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1 – # LETRAS  #VOGAIS #CONSOANTES - # Sílabas #Palavras # Frases 
1.1 - Preenche o quadro seguinte.Depois, repete na 1ª linha as palavras começadas por S,T, J, P  
e escreve uma frase na 2ª linha com essa palavra. 

 
1.2 - Junta as sílabas e forma palavras. Depois escolhe 10 palavras,  com cada 1 escreve 1 frase. 
 

	
Nome:_____________________________________________.	Classe:	________________	
	
Data:_____________________________________________		,			_____			,	de	JUNHO	de	2020	
	
     nº6  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE RESPOSTA À CRISE PANDÉMICA 
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S_____________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
T_____________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
J_____________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
P_____________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 

	
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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1.3 - CONSOANTES: ABECEDÁRIO. 
 
- Crianças da 1ª Classe: 
1ª linha de cada letra -  repetir a letra com bonita caligrafia; 
2ª linha de cada letra - escrever palavras começadas pelas letras:  K, L, M, N, O. 
 
- Crianças da 2ª Classe: 
1ª e 2º linha escrever frases com as palavras começadas por: K, L, M, N, O, desta vez nomes de 
animais, plantas ou pessoas .  
 
ATENÇÃO :-) Meninos e meninas, recordo-vos como sempre, para fazerem letra bonita :-) 
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1.4 - CATIVAR À ESCRITA 
 
- Crianças da 1ª Classe: escreve o máximo de palavras com o apoio dos desenhos . 
 
- Crianças da 2ª Classe: imagina que os desenhos são palavras, escreve uma pequena história com 
as palavras. 
 
E também podes pintar os desenhos, elementos da natureza. 

 
- LABIRINTO: A abelha perdeu-se no meio das flores do quintal! Ajuda a abelha a chegar à sua 
colmeia. Depois escreve frases ou uma história com as palavras: abelha, flores, quintal, colmeia. 

	
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 

	
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
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2 – #DESENHAR #COLORIR #PROTEGER O PLANETA TERRA 
O Planeta Terra é cheio de vida, com muitas plantas, animais e pessoas, é como 
uma casa que devemos respeitar e cuidar. 
 
Lê as palavras abaixo, faz um desenho com todas as palavras e pinta. Diverte-te a desenhar:-) 
 
CRIANÇAS, ANIMAIS, PLANTAS, ÁRVORE, FLOR, PÁSSARO, ABELHA, BORBOLETA, GATO, CÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

A T E N Ç Ã O   A  T O D O S,  PELA  S A Ú D E   DE  T O D O S: 
Cuidem-se bem, fiquem em casa e no quintal, lavem as mãos muitas 
vezes ao longo do dia com água e sabão, nada  de  beijinhos, abraços 
e apertos de mão.  
 
ATENÇÃO: se tocarem em dinheiro lavem as mãos de seguida.  
Todos juntos temos de prevenir contágio por COVID19.  
 
:-) Principezinhas e principezinhos de São Tomé e Príncipe,  na próxima 
semana há mais uma ficha de actividades. Beijinhos com saudades. 



Educação	pela	Arte	para	Desenvolvimento	
	

https://missaodimix.org/actividades	
	

	
 
1 – # LER PARA CONHECER O MUNDO - # Plano de leitura 

A Carta da Terra, para Crianças 

 
 
 

	
Nome:_____________________________________________.	Classe:	________________	
	
Data:_____________________________________________		,			_____			,	de	JUNHO	de	2020	
	
   nº6  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE RESPOSTA À CRISE PANDÉMICA 
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 Junto com todos os povos da Terra nós 
formamos uma grande família. 
 
 E cada um de nós compartilha a 
responsabilidade pelo presente e pelo futuro 
bem-estar da família humana e de todos os 
seres vivos. 
 
 Somos parte de um grande universo, o 
nosso planeta é cheio de vida, com muitas 
plantas, animais e pessoas. 
 
 Juntos, formamos uma única 
comunidade de vida onde dependemos uns 
dos outros para garantir a nossa 
sobrevivência no planeta. 
	

 Infelizmente... 
  
 Existem guerras, pessoas que têm fome, 
que não têm casa, nem escola, que estão 
doentes e que não têm ajuda médica.  Além 
disso, existem pessoas que fazem mau uso da 
água, da terra e do ar; que maltratam os 
animais, as plantas e outras pessoas. 
 
