitu atu hetan meiu-ambiente ho kondisaun hanesan ita-nia 
bizavó sira mós hetan. Ba ida-ne’e, nia kari konxiénsia entre joven sira hosi ninia grupu 
joven sira hosi Green Hope. Nia hala’o kampaña komunitária sira kona-ba kosumu 
sustentavel, kuda ai-horis atu prevene erozaun, hala’o konferénsia no semináriu sira atu 
aumenta konxientizasaun kona-ba igualdade jéneru, no halo viajen barak atu defende 
kauza justisa klimátika nian.

Hodi tutan ideia sira-ne’e, Kehkashan mós hakarak labarik sira hotu, liuliu labarik-feto sira, 
bele eskola. Nia mós hakarak garante katak akesimentu globál sei mantein iha ninia limite 
nia laran, liuhosi redús karbonu sira. Nia, hamutuk ho ninia grupu joven sira, fiar katak kuda 
ai-hun sira mak forma efikás no simples liu atu luta kontra akesimentu globál no hamenus 
dezertifikasaun (rai-maran dekor). To’o ohin loron, nia kuda ai-hun 4000+ iha Emiratu Arabi 
Naklibur, Índia, Kéñia, Brazíl no Indonézia. Objetivu hosi ninia membru ida-idak mak kuda 
ai-hun millaun ida durante sira-nia moris. Hodi ajuda kauza edukasaun nian, nia organiza 
livru, brinkedu, no artigu papeleria nian atu fahe ba eskola barak iha Índia. Iha akademia 
balu nia fó treinu ba joven sira atubele hala’o aprezentasaun sira no aprende kona-ba 
oinsá bele halo impaktu pozitivu kona-ba meiu-ambiente. Nia uza mídia sosiál - 
Facebook, Twitter no vídeu sira hosi YouTube atu lansa ninia kampaña sira.

Kehkashan to’o juventude no sosiedade sivíl enjerál hodi hala’o serbisu no kampaña 
komunitáriu sira hanesan: limpeza ba tasi-ibun, kuda ai-hun, kampaña resiklajen sira, no 
rekolla materiál ne’ebé vítima sira hosi dezastre naturál sira presiza, hanesan sira ne’ebé 
terus durante rai-nakdoko Nepál nian no Anin-fuik Haiyan iha Filipinas. Nu’udar 
Embaixadora Joven hosi Futuru Konsellu Mundiál, no uluk nu’udar Koordenadora Globál 
ba Grupu Prinsipál PNUMA nian ba Labarik no Joven sira, nia envolve joven atus ba atus 
iha mundu tomak. Nia uza mídia sosiál atu empresta ninia lian joven ne’e ho efetivu ba 
kestaun sira sustentabilidade nian. 
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Guião
O Gato, a barata e as formigas

Ilustrador: Jose Manuel Sarmento

Personagens
GATO Nº 1
GATO Nº 2
BARATA 
VÁRIAS FORMIGAS (podem ser 2 ou 3, ou um grupo, 
depende de quantas pessoas há no grupo – assim, 
todos os participantes que não são gatos ou barata 
podem ser formigas)

Nota: As instruções sobre as ações em palco estão descritas entre parênteses e em itálico. As falas (frases) 
dos atores estão escritas em texto normal.
------------------------------------------------------------
(Dois gatos entram em cena. Param no centro do palco, junto um do outro, em frente do público. A barata 
e a formiga esperam fora de cena, em silêncio e não podem ainda ser vistos pelo público).

GATO Nº 1: (Fala devagar e em voz alta.) Miauuu… eu sinto-me aborrecido.
GATO Nº 2: (Esfrega a barriga/estômago.) Miauuu… eu estou com fome.
GATO Nº 1: Vamos caçar. O que achas? Vamos caçar!
GATO Nº 2: (Manhoso/espertalhão.) Vamos comer primeiro. Depois podemos caçar.
GATO Nº 1: Não temos comida! Vamos agora, vamos já, e apanhamos uma barata para comer.
BARATA: (Entra do lado. Está com medo. Caminha devagar, com 4 pernas só. Vira a cabeça de um lado  
  para o outro à procura dos gatos, e tenta caminhar em silêncio, para os Gatos não a podem  
  encontrar. 
A Barata tem de caminhar com um estilo engraçado/cómico, para provocar o riso do público.)

GATO Nº 1: (A espreguiçar-se/esticar-se.) Assim é… temos que caçar. Se eu agarro uma barata, 
  vou bater-lhe assim. (Mostra com gestos como vai bater na barata.)
BARATA:  (Vê o Gato fazer estes gestos, fica ainda com mais medo e salta para trás.)
GATO Nº 2:  (A esfregar a barriga.) Mas eu estou já com tanta fome!
GATO Nº 1:  (Aborrecido.) Basta! Tu és um cobarde. Se não   
   queres caçar, eu vou sozinho, e vou já! (Sai pelo lado oposto  ao da entrada da Barata.)
 GATO Nº 2:  Aiii… paizinho… (pode também dizer ‘mãezinha’,  
   conforme a pessoa que faz o papel do Gato Nº 2’)… ele é um bom caçador de verdade! 

Quando 
poderei eu tornar-me valente como ele?! 
(Olha para o público com tristeza.)

BARATA: (Agora sente-se valente, e caminha até o centro 
   do palco. 
 Ali no centro, espirra com uma voz  muita alta. Depois, fica 

numa posição cómica/engraçada.)
GATO Nº 2:  (Surpreendido e assustado, olha para  

   trás e vê a barata.) Ah..! Ah…! Uma   
   barata!
       BARATA:  (Com muito medo, fala com uma voz  
   muita fraca.) Boa tarde, Gato. Como   
   está?
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GATO Nº 2: Eu estou muito bem! Estou com muita sorte! Agora posso demonstrar ao meu pai que 
  também posso caçar!
BARATA: (Agora já tem menos medo.) De verdade? Acho que não sabes nada! Eu desafio-te a 
  apanhar-me! (E começa correr ao redor do palco.)
GATO Nº 2: Pronto! (O Gato persegue a Barata)
(Eles perseguem-se ao redor do palco até o Gato Nº 2 ficar cansado. Param. O Gato Nº 2 respira 
profundamente e esfrega a barriga.)
GATO Nº 2: Como é que tu podes correr assim tão rapidamente?!
BARATA: Para mim é normal! Mas na verdade tu não sabes correr e caçar nada! (Ri muito, agarrada à  
  barriga.)
GATO Nº 2: (Geme e chora.)
BARATA: (Ri mais e mais, até cair para trás, deitada de barriga para o ar!) Agora já não ri, mas entra  
  em pânico! Os seus braços e pernas estão para cima, ele bate e bate as “patas” para tentar  
  poder virar-se e caminhar, mas não consegue. Vai ter que submeter-se. Agora é a barata que  
  geme e chora.)
GATO Nº 2: (Muito feliz.) Afinal tu perdeste! Tu foste muito orgulhosa, tu zombaste de mim, e isso fez-te  
  cair! Ha ha ha! Agora eu vou chamar o meu pai, e tu vais ver o que vai acontecer! (Ele corre  
  e sai do palco, na direção por onde antes saiu o Gato Nº 1.)
BARATA: Ahhhhh… Estou numa situação muito má! Eu sou estúpida, estúpida, estúpida! (Continua a  
  sacudir os braços e pernas, mas continua deitada de costas sem conseguir virar-se.) Mas não  
  faz mal! O pai dele nem sequer vai fazer nada! (Olha para o público.) Ele vai bater-me   
  uma vez, e eu fico quieta, sem me mexer e poderei fugir!
As formigas: (Entram pelo lado por onde os Gatos acabam de sair.) Jantar rervido! Vamos comer!
(Cercam a Barata, tocam-lhe, e arrastam-na para outro lado (oposto ao lado por onde elas acabam de en-
trar.)
Barata:  Não podem fazer-me isto! Parem! Não podem!
Formiga :      Cala-te! Estamos com fome! (continua a arrastar a Barata para o lado, até o público não a ver  
  mais. Há um momento de silêncio.)
Os Gatos:        (Entram e param na borda do palco/boca de cena. Olham para todos os lados.)
Gato Nº 1:       Onde está? Tu talvez estejas a mentir-me!
Gato Nº 2:       Ali! (Ele indica o lugar onde antes a Barata estava deitada.)
Gato Nº 1: (Vai até ao sítio e cheira o chão.) É verdade! Mas as Formigas arrastaram-na! Vamos se  
  gui-las! (O Gato Nº 1 corre para fora do palco atrás das formigas, e deixa o Gato Nº 2 sozinho  
  no centro do palco.)
Gato Nº 2: (Olha para o público com uma expressão de tristeza.) Mas eu tenho fome…
  (Faz uma vénia, para mostrar ao público que a peça acabou. O público bate palmas, e os   
  atores entram no palco, mas caminham normalmente, não como os seus personagens.   
  Fazem uma linha na frente do palco, e fazem uma vénia. Tradicionalmente, o público   
  aplaude e assobia.)
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As Crianças das Histórias
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de J. L. Garcia Sanchez e M. A. Pacheco 

As Crianças das Histórias; Ilustrador: Jose Manuel Sarmento

Um dia, os meninos e as meninas que viviam nas histórias começaram a aborrecer-se: 
A Gata Borralheira, a Branca de Neve, o Polegarzinho, o Mogli, o Capuchinho Vermelho, Hansel e Gretel, o 
Gato das Botas,Peter Pan e seus amigos, a Alice e todos os outros meninos 
que vivem nas histórias. Por isso resolveram sair dos livros.

