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Introdução

• Neste trabalho vamos falar sobre um exemplo, no mundo, de crianças 
desfavorecidas.

• Vamos, também, falar sobre MALALA e o seu CONTRIBUTO PARA O 
MUNDO.



Um exemplo de crianças desfavorecidas
Crianças de Moçambique



Em Moçambique:

• há milhares de crianças que só entram 
no ensino primário quando são 
adolescentes;

• há milhares de crianças que aos dez 
anos, com a 4ª classe feita, não sabem 
ler nem escrever;

• há um milhão de crianças que não está 
sequer na escola.



• há crianças que têm aulas debaixo das árvores;

• há escolas sobrelotadas;

• há salas de aula com 70 alunos;

• as crianças têm em média 1 hora e 41 minutos de 
aulas por dia;



• os professores  primários têm pouca 
formação, têm apenas a 10ª classe (10º 
ano português), qualquer pessoa 
recebe uma bata branca para ensinar.

• os alunos chegam à universidade mal 
sabem ler.

• Moçambique perdeu o contacto com os 
livros durante 19 anos. 



• em 1975, havia 3% de pessoas alfabetizadas;

• durante anos o país esteve em último lugar nos índices mundiais de 
pobreza;

• após duas décadas de guerra civil os livros tornaram-se um luxo;

• o Estado não dá prioridade à educação.



Malala e o seu contributo para o Mundo

Malala, a jovem 
paquistanesa que 
defende as 
crianças.



• É uma jovem menina paquistanesa que 
luta pelo direito à educação das 
crianças.

• Por isso esteve entre a vida e a morte.

• Foi baleada pelos taliban a caminho da 
escola, sobreviveu e ficou mais forte.

• É admirada em todo o mundo, o seu 
nome é Malala Yousafzai.

Quem é Malala?



• É ouvida em todo o mundo. 

• Discursa nas Nações Unidas, desafia os líderes políticos a investirem em 
livros em vez de balas, dá opiniões na imprensa internacional. 

• Malala não se cansa de dizer que todas as crianças devem ir à escola, 
que todas têm direito à educação.



O seu contributo para o Mundo

• A causa desta ativista começou quando tinha 11 anos e vivia no Vale de
Swat, no Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão.

• Malala não passava de uma estudante anónima na escola onde o pai,
Ziauddin Yousafzai, era diretor.



• Em 2009, as adolescentes começaram a ser perseguidas, pelos taliban
(extremistas religiosos), por frequentarem a escola.

• Malala começou a relatar esta situação num blogue da BBC.

• Ela foi a única a ter coragem para o fazer porque as professoras tinham
medo das consequências.

• Mas, o sucesso do diário da Malala chamou a atenção dos taliban.

• A 9 de outubro de 2012, os taliban dispararam sobre ela, atingindo-a na
cabeça.



Malala Yousafzai com 
a família

• A menina foi levada para o Hospital da Rainha Isabel, em
Birmigham, Reino Unido, onde esteve em coma durante
vários dias.

• Malala sobreviveu ao ataque e ficou mais forte,
determinada em defender sempre o direito à educação.

• Por causa das constantes ameaças, a família refugiou-se
em Inglaterra e neste novo país Malala pôde regressar à
escola, em liberdade. Como deve ser, e como acredita
que pode vir a ser, para todos os meninos e meninas.



• “A educação é a solução.”

• Malala, com 17 anos, é a pessoa mais nova a ser distinguida com o prémio Nobel
da Paz, devido à sua luta contra a discriminação de crianças e jovens, e pelo
direito de todas as crianças à educação.

• O dinheiro dos muitos prémios que já recebeu é investido na ONG que fundou
com o pai.

• O Fundo Malala já ajudou 60 milhões de raparigas que não podiam ir à escola.

Educação primeiro. Porque aprender é a verdadeira arma.

O SEU LEMA:
“Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o 
mundo.”



O LENÇO COR-DE-ROSA

• Malala usa sempre uma túnica 
comprida, calças largas e lenço na 
cabeça.

• Quando discursou na enorme sala das 
Nações Unidas, a 12 de julho, dia em 
que fez 16 anos, estava com um lenço 
cor-de-rosa que pertenceu a Benazir
Bhutto, primeira-ministra 
paquistanesa assassinada em 2007.



UMA GRANDE LUTADORA



Conclusão

• Depois de fazermos este trabalho achamos que todas as crianças no
mundo deviam ter o mesmo direito à educação.

• Os governos de todos os países deviam dar a mesma importância à
educação, para que todas as crianças do mundo possam um dia vir a ter
um bom emprego e uma vida com melhores condições.



Fomos pesquisar nestes sites:

• https://www.publico.pt/2018/07/29/mundo/reportagem/de-que-serve-doar-material-
escolar-a-mocambique-de-muito-e-de-nada-1839190

• http://visao.sapo.pt/visaojunior/brincadeirasjv/a-historia-de-malala=f797995

• http://ensina.rtp.pt/artigo/malala-a-jovem-paquistanesa-que-defende-as-criancas/