 O que podemos fazer? 
 
 Nós, as crianças, faremos pequenos 
esforços diários, para transformar as coisas 
ruins em coisas boas. Iremos tratar a todos 
muito bem e dividir melhor o que temos.  
 Se ajudarmos e respeitarmos os outros, 
viveremos com muito mais alegria e felicidade!! 
  
 Além disso, pediremos um maior esforço 
aos adultos: nossos pais, parentes e vizinhos 
para que se empenhem em construir um mundo 
melhor para todos: que proteja a natureza e 
defenda a idéia da paz. 
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ATENÇÃO :-) Meninos e meninas, recordo-vos 
como sempre, para fazerem letra bonita :-) 
  
1.1 - Depois de leres duas ou três vezes, ou 
mais :-) responde as seguintes perguntas: 
 
1.1.1 - Na tua opinião, porque dependemos uns 
dos outros para garantir a nossa sobrevivência 
no Planeta Terra?  
————————————————————— 
————————————————————— 
—————————————————————
————————————————————— 
1.1.2 - Quais os maiores problemas que existem 
no Planeta Terra? 
—————————————————————
—————————————————————
————————————————————— 
————————————————————— 
1.1.3 - O que significa para ti a palavra “Paz”? 
—————————————————————
—————————————————————
————————————————————— 
1.1.4 - Qual a frase dos quadro 1, 2 e 3  que mais 

gostaste? Porquê? 
 
——————————————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————————————— 
1.2 - Gostas de cantar? Escreve a letra de uma música em que o tema é: 
- Um mundo melhor é possível, as crianças são a esperança. 
Parem para pensar e escrevam a melhor canção que conseguirem, no regresso às aulas, que ainda 
não sabemos quando será, vamos cantar :-) Não te esqueças de dar um “título” à tua canção. 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 

 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 

 RESUMINDO: 
 
 Nós, os seres humanos, devemos 
preservar e melhorar o mundo em que 
vivemos.  
 Nos empenharemos para superar as 
situações difíceis. 
 Se nos unirmos, melhoraremos muito o 
mundo, porque todos nós somos úteis e 
podemos ajudar uns aos outros. 
 Faremos estes esforços para que os 
outros acreditem em nós e pensem: 
-  Eles estão empenhados em viver em paz.  
- Eles acreditam que um mundo melhor é 
possível! 
- Nós também nos vamos unir e empenhar 
para um mundo melhor! 
	

Carta da Terra adaptada para crianças com a 
idéia de que um mundo melhor é possível  

acreditando que as crianças continuam a ser a 
esperança de um mundo mais justo e equilibrado. 

  
Fonte de pesquisa: NAIA 
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2 – #DESENHAR E COLORIR # PROTEGER O PLANETA TERRA -  
# trabalhos manuais #educação ambiental 
 
2.1 - Imagina que  
a tua canção  
com outras canções  
de outras crianças  
vão originar  
um disco  
musical.  
 
Este disco 
vai precisar 
de uma capa.  
Há discos em que 
as capas  
são fotografias,  
outros apenas  
palavras,  
outros têm  
desenhos  
que “mostram” 
um pouco  
as canções. 
 
Desenha e pinta 
a tua  
capa de disco.  
Faz este desenho  
sem pressa,  
uma capa  
de um disco 
fica para  
sempre. 
 
Deverás colocar 
o título da tua canção 
e o teu nome. 

 

 
 
 
 
3 – #CRIAR E CUIDAR #HORTA #SEGURANÇA ALIMENTAR - #terra fértil 
#São Tomé e Príncipe #educação ambiental  
 
Em São Tomé e Príncipe a terra é fértil, temos muito sorte, chove muito. Já devem ter percebido 
que se colocarmos na terra sementes de alimentos que consumimos, em pouco tempo temos uma 
resposta mágica da natureza! Nasce uma planta!  