A partir daquele momento, até as avozinhas se 
esqueceram do que era contar uma história. 
E as crianças começaram a aborrecer-se também. 
Todas as crianças do mundo se aborreciam.

Foi então que os pais de todo o mundo se reuniram e exigiram às personagens das histórias que 
voltassem imediatamente para os livros. As personagens disseram que não pensavam em regressar, e 
apresentaram-lhes as suas queixas:
Hansel e Gretel queriam ir para uma escola e não estarem sempre fechados em casa da bruxa, a comer 
chocolates.
Mogli estava farto de viver na selva; queria viver numa cidade onde houvesse mais crianças e menos 
animais.

O Capuchinho Vermelho não queria andar o dia inteiro assustado com o lobo.
A Branca de Neve não aguentava mais a madrasta, sempre a observar-se ao espelho…!

O Polegarzinho e os seus irmãos queriam ter o que comer em casa. Não queriam ser abandonados pelos 
pais no bosque, nem correr o risco de serem apanhados pelo gigante.

A Gata Borralheira estava muito cansada de trabalhar.

Quando os meninos e as meninas das histórias acabaram de fazer as suas queixas, os pais 
das crianças ficaram muito admirados. Mais se admiraram, quando 

os próprios filhos lhe disseram que, muitos deles, tinham 
exatamente os mesmos problemas: uns passavam fome, outros 
não tinham escolas, alguns não eram compreendidos pelas pessoas 

crescidas, muitos tinham medo e sofriam de maus tratos…E além 
disso, tinham ficado sem histórias!

Ao ouvirem aquilo, os meninos e as meninas das histórias ficaram 
muito preocupados.

Falaram entre si e, por fim, disseram aos pais: “Como as nossas 
aventuras terminam sempre bem e, para além disso, já estamos 

habituados a elas, não nos importamos muito de voltar para os livros de histórias, 
mas só o faremos se cumprirem com estas dez condições para com as 
vossas crianças.” E deram-lhes um papel com os Direitos da Criança.

Os pais prometeram que tentariam cumprir com as dez condições. Nem 
sempre o conseguem, mas pelos menos, as personagens das histórias 
voltaram para os livros e as crianças de todo o mundo passam com 
elas belos momentos.
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Labarik sira hosi istória sira

Loron ida, labarik-mane no labarik-feto sira-ne’ebé moris iha istória sira hahú sai baruk 
uitoan: Gata Borralleira, Branca de Neve, Polegarziñu, Mogli, Kapuchiñu Mean, Hansel no 
Gretel, Busa ho Botas, Peter Pan no ninia belun sira, Alice no labarik sira seluk hotu ne’ebé 
moris iha istória sira-nia laran. Nune’e, sira deside atu sai hosi livru sira.

Dezde momentu ida-ne’e, to’o avó sira mós haluha oinsá konta istória ida. No labarik sira 
komesa baruk mós. Labarik sira hotu iha mundu tomak sai baruk de’it.

Nune’e, inan-aman sira hosi mundu tomak halibur hamutuk no ezije ba personajen sira 
hosi istória sira atu fila fali kedas ba livru sira. Personajen sira hatán katak sira la sei fila, no 
sira aprezenta sira-nia razaun:

Hansel no Gretel hakarak bá eskola, no lakohi taka metin iha ponsiana nia uma, hodi han 
de’it xokolate sira.

Mogli lakohi hela ona iha ai-laran; nia hakarak bá hela iha vila ida, iha-ne’ebé iha labarik 
barak no animál menus.

Kapuchiñu Mean lakohi la’o loron tomak ta’uk lobu.

Branca de Neve la tahan tan ninia madrasta, ne’ebé sempre hafuhu nia liuhosi lalenok!
Polegarziñu no ninia maun-alin sira hakarak hahán ruma iha atu han iha uma. Sira lakohi 
sira-nia inan-aman sira abandona sira, no mós lakohi hetan risku atu jigante mak kaer sira.  

Gata Borralleira kole liu tanba serbisu barak demais.

Bainhira labarik-mane no labarik-feto sira hosi istória sira hato’o sira-nia kesar sira, 
inan-aman sira hakfodak loos. Maibé sira mós hakfodak bainhira sira-nia oan rasik sira 
fó-hatene katak iha labarik barak ho problema hanesan: balun hamlaha, balun tan la iha 
eskola, balun sente hanesan ema adultu sira la komprende sira, barak mak ta’uk beibeik 
no terus hosi tratamentu aat. No agora piór liu – sira la iha istória tan!

Rona ida-ne’e tiha, labarik-mane no labarik-feto sira hosi istória sira sai preokupadu tebes.

Sira ko’alia ba malu, no ikusmai fó-hatene ba inan-aman sira: “Tanba ami-nia aventura 
sira sempre remata ho di’ak, no mós ami mós toman ona ami-nia problema, ami sente la 
iha buat ida se ami fila ba livru-istória sira, maibé ami sei fila de’it se imi kumpre kondisaun 
sanulu ba imi-nia oan sira.”

No sira fó surat-tahan ida ho Direitu Labarik sira-nian.

Inan-aman sira promete katak sei koko duni kumpre kondisaun sanulu ne’e. Sira sempre 
la konsege, maibé pelumenus personajen sira hosi istória sira fila ba livru sira no labarik sira 
hosi mundu tomak pasa hamutuk ho sira momentu haksolok sira
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Período III
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Carta
Autor: Equipa Curricular EB 

Ilustrador: Jose Manuel Sarmento

Lautém, 8 de Agosto de 2017

Queridos avós,
Como estão?
Os pais, o João e eu estamos já muito bronzeados.
O	João	e	eu	passamos	o	tempo	todo	na	água	quentinha	e	a	dar	
grandes mergulhos. Construímos castelos de areia, jogamos com as 
raquetes e futebol com o pai. A mãe é sempre muito cuidadosa, 
besunta-nos com protetor solar, pois na ilha de Jaco faz muito calor 
e o sol queima de verdade!
Estamos a gostar muito destas férias! Só faltam cá vocês!
Apesar	de	nos	estarmos	a	divertir	muito,	estamos	ansiosos	pela	
semana que aí vamos passar. 
Temos saudades vossas!

A vossa neta:

Mariana
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Lautém, 8 de Agosto de 2017

Queridos avós,

Como estão?

Os pais, o João e eu estamos já muito bronzeados.

O João e eu passamos o tempo todo na água quentinha e a dar 

grandes mergulhos. Construímos castelos de areia, jogamos com as 

raquetes e futebol com o pai. A mãe é sempre muito cuidadosa, 

besunta-nos com protetor solar, pois na ilha de Jaco faz muito calor 

e o sol queima de verdade!

Estamos a gostar muito destas férias! Só faltam cá vocês!

Apesar de nos estarmos a divertir muito, estamos ansiosos pela 

semana que aí vamos passar. 

Temos saudades vossas!

A vossa neta:

Mariana

Karta
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Os seis pintainhos
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de António Torrado, Da rua do contador para a rua 

do ouvidor
 Ilustrador: Jose Manuel Sarmento

Era uma vez seis pintainhos. Seis pintainhos iguais. Seis pintain-
hos na capoeira.

Um dia, passou por ali um jornalista. Andava sem notícias, 
sem acontecimentos, sem nada para contar. Andava já muito 
aborrecido.

