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A Carta
de Tapori
N°421, março-abril de 2019

ENDEREÇO

12, RUE PASTEUR
95 480 PIERRELAYE
FRANÇA

Correio Eletrônico:
tapori@tapori.org

Página web: es.tapori.org

TAPORI

Criar laços de amizade entre meninos e
meninas de diferentes âmbitos da 
sociedade, que aprendem de aqueles
entre os quais convivem diariamente com
situações muito diferentes das suas, 
reflexionando e atuando por um mundo
mais justo que não deixe ninguém para
trás.

Nossos 
Direitos   

30 anos

O QUE UM MENINO OU UMA O QUE UM MENINO OU UMA 
MENINA NECESSITAMENINA NECESSITA

Ilustrado por Robert ALEJANDRO, Filipinas

”ATUAR JUNTOS” ”ATUAR JUNTOS” 

CAMPANHA TAPORI 2019-2020CAMPANHA TAPORI 2019-2020
30° ANIVERSÁRIO DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS30° ANIVERSÁRIO DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS
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Bom dia queridos e queridas Tapori:

Tapori está interessado pela vida dos meninos e meninas e pelas
condições que lhes permitem viver saudáveis e felizes.
Através de Tapori também gostamos de conhecer o que fazem
para que exista igualdade de oportunidades.

Neste ano, Tapori dá uma volta ao mundo, e com esta campanha
«ATUAR JUNTOS»«ATUAR JUNTOS», convidamos as meninas e meninos Tapori para
compartilhar, em quatro números especiais da Carta Tapori, a
vida de outras meninas e meninos que vivam junto deles.
Em cada uma delas encontrarão histórias, brincadeiras e 
atividades. A continuação apresentamos a primeira destas Cartas.

*************

O primeiro que vamos fazer é fabricar um saco para guardar as
criações que serão realizadas nas quatro cartas e que num 
momento oportuno serão apresentadas. O símbolo de uma flor
amarela       servirá para lembrar que a criação deverá ser
guardada no saco.
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Materiais:Materiais:
PPedaço de pano de forma retangular. Por exemplo: 

46 cm x 17 cm.

2 cordões da tua escolha ( lã, corda, pano... ) de •
aproximadamente 70 cm de comprimento.

Linha para costurar, tesoura, fita métrica ou régua.•

COMO FABRICAR O SACO?

46 cm

17
 c

m

O lado interno do pano

O lado externo do pano

TAPORI

para costurarpara costurar

Passar o cordão de um lado•
para outro da abertura.

•
Fazer o mesmo do outro lado.•

21
 c

m

2 
cm

2 
cm

Para costurar 

1

4

2

para costurar

Colocar o pano pelo avesso, dobrar•
bordas de 2 cm na largura e costurar
a bainha.

3

Uma vez colocados os cordões,•
fazer um nó nos extremos e virar o
pano para o lado externo.¡

O saco está pronto!

É necessário guardar o saco pois irá•
servir ao longo de todas as etapas.

Dobrar o pano em dois no •
comprimento.

Costurar os dois lados com 1 cm•
da bainha e com uma altura de 21
cm, até a outra bainha que você
terminou de costurar.
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“As necessidades básicas e outras necessidades”“As necessidades básicas e outras necessidades”

Regra:
Cada grupo Tapori buscará imagens e objetos para ilustrar suas idéias.

1. Se o grupo for muito numeroso, terá que ser dividido em dois ou três grupos menores.
Cada grupo escreve suas idéias numa folha de papel.
Classificar suas idéias em duas categorias: as coisas sem as quais não se pode viver
(necessidades básicas), e aquelas sem as quais não se pode ser feliz e alegre (as outras
necessidades). 

2. Quando já tenham expressado todas as idéias, buscar uma forma criativa para poder
compartilhar: recortar fotografias de revistas, objetos ou desenhos.
A continuação reunir as idéias de todos os grupos. Cada grupo apresenta as necessidades e os
objetos e fotos que recortaram.