Desafio #1  
Depois da canção, da capa de disco, um instrumento musical ! 
Esta semana o desafio é  construíres um instrumento musical reutilizando, reciclando com 
criatividade.  
Fica atento em tua casa e no teu quintal, sabemos que é possível transformar lixo em arte, fazer 
brinquedos e instrumentos musicais transformando lixo, que polui a natureza em coisas 
únicas, feitas por nós, ganham uma utilidade e valor especial.  
O teu instrumento musical será único e o teu “companheiro” na canção que escreveste. 
No regresso às aulas vamos fazer uma exposição.  
Vocês  são pequenos grandes artistas, sejam criativos! 
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4 – #DESENVOLVIMENTO #PESSOAL #SOCIAL #EMOCIONAL #DAR VOZ ÀS 
CRIANÇAS e JOVENS #Educação para a cidadania  
Sabias que o dia 16 de Junho é Dia da Criança Africana? E porque é que se celebra este dia? Lembras-te da 
ficha nº 2, sobre os direitos das crianças?  
 
Esta data surgiu como resultado do protesto de 1976, em Soweto, na cidade de Joanesburgo, em África do Sul. Heroínas 
e heróis de Soweto, centenas de crianças organizaram-se para protestar contra a discriminação no ensino, defendendo 
o ensino da sua língua materna – que era composta de vários dialetos – e melhorias na educação. Esta manifestação teve 
um final trágico, o que chamou à atenção do governo quanto à necessidade de proteção destas crianças, sendo um 
marco na história dos direitos da criança em todo continente Africano.  
 
A manifestação juvenil, na qual durante 14 dias morreram mais de 100 pessoas e 1000 outras feridas, pretendia ter um 
carácter pacífico, mas acabou na extrema violência, cujo episódio de coragem das crianças e estudantes ficou conhecido 
como o “Levante do Soweto”. A data celebra-se desde 1991 por iniciativa da União Africana, chama à atenção a 
necessidade de uma infância digna, uma educação para todas as crianças, sem distinção de sexo, crença e raça. 
 
Eu - dar valor aos meus direitos. 
De momento o mundo vive uma grande crise de saúde, a pandemia covid 19, por isso as escolas em todo mundo fecharam. 
Mas deves sentir uma grande alegria por estares matriculado na escola e dedicares-te ao estudo.  
 
O grande senhor Nelson Mandela, que foi Presidente de África do Sul, dedicou toda a sua vida a defender a liberdade e 
os direitos do seu povo. Contarei mais sobre este senhor numa próxima ficha, é uma longa e bonita história. 
 

Ele tem uma frase que diz: “A Educação é a arma mais poderosa do Mundo.” 
 
4.1 - Qual a importância da educação para ti? Ou a importância de teres o direito de frequentar a escola? 
  
—————————————————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

 

A T E N Ç Ã O   A  T O D O S,  PELA  S A Ú D E   DE  T O D O S: 
Cuidem-se bem, fiquem em casa e no quintal, lavem as mãos muitas 
vezes ao longo do dia com água e sabão, nada de beijinhos, abraços e 
apertos de mão.  
 
ATENÇÃO: se tocarem em dinheiro lavem  as mãos de seguida.  
Todos juntos temos de prevenir o contágio por COVID19.  
 
:-) Principezinhas e principezinhos de São Tomé e Príncipe,  na próxima semana 
há mais uma ficha de actividades. Beijinhos com saudades 
 

Desafio #2 semear, observar, cuidar e alimentar. 
Como tem corrido os vossos desafios “semear, observar, cuidar”? 
Conta-me um pouco sobre cada experiência: 
- Ficha nº1 - uma semente à tua escolha: _________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
- Ficha nº2  - o caroço da tua fruta preferida: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
- Ficha nº3 - o dente de alho: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
- Ficha nº4 - a batata doce: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
É preciso paciência, por vezes somos surpreendidos por nascer uma folhinha rápido, outras vezes  
demora e um dia quando menos esperamos nasceu uma folhinha e ficamos felizes. Não se esqueçam de 
REGAR. Na minha pequena horta, tenho uma REGRA IMPORTANTE que aprendi com a minha avó:  água 
para regar é reaproveitada da chuva ou de lavar frutas e legumes! Não devemos desperdiçar água como 
sabemos e diz na Carta da Terra!  
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1 – # LER PARA CONHECER O MUNDO - # Plano de leitura 

 
O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, autor francês, nascido em França a 29 de Junho de 1900 