E, como não tinha nada para fazer, resolveu entrevistar os seis 
pintainhos da capoeira.
“Oiçam lá, o que querem vocês ser, quando forem grandes?”, 
perguntou o jornalista.

Um por um, os pintainhos responderam.
O primeiro queria ser um galo de louça, na prateleira de uma 
loja.
O segundo queria ser um galo de ferro, no cimo de um cam-
panário.
O terceiro queria ser um galo de vidro, na cómoda de um 
salão.
O quarto queria ser galo de prata, na montra de uma ourivesaria.
O quinto queria ser galo de pano, na almofada de um sofá.
O sexto…o sexto respondeu que depois, mais tarde, quando crescesse, logo se via.

Pois sabem o que realmente aconteceu?

O que foi para galo de louça, na prateleira de uma loja, veio um turista elevou-o.

O que foi para galo de ferro, no cimo de um campanário, veio a chuva e 
enferrujou-o.

O que foi para galo de vidro, na cómoda de um salão, veio o vento e 
partiu-o.

O que foi para galo de prata, na montra de uma ourivesaria, veio um ladrão e roubo-o.

O que foi para galo de pano, na almofada de um sofá, veio um gato e rompeu-o.

O que respondeu que depois se via, que depois se falava, não foi para galo. Foi para galinha.
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Manu-oan neen

Loron ida iha manu-oan neen. Manu-oan neen sira-ne’e hotu hanesan. Manu-oan neen 
hela iha manu-uma ida.

Loron ida, jornalista ida la’o ba ne’ebá. Nia la iha notísia atu haktuir, la iha buat 
ida-ne’ebé akontese, la iha buat ida atu fó sai. Nia la’o baruk duni.

No, tanba nia la iha buat ida atu halo, nia deside atu entrevista manu-oan nee iha 
manu-uma ne’e.
“Rona, imi hakarak sai saida bainhira sai boot?” jornalista husu.

Ida ba ida, manu-oan sira-ne’e hatán.
Manu-oan dahuluk hakarak sai bikan manu-aman, tuur iha prateleira iha loja ida.
Manu-oan daruak hakarak sai manu-aman besi, iha sinu-fatin nia leten.
Manu-oan datoluk hakarak sai manu-aman vidru, iha kabeseira iha salaun ida.
Manu-oan dahaat hakarak sai manu-aman osan-mutin, iha badain-murak nia loja nia 
vidrasa.
Manu-oan dalimak hakarak sai manu-aman hena, iha xumasu sofá nian.

Manu-oan daneen… daneen ne’e hatán katak depois, sei kleur, bainhira boot ona, sei 
deside

Maibé, hatene saida mak akontese duni, iha realidade?

Manu-oan ne’ebé sai fali manu-aman bikan iha loja nia prateleira, turista ida mak haree 
nia no foti.

Ida ne’ebé sai fali manu-aman besi, iha sinu-fatin nia leten, udan mai no halo nia sai 
besi-meak.

Ida ne’ebé sai fali manu-aman vidru, iha kabeseira iha salaun ida, anin mai no halo 
nakfera.

Ida ne’ebé sai fali manu-aman osan-mutin, iha badain-murak nia loja nia vidrasa, 
na’ok-teen mai no na’ok nia.

Ida-ne’ebé sai fali manu-aman hena, iha xumasu sofá nian, busa ida haree no halo 
naklees.

Ida ne’ebé hatán katak depois sei deside, katak despois sei fó sai, la sai manu-aman. 
Nia sai fali manu-inan.
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Fundo do Mar
Autor:	Sophia	de	Mello	Breyner	Andresen,	Poesia	I

Ilustrador: Jose Manuel Sarmento
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No fundo do mar há brancos pavores,
Onde as plantas são animais
E os animais são flores.

Mundo silencioso que não atinge
A agitação das ondas.
Abrem-se rindo conchas redondas,
Baloiça o cavalo-marinho.
Um polvo avança
No desalinho
Dos seus mil braços,
Uma flor dança,
Sem ruídos vibram os espaços.

Sobre a areia o tempo poisa
Leve como um lenço

Mas por mais bela que seja cada coisa
Tem um monstro em si suspenso.



Iha tasi-kidun

Iha tasi-kidun iha ta’uk mutin sira
Ai-horis sira mak animál
No animál mak ai-horis.

Mundu nonook de’it, ne’ebé la to’o ba
Laloran sira-nia movimentu.
Xipu kabuar sira loke hela de’it, hodi hamnasa,
No kuda-tasi boi.
Kurita ida la’o ba oin
Ninia liman rihun  
Lolo sabraut de’it,
Ai-funan ida dansa,
La iha ruidu ida-ne’ebé nakfekit iha fatin 
sira-ne’e.

Iha rai-henek leten tempu di’ak de’it
Kmaan hanesan lensu ida

Maibé, maski sasán sira hotu furak tebes
Iha monstru ida-ne’ebé tabelen ne’ebá.
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A estranha árvore que as crianças têm medo de subir 
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de Jackson Rubem,

http://www.obrasileirinho.com.br/poluicao-ar-risco-maior-criancas/

Algumas árvores realmente parecem fantasmas 
no meio da floresta, como esta faia de mais 
de 20 metros de altura, descoberta por David 
Garnham, de Bury St Edmunds, Suffolk.

A árvore com os seus olhos instáveis, um nariz 
trançado, dentes tortos, com uma boca que 
parece se estar a babar e a língua com uma 
torcida e bifurcada, é uma espécie de trabalho 
da natureza que chama muito a atenção.

Para David a árvore é parecida com uma 
pintura clássica de Edvard Munch`s.

Existem também aqueles que dizem que a faia, 
localizada no recinto do Stowlangtoft Hall, faz lembrar 
uma árvore de uma floresta encantada.

O Sr. Garnham, que é um técnico de manutenção, e 
que descobriu e fotografou a bizarra árvore, disse:

manutenção, e que descobriu e fotografou a bizarra 
árvore, disse:

“É realmente uma bela árvore que desperta muitos 
tipos de imaginações em nossas mentes. É como um 
pedaço de uma floresta encantada – que se move em 
sua direção, mas fica parada, quando olhamos para 
ela. Não consigo ver muitas crianças querendo subir 
a esta árvore que eu chamei de ‘Grito da Natureza’, 
porque eu acho que tem uma estranha semelhança 
com o trabalho clássico de Edvard Munch”.
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Ai-hun oin-foun ne’ebé labarik sira hotu ta’uk atu sa’e

Iha ai-hun balu ne’ebé tebes duni parese hanesan mateklamar ka buan sira iha ai-laran 
nia leet, hanesan ai-hun faia ida-ne’e, ne’ebé ninia aas liu metru 20, ne’ebé deskobre 
hosi David Garnham, hosi Bury St Edmunds, Suffolk.
Ai-hun ida-ne’e, ho ninia matan lametin, inus ne’ebé sasi, nehan kle’uk sira, ibun ne’ebé 
parese kaba no nanál ne’ebé kle’uk no sanak, mak tipu natureza nia serbisu ne’ebé 
furak-laek, ne’ebé dada atensaun barak.
Ba David, ai-hun ida-ne’e parese hanesan pintura klásika hosi Edvard Munch

Iha mós ema balu ne’ebé dehan katak ai-faia ida-ne’e, ne’ebé iha resintu eskola 
Stowlangtoft Hall, mak halo ita hanoin ai-Masin hosi asuwa’in iha filem Harry Potter ka 
hosi ai-laran lulik ida hosi filem Disney nian.

Sr. Garnham, ne’ebé mak tékniku manutensaun ida, ne’ebé mak deskobre no hasai 
foto ai-hun oin-foun ida-ne’e, hatete:
“Tuir loloos ai-hun ne’e furak tebes, no fanun tipu imajinasaun oioin iha ita-nia kakutak. 
Ne’e hanesan parte ida hosi ai-laran lulik ida – bainhira ita hateke ba nia, nia muda ba 
ita-nia diresaun, maibé hela iha fatin nafatin. Ha’u imajina katak ladún iha labarik barak 
ne’ebé hakarak sa’e ai-hun ida-ne’e, ne’ebé ha’u hanaran “Hakilar Natureza nian”, 
tanba ha’u sente ai-hun ne’e parese hanesan maniobra klásiku hosi Edvard Munch, no 
oin-foun duni.”
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Profissão:	dobrador
Autor:	A	Equipa	Curricular	EB	adaptou	de	https://jornaljoca.com.br/

portal/profissao-dublador/	

Monalisa Delgado tem 36 anos e trabalha como dobradora. Ao longo da sua 
carreira, já dobrou personagens como o Cutemon, do desenho “Digimon”, e o 
Komassan, no anime Yokai. Lê a entrevista que ela deu ao Joca:

Por que é que a senhora decidiu ser dobradora?
Desde pequena que gostava de fazer as vozes dos desenhos animados e, na época, 
disseram-me que precisava ter um diploma de ator. Como eu não tinha, acabei por desistir. Comecei, então, 
aos 15 anos, a fazer teatro. Tinha um tio que era diretor e autor. Eu via as peças dele e ficava apaixonada.

