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A Carta
de Tapori

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.

Ilustrações de Roberto ALEJANDRO, Filipinas
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Tapori, Tapori, 
Todos em ação!Todos em ação!
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Outra menina falou:
• Uma vez vi uma mulher com uma criança pequena que mostrava

um papel onde dizia que não sabia falar nosso idioma e que não tinha
dinheiro. 
Outra menina acrescentou:    
• Eu conheço doze pessoas que moram todas juntas em dois quartos.
Quando falamos que isso não está bem, as pessoas dizem que o que
tem que fazer é voltar para os seus países.     
• Sim, tem pessoas que são racistas!    
• Temos que eliminar o racismo do mundo todo!
Nesse momento era um verdadeiro caos. Inclusive, parecia que tudo
ia terminar em briga. De repente se escuta um barulho como o de um
tiro, o que provocou silencio imediato. Era o senhor Chapuis, que
bateu sua régua enorme na mesa. 
Ele somente falou:   
• Vocês acham que a gente pode se entender se falarem todos ao
mesmo tempo? 
E continuou sua explicação:   
• Tem que pensar o que vocês como meninas e meninos, poderiam
fazer em favor de todas as crianças da sua cidade. Podemos sonhar.
É bom sonhar! Porém também temos a vida de cada dia, o que 
acontece na cidade. O que poderíamos mudar para melhorar a vida de
todas as crianças?
Antonio pediu a palavra:    
• É a primeira vez na vida que podemos falar na escola e como não 
estamos acostumados, não sabemos o que falar. A maioria das 
pessoas tem uma casa, suas vidinhas e só isso. Está certo que 
algumas vezes tem coisas pelas quais ficam tristes e como não falam
disso com ninguém, acreditam que estão sozinhos. Eu não gostaria de
estar fechado dentro da minha vidinha como um feijão dentro de uma
lata de conserva.

Depois do recreio, a aula seguinte não parecia realmente uma aula,
porém mais bem uma reunião de pessoas dedicadas à política. O
professor explicou qual era a função da prefeitura, do município e
do prefeito. Ele sabia muitas coisas, porém esqueceu-se da função
mais importante que é autorizar a merenda escolar gratuita, a
distribuição de vivendas, as ajudas de emergência, doação de 
roupas e outras muitas coisas mais... Depois pediu para as meninas
e meninos fazer uma reflexão sobre a pergunta que tinham 
escrito no quadro preto. “Se você fosse prefeito da cidade, que
decisões você tomaria em relação às meninas e meninos?”
Logo depois um menino levantou a mão. Nesse momento todos 
começaram a pensar. 

• Eu mandaria destruir todos os grandes blocos de edifícios e
faria casas, pois como moro num nono andar, não posso andar de
bicicleta.    
• Eu também não gosto de edifícios grandes porque não podemos
pular corda, pois faz barulho que incomoda os vizinhos. Então
temos que ir do lado de fora, porém quando chove não tem 
condições. Não é fácil viver bem...
Outro queria uma piscina olímpica gratuita...
Depois todos começaram a falar de tudo, por exemplo: tomar 
sorvete em cada recreio, sobre o tempo de férias, direito de
fumar. E outros muitos assuntos que esqueci.

No final o professor voltou a falar:    
• Pensem bem na pergunta, se vocês fossem prefeitos, que 
decisões vocês tomariam?
Então Antonio, meu vizinho, muito tímido, começou:    
• Então... o primeiro que eu faria seria proibir a destruição da 
natureza, que as árvores sejam cortadas para fazer estradas...
Outra criança no fundo da sala, falou: 
•A gente teria que usar uma aspiradora enorme para tirar toda a
contaminação.
Não é possível.
•Então, nada pode ser feito? Uma menina continuou:    
• Na televisão vi uma criança pequena. Estava abaixada, magra,
davam para ver todas as costelinhas e, comparando com a gente,
nós estamos com o estômago cheio e ela com o estômago vazio.

De repente todo o mundo ficou sério.

“Vai uma história!”“Vai uma história!”

Se você fosse prefeito ou
prefeita

da cidade, que decisões 
dirigidas às meninas e 

meninos tomaria?

Esta história é um resumo do livro “Le boîte à musique” (A caixa de música) 
de Jean Michel Defromont, pag 105.
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Antes de agir é necessário, em primeiro lugar, conhecer a realidade da cidade e do bairro. Sair para•
fazer uma visita e saber os  problemas que as crianças tem. Escrever na primeira coluna.
Quais são as  causas desses problemas? Escrever na segunda coluna.•
Cada problema observado corresponde a uma necessidade das crianças que não foi solucionada. Pensar nas•
mudanças que poderiam ser produzidas ao encontrar soluções para todos estes problemas. Para isto, ter em conta as causas. 
Escrever as mudanças na última coluna.
Seguir o exemplo da segunda línea da tabela. Guardar a ficha do projeto no saco. 