 
CAPITULO 5 

 Dia após dia, à medida que ele ia divagando nos seus pensamentos, fui descobrindo 
lentamente mais pormenores sobre o seu planeta, sobre a sua partida e sobre a sua viagem. Foi 
assim que, no terceiro dia, fiquei a saber do drama dos embondeiros. 
 Foi, mais uma vez, graças à ovelha. De repente, o principezinho perguntou-me, como se uma 
grande dúvida o assaltasse: 
 - É verdade que as ovelhas comem arbustos, não é? 
 - Sim, é verdade. 
 - Ah! Está bem. 
 Não entendi porque era tão importante que as ovelhas comessem arbustos. Mas, em 
seguida, o principezinho acrescentou: 
 - Assim sendo, também comem embondeiros? 
 Expliquei-lhe que os embondeiros não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas e 
que, mesmo que ele levasse consigo uma manada de elefantes, essa manada não conseguiria dar 
cabo de um único embomdeiro. 
 A ideia da manada de elefantes fez rir o principezinho: 
 - Ia ser preciso pô-los uns em cima dos outros... 
 Mas observou com sabedoria: 
 - Os embondeiros, antes de crescerem, são pequenos. 
 - Tens razão! Mas porque queres que as ovelhas comam os embondeiros pequenos? 
 - Tu tens cada uma! - respondeu-me como se se tratasse de uma evidência. E tive de me 
esforçar para compreender sozinho o problema. 

  
 De facto, no planeta do principezinho, como em todos os planetas, havia ervas boas e ervas 
daninhas. E, consequentemente, boas sementes de ervas boas e más sementes de ervas daninhas. 
Mas as sementes são invisíveis. Dormem no segredo da terra até que uma delas se lembre de 
despertar. Então, espreguiça-se e lança, primeiro timidamente, em direção ao sol, um rebento 
encantador e inocente. Se for um rebento de rabanete ou de roseira, pode-se deixá-lo crescer à 
vontade. Mas se for de uma planta daninha é necessário arrancá-lo da terra imediatamente. E havia 
sementes terríveis no planeta do principezinho... eram sementes de embondeiros. O planeta estava 
infestado delas. Ora, se nos apercebermos de um embondeiro demasiado tarde, nunca mais nos 
vemos livres dele. Invade o planeta todo. As suas raízes perfuram-no. E, se o planeta for demasiado 
pequeno e os embondeiros demasiado numerosos, podem fazê-lo rebentar. 

	
Nome:_____________________________________________.	Classe:	________________	
	
Data:_____________________________________________		,			_____			,	de	JUNHO	de	2020	
	
   nº6  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE RESPOSTA À CRISE PANDÉMICA 
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 “É uma questão de disciplina”, dizia-me, mais tarde, o principezinho. “Quando acabamos de 
nos arranjar de manhã, é preciso tratarmos cuidadosamente do planeta. É necessário arrancar 
regularmente os embondeiros assim que se distinguem das roseiras, com as quais são muito 
parecidos quando são pequeninos. É um trabalho muito aborrecido, mas muito fácil”. 
 E um dia, sugeriu-me que me esforçasse por fazer um desenho bonito, para meter essa ideia 
na cabeça das crianças do meu planeta. “Se um dia viajarem”, dizia-me ele, “pode ser-lhes muito 
útil. Às vezes, não há nenhum inconveniente em deixar o trabalho para mais tarde. Mas, no que 
respeita aos embondeiros, isso seria uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um 
preguiçoso. Não tratou devidamente três arbustos...” 
 E, com as indicações do principezinho, desenhei esse tal planeta. Não gosto nada de me 
armar em moralista. Mas o perigo dos embondeiros é tão pouco conhecido, e tão grandes os riscos 
que corre alguém que se perca num asteroide que, desta vez, decidi abrir uma excepção e dizer: 
“Crianças! Tenham cuidado com os embondeiros!” Foi para avisar os meus amigos do perigo que, 
tal como eu, há muito correm sem saberem, que tanto trabalhei neste desenho. A lição valia a pena. 
Talvez questionar: Por que motivo não há neste livro outros desenhos tão grandiosos como o 
desenho dos embondeiros? A resposta é muito simples: Eu bem tentei, mas não consegui. Quando 
desenhei os embondeiros fui inspirado pelo sentimento de urgência.  
  