Depois de muitos anos a fazer teatro, resolvi tentar o mundo da dobragem.
Só que as escolas de dobragem são muito caras, por isso, resolvi falar com um conhecido de uma prima, 
o dobrador Marcelinho Campos. Perguntei-lhe se sabia como é que eu poderia conseguir uma bolsa de 
estudo. Ele disse-me que estava a dar um treinamento para uns amigos e que eu poderia participar, se 
quisesse. É claro que eu fui. No final, ele gostou muito de mim e resolveu dar-me aulas de graça.
Disse que eu tinha talento e que queria investir em mim.

Em que projetos de dobragens é que já trabalhou?
Trabalhei nos desenhos “Digimon”, dobrei a personagem Cutemon, e em Yokai, a 
personagem Komasan. Dei voz à personagem Stacie Andree no filme “Amor Por 
Direito” e dobrei a Layla, na série “Nashville”. Também fiz o Emir, irmão da Sila, na 
novela “Sila”. Além disso, dobrei a personagem Derick, na série “Fuller House”, da 
Netflix.

Por que é que na dobragem, muitas vezes, as mulheres dobram homens ou os 
homens dobram as mulheres? 
No desenho da Turma da Mônica, por exemplo, o Cebolinha é dobrado por uma mulher.
A mulher tem a voz mais leve e algumas conseguem fazer de meninos. Além disso, um ator pode fazer, num 
só filme, um adulto e uma criança. Nós podemos ter 3 dobras por trabalho.

Então	a	senhora	pode	ter	até	3	personagens	em	um	único	filme?
Sim, se forem personagens pequenos.

Qual	é	a	parte	mais	difícil	de	dobrar	uma	personagem?
O sinc, que é colocar a fala na boca da personagem. Tudo tem que ser feito muito 
rapidamente. Temos no máximo três ensaios. Temos que ler o texto no papel e 
ao mesmo tempo olhar para o filme – e tem que ser rápido. Temos que gravar 

até 20 anéis, que são pequenos bocados de filme, numa hora.

Qual	é	a	parte	da	sua	profissão	que	mais	gosta	de	fazer?
É poder fazer vários personagens. No teatro ou na televisão, por exemplo, a pessoa 
fica limitada ao seu tipo (homem, mulher, jovem, idoso…). Na dobragem pode fazer 
vários tipos de pessoas diferentes.

Que dicas você daria para quem quer seguir esta carreira?
Eu acho que a pessoa tem que estudar interpretação. Como eu já era atriz há muito 
tempo, já tinha experiência. Além disso, também tem que ter persistência, pois há 
muitas pessoas que trabalham nessa área e existe muita competição.
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Serbisu: dobradór

Monalisa Delgado feto ida ho otas 36, no serbisu nu’udar dobradora. 

Durante ninia tempu hala’o serbisu ida-ne’e, nia dobra ona personajen sira hanesan 
Cutemon, hosi dezeñu “Digimon”, no Komassan, no boneka animadu Yokai. 
Lee lai entrevista ida-ne’e, ne’ebé nia fó ba Joca:

Tansá Señora deside sai dobradora?

Dezde ha’u ki’ikoan ha’u gosta halo lian dezeñu animadu sira-nian, no durante tempu 
ida-ne’e sira dehan katak ha’u tenke bá eskola hodi hetan diploma nu’udar atór. 
Tanba ha’u la iha diploma ida-ne’e, ha’u para no hahú halo teatru bainhira ha’u iha 
idade tinan 15.

Ha’u iha tiun ida-ne’ebé diretór no hakerek-na’in. Ha’u haree teatru sira-ne’ebé nia halo 
no provoka mai ha’u paixaun boot ba teatru. Liutiha halo teatru durante tinan barak, 
ha’u deside muda ba mundu dobrajen nian. 

Maibé eskola sira atu estuda dobrajen karun lahalimar. Nune’e, ha’u deside ko’alia ho 
ha’u-nia prima nia belun, dobradór ida ho naran Marcelinho Campos. Ha’u husu nia se 
nia karik hatene oinsá ha’u bele hetan bolsa de estudu. Nia dehan katak nia mak fó 
treinamentu ba kolega balu, no se karik ha’u iha interese ha’u bele mós tama ho sira. No 
loos duni, ha’u partisipa. Ikusmai, nia gosta loos ha’u, no deside fó aula mai ha’u grátis 
de’it. 

Nia hatete katak ha’u iha talentu, no hakarak investe iha ha’u.
Ita-Boot serbisu ona ho projetu dobrajen sira saida de’it?

Ha’u serbisu ho dezeñu “Digimon” sira, ha’u halo dobrajen ba personajen Cutemon, no 
iha programa Yokai, ha’u halo dobrajen ba personajen Komasan. Ha’u mak sai lian 
personajen Stacie Andree nian iha filme “Domin tuir Direitu” no mós lian Layla nian, iha 
série televizaun “Nashville”, no Emir nian, ne’ebé Sila nia maun iha novela “Sila”. Ida tan 
mak ha’u halo dobrajen ba personajen Derick, iha série televizaun “Fuller House” Netflix 
nian.

Tansá iha dobrajen, dala barak feto mak halo dobrajen ba mane sira no mane sira mak 
halo dobrajen ba feto sira? Nu’udar ezemplu, iha dezeñu “Turma Mónika nian” 
personajen Cebolinha mak hetan dobrajen hosi feto ida.

Feto sira iha lian ne’ebé kmaan liu, no feto balu bele halo lian hanesan labarik-mane. No 
mós atór ida de’it bele sai personajen adultu ida no labarik ida durante filme ida de’it. 
Ami bele dalaruma halo dobrajen ba na’in-3 durante kontratu ida de’it.

Nune’e, ne’e katak Señora bele sai to’o personajen 3 iha filme ida de’it?
Loos, se karik sira la’ós personajen prinsipál.
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Saida mak parte susar liu hosi halo dobrajen ba personajen ida?

“Sink” (sinkronizasaun), ne’ebé kolega ko’alia ka lian iha personajen nia ibun, mak susar 
liu. Hotu tenke halo lailais liu. Ami bele halo ensaiu másimu dala 3 de’it. Ami tenke lee 
testu iha surat-tahan ne’e, no iha tempu hanesan haree ba filme – no hotu tenke lais. 
Ami tenke grava to’o kadeli 20 durante oras ida. Kadeli mak parte ki’ikoan ida hosi filme 
tomak ida. 

Parte saida hosi Ita-Boot nia serbisu mak Ita-Boot gosta liu halo?

Ha’u gosta liu katak ha’u bele halo personajen oioin. Nu’udar ezemplu, iha teatru ka 
televizaun, atór ida bele sai personajen de’it ne’ebé limita ba ninia tipu (mane, feto, 
foin-sa’e, katuas, nst.). Iha dobrajen ha’u bele halo dobrajen ba tipu personajen 
barak - oioin de’it.

Konsellu saida mak bele fó ba ema ne’ebé karik hakarak sai dobradór?

Ha’u sente katak presiza estuda interpretasaun. Tanba ha’u atrís kleur, ha’u iha 
esperiénsia ona. No mós, presiza persistente, tanba iha ema barak ne’ebé serbisu iha 
área ida-ne’e, nune’e iha kompetisaun barak.
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Por que é que o conto, a lenda e o mito não são a mesma coisa?
Autor:	A	Equipa	Curricular	EB	adaptou	de	http://www.	http://chc.org.br/por-que-conto-

lenda-e-mito-nao-sao-a-mesma-coisa/

Há muitas pessoas que confundem estes três géneros literários, mas você vai aprender hoje a diferença!