Problemas Problemas CausasCausas SoluçõesSoluções

As meninas e meninos tem fome, não comem. Suas famílias não tem trabalho nem dinheiro
suficiente para comprar comida.

um restaurante escolar?•
... ???•

Tema central :Tema central : Qual é a idéia principal?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Nome : ............................................................
Idade : .............................................................
Grupo Tapori : .............................................................
País : .............................................................

1- Projetos para mudanças:1- Projetos para mudanças:
Cada pessoa escreve sua própria ficha. Isto vai lhe ajudar a preparar seu programa.

O programa:O programa:

FICHA DE PROJETOSFICHA DE PROJETOS

O que você faria se fosse prefeito?O que você faria se fosse prefeito?Etape 3 Etape 3 Etapa 1Etapa 1
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CARTAZ

Deverá contar como mínimo com os 
seguintes elementos:
Grupo Tapori•
País•
Nomes e idades das crianças •
Lema •
Proyetos de mudanças•

Também pode ter:
Fotografias, desenhos, pinturas,

muitas cores para chamar a
atenção.

Alguns exemplos de cartazes

A partir deste momento continuaremos com o trabalho em grupo. Formar grupos de três ou quatro crianças. Juntar as pessoas que tem
escrito sobre os mesmos temos. 
2- Lema:2- Lema:
Escolher um lema motivacional a partir do tema principal (ver os exemplos a dos cartazes a seguir).

3- Cartazes:3- Cartazes:
Cada grupo irá desenhar um cartaz para o seu programa tendo em conta os elementos que um cartaz deverá ter.

IDEIAS NA CABEÇ
A

UM TERRENO NOVO

Sudações queridos votantes:
Proponho renovar o campo de esportes da 
escola, colocando redes na quadra de futebol
e colocando uma segunda cesta para vôlei. 
Também teria que refazer as pinturas no chão.
Vocês gostam de esportes?

Então, vote em mim!

CUIDADO
ESCUELA

Se você votar em mi, eu estarei alipara te representar.

Clase de

Tem que ter confiança em mim.Quando tiver problemas eu ajudarei.Desejo que tenham um bomano escolar. 
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VOTO

Cada grupo escolhe um dos membros como porta-voz (candidato à prefeitura)•
que é apresentado para os outros.

Preparar todo o necessário para as eleições: listagem eleitoral, formulários•
de candidatos, urnas, cabines para votar, tintas, formulários de voto, ...

Realizar a votação: cada pessoa tem que ter sua “planta de identificação” no•
saco (ver Carta Tapori nº 422). Se organizar de forma de ter pequenos
comitês que recebam um a um os eleitores, verificar seus nomes nas listagens
eleitorais e assinar com a digital do seu dedo polegar.

É somente uma simulação e o mais importante são as mudanças que dese-•
jarem introduzir para todas as meninas e meninos do seu bairro ou cidade.

Guardar as fichas dos projetos e os cartazes no saco. Depois já terão opor-•
tunidade de apresentar de novo estes elementos para outras pessoas.

Eleição do novo prefeitoEleição do novo prefeito

4-Apresentação do projeto de mudanças4-Apresentação do projeto de mudanças
Reunião de todas as meninas e meninos do Grupo Tapori.•
Em turnos, cada membro do grupo apresenta de forma breve: seu cartaz e seu projeto de mudanças (os problemas que vivem as •
meninas e meninos da sua cidade, as mudanças que desejam produzir e os projetos que o grupo pensa introduzir para que estas •
mudanças sejam feitas).

5- Exposição:5- Exposição:
Se o seu grupo Tapori tiver um local, colocar nas paredes todos os cartazes em exposição até a data das eleições.

VOTE POR
POR UN MEJOR 

COMEDOR 
ESCOLAR

VOTEN POR
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Vocês sabiam que o dia 17 de outubro é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza? 
Neste dia, em muitos lugares, escolas, cidades: meninas, meninos, jovens e adultos se reúnem para afirmar sua rejeição à extrema 
pobreza e também para expressar o que fazem para se ajudar mutuamente e lutar contra a exclusão. 

Nesta etapa, convidamos a todos os grupos Tapori para ir ao encontro de outras meninas e meninos que ainda não conhecem, para 
expressar sua REJEIÇÃO à extrema pobreza em que vivem estas crianças e suas famílias. Para isto poderão utilizar o cartaz do dia 17 
de outubro que Tapori propõe como forma de convidar as pessoas. 

