TAPORI

Criar laços de amizade entre meninos e
meninas de diferentes âmbitos da
sociedade que lutam pela igualdade de
oportunidades para todos. Estão unidos
para aprender de aqueles que dia a dia
vivem situações muito diferentes das
que eles mesmos vivem. Estão unidos
para refletir e agir por um mundo mais
justo que não deixe ninguém para trás.

ENDEREÇO

12, RUE PASTEUR
95480 PIERRELAYE
FRANÇA
Correio Eletrônico:
tapori@tapori.org
Página web:
es.tapori.org

A Carta
de Tapori
N°426, janeiro- fevereiro de 2020
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Queridas e queridos Taporis,
Continuamos recebendo noticias sobre os projetos e mensagens de meninos e meninas
de diferentes países. Nesta Carta Tapori poderão conhecer o que estão fazendo os
grupos Tapori da Espanha, França, Madagascar, República Centro Africana e a
República Democrática do Congo. Além do mais, damos a bem vinda para novos grupos.
Estamos propondo começar com a história de Margarita.

A HISTÓRIA:
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Margarita

De vez em quando pegava uma na mão, lia a mensagem e a deixava novamente.
Quebrou o silêncio para ler lentamente e em voz alta: ”Minha pedra me faz pensar no sapatinho
de um anão. Todas as pedras são diferentes e todas as crianças são diferentes. Estou enviando
esta pedra para que os outros sejam respeitados, a pesar das suas diferenças.”
... Margarida guardou um momento de silêncio e depois
continuou:“este pequeno sapatinho de anão” me faz lembrar
tantas coisas... Eu ainda era uma menina e a gente morava num
porão, provisoriamente arrumado como moradia. Lembro-me de
passar horas olhando pelo basculante na altura da calçada.

Somente via pés usando sapatos de todos os tipos: botas de
crianças, saltos altos, tênis, com cadarços... Ficava imaginando
o rosto dos donos e gostava de acreditar que todos eram
bonitos, sorridentes e amigáveis, e não sérias e arrogantes como
as das pessoas que vinham reclamar com os meus pais pela falta
de
dinheiro,
de
trabalho,
de
higiene
”...

Margarita já tinha me falado da sua vida, porém nunca até agora
deste porão. Sua família vivia mudando a toda hora, de um
lugar para outro, atrás das oportunidades de trabalho, ou porque
mais uma vez os faziam ir embora do lugar.

Sua irmã, seu irmão e até ela mesma tiveram dificuldades para aprender. Como aprender
quando se muda de escola repetidamente?____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Perguntas:

Após ter lido a história, trocar idéias entre vocês, começando pelas seguintes perguntas:

1. Como é a vida de Margarita e da sua família?
2. A história de Margarita não tem ﬁnal. Nas linhas, escrever o ﬁnal da história pensando o que
seria necessário para que meninos e meninas como Margarita e suas famílias pudessem mudar
de vida.
3. Imaginar que falariam com um menino ou menina que não conhece seu país. Como vocês
explicariam para eles o tipo de vida das pessoas que vivem em pobreza extrema ou na miséria
no seu país?
Não se esquecer de enviar para Tapori as mensagens com os diálogos que tiveram a partir
desta história.

*Historia e desenho selecionados do livro “Nesta pedra está meu coração”- Noldi Christen- Christine Lesueur – Edição Quarto Mundo.
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NOTÍCIAS DA ÚLTIMA CARTA, Nº 425

As mensagens de solidariedade e esperança para nossos amigos da República
Democrática do Congo começaram a chegar a Tapori.
E vocês, já prepararam suas mensagens para ser enviadas?

“Desejamos muita força e coragem! Desde
França, pensamos muitos em vocês”.
Laureen
todos juntos

COLÉGIO J.MOULIN –SANNOIS- FRANÇA

Na Carta Tapori nº 425 “Os meninos e meninas agem!”, pedimos para vocês imaginar um
projeto de mudanças a partir de uma situação que fosse inaceitável para vocês. Alguns
grupos já tem começado a enviar seus projetos.
O que vocês tem feito na sua escola ou bairro? Comentar com Tapori.
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REPUBLICA
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“Juntos por um ambiente mais sadio”

U
V
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Todos os sábados, as crianças Tapori de Uvira se
reúnem para recolher as bolsas de plástico da R
vizinhança. São pequenos gestos que
contribuem para a limpeza do bairro e do meio A
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MADAGASCAR

ambiente e que os transforma em “agentes de
mudança da comunidade”.