Embora muitas pessoas pensem que conto, lenda e 
mito é tudo a mesma coisa, posso afirmar que não 
é bem assim. Há vários pesquisadores que estudam 
essas categorias, porque elas fazem parte da cultura 
de um povo. E não existe povo que não tenha o que 
contar, que não tenha uma só lenda ou um só mito.

A palavra conto, em latim, era escrita de duas formas: computus – que significava contar, calcular, no 
sentido matemático – e commentum, que significava invenção, ficção. Deste modo, podemos entender 

esta palavra como história inventada, ou contada, ou as duas coisas, daí 
os nomes: contos de fadas, contos da Carochinha, contos da literatura 
atual, contos de terror e contos de aventura. Compreenderam?

E a lenda? Bem, essa palavra vem do latim legenda e pode ser 
entendida como tudo que deve ser lido. Na verdade, até hoje “legenda” 
quer dizer isso. No cinema, por exemplo, quando vamos assistir a um 
filme de língua estrangeira que não é dobrado, temos de ler a legenda, 
não é verdade? Por isso é que as histórias sobre a origem de alguma 
coisa importante para os povos são chamadas lendas. Exemplos? 
As lendas indígenas ou as histórias dos santos, que na Idade Média 
recebiam o nome de “legenda” porque eram consideradas histórias que 
deveriam ser lidas por todo mundo.

E o mito? Vou tentar explicar com a ajuda dos 
estudiosos que se dedicaram ao tema. Junito 
Brandão, professor de grego e de latim, além 
de ser um grande pesquisador brasileiro de 
mitologias, dizia que o mito é a história de uma 
criação, a narrativa de algo que não era e que 
começou a ser. Opa! Mas isso não é a 
lenda? Pois é, essas definições misturam-se. 
Então, pedi ajuda a outros pesquisadores para 
conseguirmos sair desta confusão, como o 
Mircéa Eliade, um romeno para quem o mito 
era um ensinamento a ser transmitido a todos 
os seres humanos desde o nascimento, uma 
lição exemplar. 
Já o francês Pierre Brunel dizia que o mito é 
uma linguagem simbólica, uma história 
exemplar que tem um valor fascinante para uma determinada comunidade, como o mito da 
criação do mundo, presente em várias culturas. E você, o que pensa disto tudo?
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Tansá ai-knanoik, lenda no mitu lahanesan

Iha ema barak ne’ebé konfunde tipu literáriu 3 ne’e, maibé ohin ita sei aprende diferensa 
entre sira!

Maski ema barak hanoin katak ai-knanoik, lenda no mitu ne’e hanesan de’it, ha’u bele 
fó-hatene katak sira la hanesan duni. Iha peskizadór balu ne’ebé estuda kategoria 
sira-ne’e, tanba sira sai parte kultura povu nian. No la iha povu ida-ne’ebé la iha 
ai-knanoik atu kontu, ka la iha lenda ka mitu ida.

Liafuan ‘kontu’ (iha Tetun ita uza ai-knanoik ba sira ne’ebé tradisionál ka tuan) iha lian 
Latín, hakerek ho forma rua: computus, ne’ebé katak konta no kalkula, hanesan iha 
matemátika, no commentum, ne’ebé katak invensaun ka fiksaun. Hosi ida-ne’e, ita bele 
komprende katak conto (kontu) mak istória ida-ne’ebé inventa de’it, ka istória ne’ebé 
ema haktuir, ka bele rua hotu – inventa no haktuir. Iha kontu oioin – konta fada nian, 
kontu Carochinha, kontu sira hosi literatura atuál, kontu terrór sira, kontu aventura sira, 
nst. Komprende ka?   ,      Se inventa de’it, bele uza ‘kontu’, se istória ne’ebé haktuir hosi 
horiuluk, ita uza ‘ai-knanoik’.

No lenda? Liafuan ida-ne’e mai hosi lian Latín ‘legenda’, ne’ebé bele komprende 
hanesan hotu ne’ebé tenke lee. Tuir loloos, liafuan ‘lejenda’ katak ida-ne’e duni. Nu’udar 
ezemplu, bainhira ita bá haree filme ida hosi rai seluk ho lian seluk, no la iha dobrajen, ita 
presiza lee lejenda (subtítulu) – loos ka lae? Tan ne’e, istória sira kona-ba buat importante 
nia orijen mak bolo ‘lenda’. Ezemplu balu? Lenda indíjena sira ka istória sira kona-ba 
santu sira, durante Idade Média simu naran ‘lejenda’ tanba konsidera katak ema hotu 
tenke lee.

No mitu? Ha’u sei koko esplika ho tulun hosi ema balu ne’ebé estuda tema ida-ne’e. 
Junito Brandão, profesór kona-ba lian Gregu no Latín, mós mak peskizadór brazileiru boot 
kona-ba mitolojia, dehan katak mitu mak istória ida kona-ba kriasaun – narrativu ida 
kona-ba buat ne’ebé uluk la iha, no depois hahú eziste. Opa!  Maibé ida-ne’e la’ós 
lenda? Tuir loloos, sin, no definisaun sira-ne’e kahur ho malu. Nune’e, ha’u husu tulun hosi 
peskizadór sira seluk atu ajuda ita sai hosi konfuzaun ida-ne’e, hanesan Mircéa Eliade, 
mak romanu ida-ne’ebé sente katak mitu mak lisaun ida-ne’ebé fó sai ba ema hotu 
dezde moris – lisaun ezemplár ida. Ema fransés, Pierre Brunel, dehan katak mitu mak 
linguajen simbóliku, istória ezemplár ida-ne’ebé iha valór faxinante ba komunidade 
ida, hanesan mitu kriasaun mundu nian, ne’ebé kultura barak mak iha.

No ita, ita hanoin oinsá kona-ba hotu ida-ne’e?
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Um dragão furioso
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de Alice Vieira, Graças e 

desgraças da corte de el-rei Tadinho 
Ilustrador: Jose Manuel Sarmento

Era um dia de muita chuva, estava o Rei Tadinho 
atarefado a colocar mais um balde na sala do trono, 
que já metia água por todos os lados, quando se 
ouviram, de repente, fortes pancadas na porta 
principal do palácio.

“Vai lá tu,” disse o rei ao conselheiro.

“Não ouvi nada,” disse o conselheiro, a acabar de ler 
um documento que iria enviar nessa manhã ao 
Conselho de Ministros.

“Vai lá tu,” disse o rei ao físico.

“Não ouvi nada,” disse o físico, no meio de uma experiência para encontrar um remédio contra a gripe.

“Vai lá tu!” disse o rei ao seu mestre de dança.

“Não ouvi nada,” disse o mestre de dança, ocupado a inventar uma dança nova.

“Vai lá tu,” disse o rei para o cozinheiro.

“Não ouvi nada,” disse o cozinheiro no meio do refogado.

“Vai lá…”

E o rei Tadinho não conseguiu dizer o resto da frase, pois um grande barulho se ouviu e, entre o susto de 
todos, um enorme dragão de cinco cabeças entrou pelo palácio dentro, deitando fogo pela boca, pelos 
olhos, pelas orelhas.

“São todos surdos aqui dentro?” perguntou o dragão, 
deitando fumo de cada vez que dizia uma palavra.

“Eu não dizia? Eu não dizia que estavam alguém 
a bater à porta?” gritava o Rei Tadinho, enquanto 
apontava para todos os que ali tinham jurado não 
ouvir nada.

Se dizias ou não dizias, agora não interessa! O que é 
grave é terem-me deixado à chuva este tempo todo, 
que nem sei como é que o meu fogo não se apagou 
para sempre. Já pensaram bem no que seria o meu 
futuro se perdesse todo o fogo que deito pela boca?” 
afirmava zangado o dragão.

Todos disseram que não com a cabeça.
“E que queres tu da minha humilde casa?” perguntou o rei cheio de medo.

“Venho aqui para falar sobre a preparação para o casamento com a princesa. Afinal de contas, está quase a 
chegar o dia do casamento com a tua filha!” disse o dragão.
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Dragaun hirus ida

Loron ida ho udan boot, Liurai Tadinho okupadu ho tau balde ida tan iha sala tronu nian, 
tanba bee tama ona iha fatin hotu, bainhira nia rona, tekitekir, dere forte sira iha portaun 
prinsipál palásiu nian.

“Ó bá,” liurai ne’e dehan ba ninia konselleiru.

“Ha’u la rona buat ida,” konselleiru ne’e dehan, no kontinua remata lee dokumentu 
ida-ne’ebé nia atu haruka dadeer ida-ne’e ba Konsellu-Ministru sira.