FIM do CAPITULO 5 (na próxima semana continuamos com o capítulo 6 :-) 
 
Para melhor compreenderem o texto consultei o dicionário para perceberem melhor os significados :-) 
embondeiros - grande árvore das regiões tropicais, dependendo do local pode se chamar baobá, calabaceira. 
manada - é um conjunto de animais da mesma espécie que estão juntos, vivem ou alimentam-se ou deslocam-se juntos. 
evidência - clareza, fácil de compreender, à vista de todos. infestado - cheio, como se tivesse sido invadido.  
 
ATENÇÃO: Meninos e meninas, recordo-vos como sempre, para  responderem com letra bonita :-) 
 
1.1 - Já viram embondeiros em São Tomé? Onde? O sítio onde vive o principezinho é mesmo muito pequeno. 
Em São Tomé e Príncipe devemos cuidar bem dos embondeiros e de todas as árvores. 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
1.2 - O Principezinho diz assim:  “Quando acabamos de nos arranjar de manhã, é preciso tratarmos 
cuidadosamente do planeta.(...)”  O principezinho aconselha disciplina, porquê? 
 
———————————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————————— 

2 – #DESENHAR E COLORIR # PROTEGER O PLANETA TERRA - 
#trabalhosmanuais #educação ambiental 

 
2.1 - Sabias que a música é uma boa forma de sensibilizar as pessoas? Gostas de cantar? Escreve a letra de 
uma música em que o tema é “ A Carta da Terra” e um mundo mais justo para todos. Lê com atenção a 
informação, pára para pensar e escreve a melhor canção que conseguires. No regresso às aulas, que ainda 
não sabemos quando será, vamos cantar. Não te esqueças de dar um “título” à tua canção. 

A Carta da Terra, para Crianças 
A Carta da Terra ou Carta dos Povos foi escrita por pessoas de todo Planeta 
Terra, que se juntaram com o sonho de um mundo mais justo. Demorou mais 
ao menos 10 anos a ficar pronta, existe há 20 anos e começa assim:  
 
“Todos nós estamos muito preocupados porque a Terra e todas 
as pessoas que viverão no futuro estão em perigo. Por isso, 
juntos, nos comprometemos seriamente a cuidar da natureza e a 
respeitar a todos os seres humanos, os animais e as plantas. Para 
isso pronunciamos estes princípios da Carta da Terra, que nos 
guiarão para atuar da melhor maneira possível. (...)”	
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———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
2.2 - Imagina que a tua canção, com outras canções de outras crianças vão originar um disco musical. Este 
disco vai precisar de uma capa. Há discos em que as capas são fotografias, outros apenas palavras, outros 
têm desenhos que mostram um pouco as canções. Desenha e pinta a tua capa de disco.  
Faz este desenho sem pressa, a capa de um disco fica para sempre. Deverás colocar o título da tua canção 
e o teu nome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princípio 1:  
Vamos respeitar a Terra e todas as formas de vida, pois elas têm em si mesmas seu valor. Vamos afirmar, com 
todas as nossas forças, a dignidade de todos os seres humanos e a importância de tudo o que juntos realizaremos 
como pensadores, artistas e pessoas de bom coração. 
Princípio 2:  
Vamos cuidar de toda a comunidade da vida. Vamos usar para isso entendimento, compaixão e amor. A liberdade, 
o conhecimento e o poder que tenhamos não nos devem afastar desta tarefa. 
Princípio 3:  
Vamos construir sociedades democráticas nas quais reinem a justiça e a paz, e nas quais todos nós participemos, 
cuidando também de não danificar a Terra para o futuro. Os direitos humanos e a liberdade de todos nos guiarão 
para isso. 
Princípio 4:  
Vamos garantir que a Terra se mantenha bela e magnífica, tanto para nós, como para todos que viverão no futuro. 
Protegendo nossos ideais e culturas, formularemos em seguida princípios mais específicos. 
	

Desafio #1  
Depois da canção, da capa de disco, 
um instrumento musical ! 
Esta semana o desafio é  construíres 
um instrumento musical reutilizando, 
reciclando com criatividade.  
Fica atento em tua casa e no teu 
quintal, sabemos que é possível 
transformar lixo em arte, fazer 
brinquedos e instrumentos musicais 
transformando lixo, que polui a 
natureza em coisas únicas, feitas por 
nós, ganham uma utilidade e valor 
especial.  
O teu instrumento musical será único 
e o teu “companheiro” na canção que 
escreveste. 
No regresso às aulas vamos fazer 
uma exposição. Vocês  são pequenos 
grandes artistas, sejam criativos! 