3. Debater sobre a diferença entre as “necessidades básicas” e as “outras necessidades”.
As necessidades mais importantes se chamam direitos.
Ver a página 5. Tem algum direito que seja uma surpresa para vocês? Por quê?  Vocês conhe-
cem meninos ou meninas que não tem o beneficio de todos os direitos ou somente de alguns?

4. Guardar todos os objetos e fotos dentro do saco.
Recortar e utilizar todas as imagens das páginas 5 e 7.



DIREITOS DA INFÂNCIADIREITOS DA INFÂNCIA

FFAAMMÍÍLLIIAA

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO

IIDDEENNTTIIDDAADDEE

RReessppeeiittoo ppeellaass

aa VVIIOOLLÊÊNNCCIIAA aa GGUUEERRRRAA

JJUUSSTTIIÇÇAA

aa EEXXPPLLOORRAAÇÇÃÃOO

AALLIIMMEENNTTAAÇÇÃÃOO
DDIIVVEERRSSIIÓÓNN SSAAÚÚDDEE

EEXXPPRREESSSSÃÃOOIIGGUUAALLDDAADDEE

DDIIFFEERREENNÇÇAASS
aaddaappttaaddaa àà ssuuaa iiddaaddee

PPrrootteeççããoo ccoonnttrraaPPrrootteeççããoo ccoonnttrraa

PPrrootteeççããoo ccoonnttrraa
Ilustrado por D’Ange Rambelo, Madagascar

Declaração dos Direitos das Crianças
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“Ninguém é maisque outro. Não importa quem é quem.O que importa é que estamos cheios devida”. 
Tapori VentillaEspanha

“Ter uma família,

alguém te cure quando

se está doente. Escola,

Hospital, Brincadeiras.

As crianças tem o direito

de ir à escola. Atuar juntos

para fazer respeitar os 

direitos de todos”.

Tapori Passamainty

Mayotte

O que dizem as crianças...O que dizem as crianças...

“Desejo que
não tenha mais

contaminação.

Desejo que tenha

mais compartilharEscola PantinFrança

“Estudar é
um direito. Não

poder ir à escola é

uma forma de 

violência. Comer é um

direito. A fome é uma

forma de violência”.Tapori
Antohomadinika
Madagascar

“Desejo que 
acabem as guerras e as 

brigas. O mais importante é

viver juntos na sociedade,

porque viver juntos é dar amor,

amizade e evitar os conflitos ou as

guerras e ainda mais. Estudar é ir à

escola para ser útil na sociedade”. 

Tapori Shalom Goma
República

Democrática
do Congo

“Gostaria que

as casas fossem mais

baratas para os pobres,

pois há muitos animais

Sonho que todos os meninos e

meninas possam ir de férias à

praia com as suas famílias,

para ter boas lembranças”.

Noisy le Grand,

França

“Tenho a chave da

amizade para ser um

bom cidadão, o seja, para

respeitar o meio ambiente,

respeitar os outros e 

proteger nossa ilha”.

Tapori Joli-Fond

Ilha da Reunião

“Gosta
ria 

de

um dia v
iver

numa casa
 bonita

com a m
inha fa

mília”
.

Tapori K
oungou

Mayotte

“Embora 
sejamos 

diferentes, podemos

viver em paz 

aprendendo a 

importância da 

amizade”.

4° grau primário,

Julio Verne
Guatemala

“No nosso
bairro tem muitos

meninos e meninas que

não vão à escola. Não é

bom para o futuro deles.

Serão uns delinqüentes”.
Tapori

Os talentos ocultos de

Burkina Faso

“Meu

son
ho é

 que

desap
are

ça a

miséria”
.

Tapori

Rich
elieu

Maur
ice 

“Gosto da
minha família

porque me ajuda a

fazer as tarefas da 

escola. Eles me amam. 

É muito importante que 

alguém na vida goste de
você”.

Tapori  São Gabriel
Bélgica

Ilustrado por Robert ALEJANDRO, Filipinas
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