“Ó mak bá,” liurai ne’e dehan ba doutór. 

“Ha’u la rona buat ida,” doutór ne’e dehan, no kontinua halo ninia esperimentu atu 
hetan remédiu ida kontra inus-metin.

“Ó mak bá!” liurai ne’e dehan ba ninia manorin dansa nian.

“Ha’u la rona buat ida,” manorin dansa nian dehan, hodi okupadu ho inventa dansa 
foun ida.

“Ó mak bá,” liurai ne’e dehan ba ninia makte’in.

“Ha’u la rona buat ida,” makte’in dehan, hodi kukus hela na’an. 

“Ó mak bá…”

No liurai Tadinho la konsege remata ninia fraze, tanba rona barullu boot ida, ne’ebé halo 
ema hotu ta’uk, no dragaun enorme, ho ulun 5, tama iha palásiu nia laran. Ahi sai hosi 
ninia ibun, ninia matan, no ninia tilun.

“Imi hotu iha laran tilun di’uk?” dragaun husu, hodi husik sai ahi-suar kadavés ne’ebé 
ko’alia sai liafuan ida.

“Ha’u la dehan? Ha’u la dehan katak ema ruma dere odamatan?” liurai Tadinho hakilar, 
hodi hatudu ba ema hotu ne’ebé foin dehan katak la rona buat ida.

“Se dehan ka la dehan, ha’u la interese! Buat ne’ebé importante mak imi husik ha’u 
iha udan nia leet durante kleur, no sorte ha’u-nia ahi la apaga dala ida ba sempre. Imi 
hanoin ha’u-nia futuru sei sai oinsá se ahi hotu ne’ebé sai hosi ha’u-nia ibun lakon?” 
dragaun ne’e husu ho hirus.

Ema hotu doko ulun, hodi hatudu katak seidauk hanoin kona-ba ida-ne’e.

“No hakarak saida, iha ha’u-nia uma haraik-an?” liurai husu, agora ta’uk loos.

“Ha’u mai atu ko’alia kona-ba preparasaun ba kazamentu ho prinseza. Ikusmai, loron 
ne’ebé ha’u atu kaben ho ó-nia oan-feto besik ona,” dragaun ne’e dehan.
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Os	benefícios	da	dança	para	o	corpo	humano
Autor:	A	Equipa	Curricular	EB	adaptou	de	http://pt.altarta.com/02_27/

os-beneficios-da-danca-para-o-corpo-humano
 Ilustrador:Jose Manuel Sarmento

Os médicos e psicólogos de todo o mundo conhecem, há 
muito tempo, os benefícios da dança para o corpo humano. 
Se você passa muitas horas no trabalho, e para si dançar 
parece uma perca de tempo; não se apresse para negar a si 
mesmo este  prazer.

Os antigos índios diziam: “A dança é a própria vida.” Estas não 
são apenas palavras. Na realidade a dança pode preencher 
instantaneamente o corpo com energia vital e trazer à vida 
um renascer e preenchê-la de cores brilhantes. A dança cria um estado de espírito. Você ficaria surpreso 
como movimentos dinâmicos podem levar a uma forma de forçar a sorrir.

Dançar como um medicamento Dançar por um longo tempo é 
oficialmente reconhecido como um medicamento. Afinal, não é só 
a força para levantar o humor, mas também para combater as 
muitas doenças graves existentes. Isadora Duncan, disse que o 
estado mental de uma pessoa está  diretamente conectada com os 
movimentos do seu corpo. Em outras palavras, se você 
movimentar-se de uma certa maneira, pode facilmente afetar o 
estado da sua alma. “Coloquem as mãos nos vossos corações e 
ouçam a vossa alma, assim vão entender como dançar,” disse ela, 
acreditando que mesmo as maiores tristezas, medos e 
pensamentos negativos abandonam a pessoa durante a dança.

A dança não se resume a remover a tensão muscular. Ela também 
clarifica a mente, melhora o estado psico-emocional, e contribui 
para as habilidades intelectuais. A dança traz em especial benefícios 
para aquelas pessoas que estão cheias de emoções negativas.

Está provado que a dança reduz o risco de doença cardíaca coronária, produz um metabolismo normal e o 
sistema imunitário, fortalece os ossos e reduz o risco de osteoporose e fraturas. 

A dança realmente ajuda no tratamento de bronquite e ainda é capaz de aliviar os ataques de asma, uma 
vez que melhora a marcha, postura, dá harmonia e flexibilidade. 

Lembre-se: nunca é tarde para começar a dançar. A dança não tem quase nenhuma contraindicação; só 
precisa de escolher a dança que é certa para si. Se você sofre de alguma doença crónica, antes de começar 
a praticar é necessário que consulte primeiro um médico.
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Como escolher uma dança para si?

Existem dezenas de diferentes escolas de dança.

O mais popular mundialmente é o estilo «Latino». Mamba, 
cha-cha-cha, salsa, rumba.

A dança latina, em alguns países, trata formalmente da depressão 
e de doenças da coluna (lombar).

O Flamenco é uma bela maneira de tratar da doença degenerativa 
do disco. As aulas são baseadas principalmente na elaboração da 
formulação correta do corpo. Fortalece os músculos das costas, 
promove a formação de uma postura real endireita o cinto de 
ombro e a caixa torácica.

As danças árabes, como por exemplo a dança do ventre, melhora as funções dos 
músculos abdominais e do diafragma. Durante a dança, os órgãos internos são 
submetidos a massagem profunda, e na estimulação do intestino desaparece um 
monte de doenças crônicas. Além disso, dá ao corpo uma plasticidade e flexibilidade 
surpreendente.

Um bom efeito psicoterápico para o corpo humano 
têm também as danças indígenas. 
Elas são uma grande ajuda para as pessoas com 
diabetes, para as formas de artrite e hipertensão, 
bem como ajudam no tratamento da hipertensão.

As danças celtas também concluem um benefício 
especial para as pessoas. 

Estas danças são capazes de corrigir a escoliose e a lordose, bem como 
alinhar a forma dos pés.

Este efeito é conseguido pelos fortes movimentos das pernas 
e a necessidade de manter a parte traseira plana. Esta dança 
fortalece as pernas e as coxas, treina o sistema respiratório e 
cardiovascular.

A valsa é considerada a dança mais romântica e bonita. Ela fortalece o sistema 
nervoso, afeta positivamente a atividade do cérebro.

É muito simples de ser feliz e saudável. Basta escolher uma dança que goste!
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Benefísiu hosi dansa ba ema nia isin-lolon

Médiku no psikólogu sira hosi mundu tomak hatene dezde uluk kedas benefísiu hosi 
dansa ba ema nia isin-lolon. Se Ita-Boot halo serbisu durante oras barak, no tan ne’e 
dansa parese ba Ita-Boot buat ida-ne’ebé lakon tempu de’it, keta nega prazér ida-ne’e 
ba Ita-Boot nia an. 

Índiu sira horiuluk dehan: “Dansa mak moris rasik.” Fraze ida-ne’e la’ós liafuan sira de’it. 
Iha realidade, dansa bele prenxe ita-nia isin-lolon ho enerjia ne’ebé presiza no halo ita 
moris foun fali, no halo nakonu ho kór sira-ne’ebé nabilan. Dansa kria estadu espíritu ida. 
Ita-Boot sei hakfodak ho oinsá book an ho dinámiku bele obriga ita atu hamnasa.

Dansa nu’udar ai-moruk
Kleur ona dansa rekoñese ofisialmente nu’udar ai-moruk ida. Ikusmai, la’ós forsa ne’ebé 
halo hamnasa de’it, maibé mós bele kontra moras boot barak. Isadora Duncan dehan 
katak ema nia estadu mentál liga diretamente ho movimentu sira ninia isin-lolon nian. 
Hodi uza liafuan sira seluk, se Ita-Boot book an ho maneira ida, bele ho fasil afeta Ita-Boot 
nia klamar nia estadu. “Tau imi-nia liman iha imi-nia fuan, no rona imi-nia klamar – 
hanesan ne’e sei komprende oinsá dansa,” nia dehan. Nia fiar katak buat hotu ne’ebé 
halo laran-susar, ta’uk, no hanoin negativu sira halai lakon durante ema dansa.  