Educação	pela	Arte	para	Desenvolvimento	
	

https://missaodimix.org/actividades	
	

3 – #CRIAR E CUIDAR #HORTA #SEGURANÇA ALIMENTAR -  
#terra fértil #São Tomé e Príncipe #educação ambiental 
Em São Tomé e Príncipe a terra é fértil, temos muito sorte, chove muito. Já devem ter percebido 
que se colocarmos na terra sementes de alimentos que consumimos em pouco tempo temos uma 
resposta mágica da natureza! Nasce uma planta!   

     
 
 
 
 
 
 
4 – #DESENVOLVIMENTO #PESSOAL #SOCIAL #EMOCIONAL  
#DAR VOZ ÀS CRIANÇAS e JOVENS #Educação para a cidadania  
Sabias que o dia 16 de Junho é Dia da Criança Africana? E porque é que se celebra este dia? Lembras-te da ficha nº 2, 
sobre os direitos das crianças?  
 
Esta data surgiu como resultado do protesto de 1976, em Soweto, na cidade de Joanesburgo, África do Sul. Heroínas e 
heróis de Soweto, centenas de crianças organizaram-se para protestar contra a discriminação no ensino, defendendo o 
ensino da sua língua materna – que era composta de vários dialetos – e melhorias na educação. Esta manifestação teve 
um final trágico, o que chamou à atenção do governo quanto à necessidade de proteção destas crianças, sendo um 
marco na história dos direitos da criança em todo continente Africano. A manifestação juvenil, na qual durante 14 dias 
morreram mais de 100 pessoas e 1000 outras feridas, pretendia ter um carácter pacífico, mas acabou na extrema 
violência, cujo episódio de coragem das crianças e estudantes ficou conhecido como o “Levante do Soweto”. A data 
celebra-se desde 1991 por iniciativa da União Africana, chama à atenção a necessidade de uma infância digna, uma 
educação para todas as crianças, sem distinção de sexo, crença e raça. 
 
Eu - dar valor aos meus direitos. 
De momento o mundo vive uma grande crise de saúde, a pandemia covid 19, por isso as escolas em todo mundo fecharam. 
Mas deves sentir uma grande alegria por estares matriculado na escola, e dedicares-te ao estudo.  
 
O grande senhor Nelson Mandela, que foi Presidente de África do Sul, dedicou toda a sua vida a defender a liberdade e 
os direitos do seu povo. Contarei mais sobre este senhor numa próxima ficha, é uma longa e bonita história.  
 

Ele tem uma frase que diz: “A Educação é a arma mais poderosa do Mundo.” 
 
4.1 - Qual a importância da educação para ti? Ou a importância de teres o direito de frequentar a escola? 
  
————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————————————————————————————————— 

A T E N Ç Ã O   A  T O D O S,  PELA  S A Ú D E   DE  T O D O S: 
Cuidem-se bem, fiquem em casa e no quintal, lavem as mãos muitas vezes ao longo 
do dia com água e sabão, nada de beijinhos, abraços e apertos de mão.  
 
ATENÇÃO: se tocarem em dinheiro lavem as mãos de seguida.  
Todos juntos temos de prevenir contágio por COVID19.  
 
:-) Principezinhas e principezinhos de São Tomé e Príncipe,  na próxima semana há mais uma 
ficha de actividades. Beijinhos com saudades 
 

Desafio #2 semear, observar, cuidar e alimentar. 
Como tem corrido os vossos desafios “semear, observar, cuidar”? 
Conta-me um pouco sobre cada experiência: 
- Ficha nº1 - uma semente à tua escolha: _________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
- Ficha nº2  - o caroço da tua fruta preferida: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
- Ficha nº3 - o dente de alho: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
- Ficha nº4 - a batata doce: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
É preciso paciência, por vezes somos surpreendidos por nascer uma folhinha rápido, outras vezes demora e um 
dia quando menos esperamos nasceu uma folhinha e ficamos felizes. Não se esqueçam de REGAR. Na minha 
pequena horta, tenho uma REGRA IMPORTANTE que aprendi com a minha avó:  água para regar é reaproveitad a 
da chuva ou de lavar frutas e legumes! Não devemos desperdiçar água como sabemos e diz na Carta da Terra!  