Pensar também em escrever um correio para Tapori, explicando a experiência e depois guardar junto com os outros elementos 
dentro do saco.

O dia 17 de outubroO dia 17 de outubro

Tomar a palavra!Tomar a palavra!Etape 3 Etape 3 Etapa 2   Etapa 2   

CARTAZ

Deverá contar como mínimo com os 
seguintes elementos:

Grupo Tapori•
País•
Nomes e idades das crianças •
Lema •
Proyetos de mudanças•

Também pode ter:
Fotografias, desenhos, pinturas,

muitas cores para chamar a
atenção.

- 1 - 
Apresentação pessoal.

- 2 - 
Apresentação de Tapori.

- 3 - 
Apresentação do seu
projeto: explicar as 
propostas a partir dos
problemas identificados.

- 4 -
Apresentação do 

cartaz.

Pegar o microfone e falar se apoiando em tudo o que tem preparado até agora. Poderão seguir as 4 etapas seguintes:•
Corr
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Apellido:
Nombre:
Fecha de 
nacimiento:

Escu
ela

Escuela

FALTA LA TRADUCCION DEL AFICHE
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Niñas y niños, jóvenes y adultos, Niñas y niños, jóvenes y adultos, 
¡unidos en la defensa de los derechos de los niños!¡unidos en la defensa de los derechos de los niños!

30 anos depois da assinatura da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças (20 de no-
vembro de 1989) vocês, os Tapori, continuam realizando ações e iniciativas para que todas as
meninas e meninos tenham as mesmas oportunidades.

Chegou o momento de ir ao encontro de muitas pessoas!

Para isto:
◦ Criar pequenos grupos de trabalho como já fizeram anteriormente.       
◦ Cada grupo escolhe a quem se dirigir. Aqui propomos algumas opções.
◦ Lembram todo o que apresentaram com motivo do dia 17 de outubro? Preparar novos  

encontros a partir dos mesmos elementos que utilizaram para falar no dia 17 de 
outubro (ver a ficha técnica à direita).

FICHA TÉCNICA
• Marcar hora
• Tomar a palavra:

1  Apresentação pessoal
2 Apresentação de Tapori
3 Apresentação do seu grupo 

Tapori
4 Apresentação do seu projeto
5 Apresentação do cartaz

• Preparar um presente simbólico. 

O dia 20 de novembroO dia 20 de novembro

Quando foremtomar decisões,pensar nos meninos e meninas. 

Se dirigir a uma instituição de defensa dos direitos da infância:
Unicef por exemplo, podem entregar um presente simbólico que tenham ela-
borado com anterioridade: uma bandeira de papel ou qualquer outro material de ta-

manho A4 com uma mensagem e um dos seus cartazes. 

Ir ao encontro das autoridades locais
(prefeitura, ministério, chefes de estado,
diretoras e diretores de escola...) 

Por uma terra

onde nenhum 

menino ou 

menina sofra e

onde todos tenham

as mesmas 

oportunidades.

com um presente simbólico: um dos 
cartazes, escolhendo o que for 

melhor para este encontro.



Queridos Tapori,
Chegou o momento de enviar seus sacos e o seu conteúdo para Tapori. Porém
antes de enviá-los verificar que estejam bem fechados!. Se faltar algum dos ele-
mentos não poderão ser bem contadas as vidas das crianças. Tapori fez uma
lista, que lhes permitirá verificar se nada foi esquecido:

Minha planta da identidade•

Ficha de projetos•

Cartaz•

O que Tapori significa para vocês•

O projeto do grupo •

As cartas para Tapori•

Os vídeos e/ou fotos das diferentes •

apresentações e encontros que foram realizados.
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Ir ao encontro das crianç
as

de todos os meios sociais

(nas escolas e outros lugares...), se

reunir, fazer alguma atividade com

eles e lhes oferecer ao final do 

encontro as edições especiais da

“Carta Tapori”.

Em todos estes encontros pensar em Tapori e compartilhar o que já tenham feito. Não esquecer de tirar fotos ou vídeos destes
encontros. E como sempre, guardar no saco.

Se dirigir à:
O rádio•
A TV•
Às ruas da sua cidade.•

TAP
ORI

TAPORI

CARTAZ

Deverá contar como mínimo com os 

seguintes elementos:

Grupo Tapori

PaísNomes e idades das 

crianças
Lema Proyetos de mudanças

Também pode ter:
Fo-

tografias, desenhos, pin-

turasmuitas cores para

chamar a atenção.