Dansa la hasai tensaun múskulu nian de’it. Nia mós bele halo mente sai moos liu, hadi’a 
estadu psiko-emosionál, no kontribui ba abilidade inteletuál sira. Dansa lori benefísiu 
espesiál ba ema ne’ebé nakonu ho emosaun negativu sira.

Iha prova ona katak dansa hatún risku moras kardíaku koronáriu (fuan nian), prodús 
metabolizmu no sistema imunitáriu normál no haberan ruin sira, no hatún risiku 
osteoporeze no ruin-tohar.

Dansa tulun duni ba tratamentu ba bronkite, no mós bele ajuda hosi atake ásma sira, no 
mós bele hadi’a ema nia la’o no postura, fó armonia no fleksibilidade.

Keta haluha: nunka tarde atu hahú dansa. Dansa la iha kuaze kontra-indikasaun ida: 
presiza de’it hili tipu dansa ne’ebé di’ak ba Ita. Se Ita-Boot terus hosi moras krónika ruma, 
molok hahú pratika dansa presiza konsulta uluk ho doutór ida.

Oinsá hili tipu dansa ne’ebé di’ak ba ita?

Iha eskola dansa nian oioin.

Ida ne’ebé populár liu iha mundu mak estilu ‘Latinu’. Mamba, cha-cha-cha, salsa, 
rumba.
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Iha nasaun balu sira uza dansa latina atu trata formalmente depresaun no moras koluna 
lombár nian.

Flamengu mak maneira di’ak atu trata moras dejerativu disku nian. Aula sira bazeia liu ba 
elaborasaun ba formulasaun loloos isin-lolon nian. Haburas múskulu sira kotuk nian, pro-
move formasaun ba postura reál iha sintu kabaas no kaixa torákika nia klaran.

Dansa árabe sira, nu’udar ezemplu dansa knotak nian, hadi’a funsaun múskulu abdom-
inál no diaframa nian. Durante dansa, orgaun internu sira hetan kumu maka’as, no estim-
ulasaun ba tee-oan halakon moras 
króniku barabarak. No mós fó plastisidade no fleksibilidade boot ba isin-lolon.

Dansa indíjena sira mós sai psikoterápiku liu ba isin-lolon. Sira bele tulun barak ba ema ho 
raan-midar, ba forma balu artritis no tensaun aas, no mós nu’udar tratamentu ba tensaun 
aas.

Dansa kelta sira mós fó benefísiu espesiál ba ema. Dansa sira-ne’e bele haloos eskolioze 
no lordoze, no mós bele aliña ain nia forma. Efeitu ne’e konsege liuhosi movimentu forte 
sira no nesesidade atu mantein ita-nia kotuk tetuk. Dansa ida-ne’e hametin ain no kotuk, 
no fó treinu ba sistema dada-iis nian no kardiovaskulár (fuan).

Ema balu konsidera valsa nu’udar dansa romántiku no furak liu. Valsa bele haburas siste-
ma nervozu, no afeta ho pozitivu atividade kakutak nian.

Sai haksolok no saudavel simples tebes. Presiza de’it hili dansa ida-ne’ebé gosta!
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Pinta e cores
Autor: Raquel Delgado

 Ilustrador:Jose Manuel Sarmento

Fiz uma pinta
com tinta.

Pintei o sol,
pintei o mar

e todas as coisas
que possas pensar.

Uma pinta amarela – o sol.
Uma pinta verde – o mar.

Uma pinta vermelha – o morango,
que te dei para merendar.

Agora é a tua vez,
tens de ser tu a pintar.

Uma pinta roxa – a violeta.
Uma pinta escura – o gavião.
Com pintas de muitas cores

Tu pintas um coração.
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Pintura no Kór sira

Ha’u halo pintura ida 

Ho tinta.

Ha’u pinta loromatan,

Ha’u pinta tasi

No buat hotu

ne’ebé bele imajina.

Buat ida ha’u pinta ho kór-kinur – mak loromatan.

Ida pinta ho kór-matak – mak tasi.

Ida pinta ho kór-mean – mak morangu,

ne’ebé ha’u fó ba ó nu’udar merenda.

Agora mak ó-nia vés,

ó mak tenke sai pintór.

Buat ida pinta ho kór-violeta – mak ai-funan violeta.

Ida pinta ho kór nakukun – makikit ida.

Ho tinta ho kór barabarak

Ó pinta fuan ida.
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O Grilo Verde
Autor: A Equipa Curricular EB adaptou de António Mota, O Grilo Verde

Ilustrador: Jose Manuel Sarmento

Certo dia, apareceu na horta do Tio Manuel Liró um grilo 
espantoso. Era verde, tão verde como as alfaces repolhudas 
que cresciam num pequeno canteiro ao cimo da horta. E em 
dias de sol e noites estreladas, punha-se a assobiar modinhas.

Os grilos que viviam por perto, como não eram verdes nem 
sabiam assobiar, acharam aquele vizinho esquisito, muito 
invulgar. Foram contar aos colegas que moravam por aquelas
 redondezas.

— VERDE?!
— E ASSOBIA?!… PODE LÁ SER!

A notícia espalhou-se, andou de toca em toca, voou de lura em lura. 
Todos os grilos ficaram a saber das afrontas do parceiro que morava 
na horta do Tio Manuel Liró. Sim, afrontas! Ser-se verde e assobiador 
não eram coisas de grilo que se fizessem… Resolveram fazer-lhe uma 
visita para o convencer a mudar de farda e de música.

Numa tarde de domingo deixaram as luras que tinham nos quintais, 
campos, bouças e matas. Entraram na horta do Tio Manuel Liró e 
perguntaram ao companheiro:
— Porque não tens uma cor igual à nossa? Porque não cricrilas?
Então o Grilo Verde respondeu-lhes:
— Se nasci verde, não posso ser preto. 
E se assobio é porque não sei fazer outra coisa. E vocês — perguntou 
— porque não são verdes e não sabem assobiar como eu?
— Porque sempre fomos pretos e só sabemos cricrilar.
— Então — concluiu o Grilo Verde — estamos empatados: se eu sou 

verde — vocês são pretos; se assobio — vocês cricrilam. Para quê tanta preocupação?
— Alto lá! — reagiram os grilos pretos — Esqueces-te que és o 
primeiro colega a fazer tamanhos disparates!
— E não será disparate ter cor preta e cricrilar?
— Não venhas com bazófia. Por acaso já pensaste na confusão que vais criar?

— Confusão!? — espantou-se o Grilo Verde — Eu?!…
— Já pensaste que, se por acaso os homens te vêem, vão logo dizer aos seus amigos que há grilos que não 
são pretos e grilos que assobiam. Já pensaste nisso? E por tua causa todos os grilos do Mundo ficam desa-
creditados!
— Não vejo mal nisso… Mas digam-me — pediu o Grilo Verde — o que devo fazer?
— Deves mudar de cor e nunca mais, mas nunca, nunca mais assobiar, entendido?
O Grilo Verde ficou calado, pensativo.
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— Vão-me desculpar — disse ele — mas não posso fazer o que me estão a 
pedir.
— Pensa bem…
— Já pensei o que devia pensar, e volto a dizer que me estão a pedir coisas 
impossíveis, coisas malucas. Cada um é como é…
— Então — decidiram os grilos pretos — somos obrigados a agir 
imediatamente para remediar o equívoco: vamos prender-te.

— Prender-me?
— Sim, caro colega. Serás metido na lura mais funda que 
conseguirmos fazer. Ninguém mais verá esse ridículo verde da tua pele, 
ninguém mais escutará essas estúpidas modinhas que assobias… Descansa, 
fome não passarás, haverá sempre à tua disposição alface e serradela com 
fartura.

O Grilo Verde olhou à sua volta e ficou desesperado: eram tantos os grilos pretos a rodeá-lo… 
como poderia escapar?
— Não vos passou pela cabeça — disse o Grilo Verde — que vão fazer uma coisa estúpida, praticar uma 
grande injustiça? Que mal vos fiz? Governo a minha vida como qualquer grilo e dou umas assobiadelas. 
Onde está o mal, digam-me?!

— Ó coleguinha! Estás a esquecer um assunto demasiado 
importante para todos nós: 
A NOSSA REPUTAÇÃO!
— RE-PU-TA-ÇÃO? O que é isso?!… — admirou-se o Grilo Verde.
— É o nome, a fama, a tradição, a reputação! Os grilos sempre 
foram pretos e nunca deixaram de cricrilar!
— E o nome, a fama, a tradição e a reputação dos grilos 
também diz que se deve prender os que não são pretos, nem 
sabem cricrilar? — perguntou o Grilo Verde.

— Não venhas com conversa fiada, nem tentes baralhar-nos as 
ideias. Prepara-te para partires connosco.

Os grilos pretos começaram a fazer um cerco cada vez mais 
apertado ao colega vestido de verde — e este, quando se viu 
muito entrasgado, desatou aos saltos, tentando fugir.
— Agarra que é verde! Apanha o assobiador! Cri-cri-cri-cri — E 
os grilos pretos saltavam, pulavam, caíam. O Grilo Verde, esse 

fugia para um lado, fintava um colega, saía para o lado contrário, dava um salto e fintava outro.
— Ai a minha vida! Ai que lá vou para a toca funda — mas o Grilo Verde fugia sempre, sempre — cada vez 
mais aflito, mais cercado, mais cansado…

E se o Tio Manuel Liró não entrasse na horta a tempo de escorraçar os grilos pretos, certamente o Grilo 
Verde seria apanhado pelos colegas e de seguida metido numa lura funda.

(…)
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Grilu Matak

Loron ida grilu ida-ne’ebé halo ema ta’uk mak mosu mai iha Tiu Manuel Liró nia to’os. Nia 
kór-matak, matak hanesan alfase no repollu ne’ebé moris iha kanteiru ki’ikoan iha to’os 
nia leten. No iha loron sira-ne’ebé nabilan hela no kalan sira ho fitun barak, nia hakfu’ik 
knananuk tradisionál sira.

Grilu sira-ne’ebé hela besik, tanba la’ós kór-matak no la hatene hakfu’ik, hanoin katak 
viziñu ida-ne’e oin-foun duni, no labaibain liu. Sira bá fó-hatene ba kolega sira-ne’ebé 
hela besik.
— KÓR-MATAK?!
— NO HAKFU’IK?!… TEBES BELE HANESAN NE”E!

Liafoun ne’e habelar, la’o hosi toka ba toka, semu hosi naroman to’o nakukun. Lakleur 
grilu sira hotu hatene kona-ba ofensa sira-ne’ebé parseiru ne’ebé hela iha Tiu Manuel Liró 
nia to’os halo. Loos duni – ofensa sira! Sai kór-matak no hakfu’ik la’ós buat ne’ebé grilu 
sira halo… Sira deside halo vizita ida ba nia atu konvense nia atu troka farda no múzika.

Domingu loraik ida sira husik hatais ne’ebé iha iha kintál, kampu, ai-oan no ai-laran. Sira 
tama iha Tiu Manuel Liró nia to’os no husu ba kompañeiru ne’e:
— Tansá ó-nia kór la hanesan ami-nian? Tansá la krikri?

Nune’e, Grilu Kór-Matak hatán:
— Se ha’u moris mai ho kór-matak, ha’u labele sai kór-metan fali. No se ha’u hakfu’ik, 
ne’e tanba ha’u la hatene halo buat seluk. No imi – nia husu – tansá imi la’ós kór-matak 
no la hatene hakfu’ik hanesan ha’u?

— Tanba dezde uluk kedas ami sempre metan, no ami hatene krikri de’it. 
— Nune’e — Grilu Kór-matak konklui — Ita iha empate: se ha’u mak kór-matak – imi mak 
metan; se ha’u hakfu’ik — imi krikri. Problema iha-ne’ebé?

— Para ho ida-ne’e! — grilu metan sira hatán — Ó agora haluha katak ó mak kolega da-
huluk ne’ebé halo buat oioin!
— No la’ós normál sai kór-metan no krikri?
— Keta mai ho liafuan bulak hanesan ne’e. Ó dala ida hanoin kona-ba konfuzaun 
ne’ebé sei kria?

— Konfuzaun!? — Grilu Kór-matak sai hakfodak — Ha’u?!…
— Ó hanoin ona katak se karik mane sira haree ó, depois sei fó-hatene ba sira-nia belun 
sira katak iha grilu sira-ne’ebé la metan, no iha grilu sira-ne’ebé hakfu’ik. Ó hanoin ona 
kona-ba ida-ne’e? No tan de’it ó, grilu sira hotu iha mundu tomak iha naran ladi’ak.

— Ha’u la haree ida-ne’e nu’udar problema… Maibé hatete mai ha’u — Grilu Kór-matak 
husu — ha’u tenke halo saida?
— Ó tenke troka kór, no labele hakfu’ik ona – ne’e dala ida, komprende?
Grilu Kór-matak ne’e hela nonook de’it, hodi hanoin.
— Ha’u tenke husu deskulpa — nia dehan — maibé ha’u la bele halo buat ne’ebé imi 
husu.
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— Hanoin didi’ak…
— Ha’u hanoin tiha ona kona-ba buat hotu ne’ebé tenke hanoin, no ha’u dehan fali 
katak imi husu ha’u atu halo buat ne’ebé imposivel – buat ne’ebé bulak. Ida-ida mak iha 
ninian…

— Nune’e — grilu metan sira deside — ami tenke halo asaun kedas atu hadi’a sala 
ida-ne’e: ami sei prende ó.
— Prende ha’u?

— Sin, kolega doben. Ami sei hatama ó iha hatais naruk liu duké ami bele halo. La iha 
ema ida tan ne’ebé sei haree ó-nia kulit kór-verde ridíkulu, no la iha ema ida tan ne’ebé 
sei rona knananuk tradisionál beik sira-ne’ebé ó hakfu’ik… Lalika preokupa, ó la sei 
hamlaha, sempre ó sei iha alfase no serradela to’o baruk.

Grilu Kór-matak haree ba sira, no sente laran-nurak: grilu metan barak loos hale’u nia.. 
oinsá nia bele halai sai?

— Ida-ne’e la tama iha ha’u-nia ulun-fatuk — Grilu Kór-matak dehan – katak imi sei halo 
buat ne’ebé estúpidu liu, hodi pratika injustisa boot? Ha’u halo saida aat ba imi? Ha’u 
ukun ha’u-nia moris hanesan grilu kualkér seluk, no fó sai hakfu’ik balu. Ladi’ak 
iha-ne’ebé, fó-hatene mai ha’u!?!
— Ó, kolega! Ó haluha asuntu importante liu ba ami hotu: AMI-NIA REPUTASAUN!
— RE-PU-TA-SAUN? Ne’e mak saida?!… — Grilu Kór-matak husu, hakfodak.
— Ne’e mak ami-nia naran, ami-nia fama, tradisaun – reputasaun! Grilu sira dezde uluk 
kedas sempre kór-metan, no ami nunka husik ami-nia krikri!

— No grilu sira-nia naran, fama, tradisaun no reputasaun mós dehan katak tenke prende 
sira ne’ebé lametan no la hatene krikri? — Grilu Kór-matak husu.
— Keta halo an beik hanesan ne’e, no lalika koko halo ami baralla ho ó-nia ideia sira. 
Prepara ó-nia an atu bá ho ami.

Grilu metan sira hahú hale’u kolega kór-matak aperta liu no aperta liu – no ida-ne’e, 
bainhira nia haree sira besik demais ona, nia haksoit ba leten, hodi koko halai.
— Kaer kór-matak ne’e! Kaer hakfui’ikdór! Kri-kri-kri-kri — No grilu metan sira haksoit, hak-
soit to’o monu. Grilu Kór-matak halai ba sorin ida, tuku ba kolega ida, sai ba sorin seluk, 
haksoit no tuku ba ida tan.
— Ha’u-nia moris atu remata ona! Ha’u sei mate de’it — maibé Grilu Kór-matak halai 
sempre, sempre - — sempre moras liután, lasu liután, kole liután…

No se karik Tiu Manuel Liró la tama iha to’os ho tempu atu duni sai grilu metan sira, konser-
teza kolega sira sei kaer Grilu Kór-matak no hatama nia iha kadeia naruk.

(...) 
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Este material é produzido e distribuído pelo Ministério da Educação de 
Timor-Leste para as suas escolas.
É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, o aluguer ou 
qualquer uso comercial do presente conteúdo, ações estas punidas por lei.

Materiál impresu ida-ne’e prodús no distribui hosi Ministériu 
Edukasaun Timor-Leste ba ninia eskola sira.
Fa’an, fó-aluga, ka uza konteúdu iha laran ba objetivu komersiál 
kualkér ida sei hetan bandu kompletamente, no bele kastiga tuir lei 
permite.
 