No começo do ano, os
nossos amigos Tapori de
Antohomadinika,
tem
vivido dentro da água por
causa das inundações.
Todos os anos acontecem
as mesmas coisas e uma
das
causas
das
inundações é o lixo que
os
bueiros.
entope
É a mesma situação todos
os anos. Foram feitos
pequenos cartazes de
sensibilização
para
promover o uso de
lixeiras apropriadas.

ESPANHA – Sevilha

Já faz um tempo que os meninos e meninas da
Plazoleta de los Hornos, em Sevilha, se mobilizam para
pedir a abertura da Biblioteca Municipal aos sábados
pela manhã. Eles escreveram uma carta, procuraram
assinaturas de apoio à petição e tem saído ao encontro
de autoridades locais. A primeira carta foi deixada no
escritório de uma autoridade e também eles tem falado
pelo rádio e mobilizado pessoas adultas.
Agora esperam pelas respostas!

ILHA DE LA REUNIÓN - Joli-Fond

As meninas e meninos que participam de Tapori e da Biblioteca de Rua de Jolie-Fond,
Isla de la Reunión, sempre procuram formas de conviver e experiências comuns que os
façam sentir orgulho.

• Durante a Semana do Festival do Saber e das
Artes (Del 27 al 2 de agosto de 2019) se realizaram

várias oficinas, como por exemplo sobre os direitos da

infância: oficina de pintura, onde foi feita uma tela

improvisada com os direitos mais importantes para eles;
e a Horta do Futuro durante a qual, em resposta à
preocupação pelo direito por um meio ambiente

saudável e uma alimentação adequada, crianças e
adultos plantaram ervas aromáticas e decorativas num espaço do bairro.

Organizaram-se para cuidar e molhar as plantas no dia a dia. Cada participante colocou

sua pedra pintada em forma de coração no meio da praça para simbolizar o lema:
“Minha pedra por um desenvolvimento sustentável”.
em volta da placa comemorativa
em homenagem às vitimas da miséria, foi organizada uma exposição de pinturas de
direitos sobre o “goni*

• O dia 17 de outubro, Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza Extrema,

• Na jornada do dia 20 de novembro na “Cidade dos direitos das
crianças” e na comemoração do 30º aniversário da Convenção Internacional dos

Direitos das Crianças: 66 crianças desfrutaram de uma caminhada de vários
quilômetros para ver a exposição das suas obras e participar das atividades propostas.

*saco feito de juta.

A presidente da Unicef parabenizou a exposição: “Dá para ver que colocam o
coração no que fazem”.

NOVOS GRUPOS:

BEM VINDOS A TAPORI

Vocês sabem a que países correspondem estas bandeiras? Tem que descobrir sozinhos.
Se vocês acertaram: BRAVO! Sabem muito de geografia! A continuação poderão conhecer os novos grupos!

Espanha,
Madrid

Burundi, Bujumbura

O grupo Tapori está localizado em Kajanga
(Bujumbura) e reúne meninas e meninos de
Kajaga, Kinyinya e Buterere. Participam perto
de 60 crianças e organizam aproximadamente
três reuniões por mês.

Em Madrid foi formado um novo
grupo: os Taporis Guadarrama.
Eles se reúnem no bairro todos os
sábados e participam de 10 até 18
crianças aproximadamente. Neste momento estão
realizando atividades com o tema “família”.
Falam muito a respeito do que permite sair
da pobreza. Eles gostam de terminar
os encontros com brincadeiras.

Ke nia

Guatemala,
San Martín Jilotepeque,
Biblioteca Paco Piñas

Em novembro, um grupo de jovens animadores,
se reuniram em Nairobi com mais de 200

crianças e adultos para celebrar o 30º aniversário
O grupo Tapori da biblioteca Paco Piñas fica a 65
quilômetros da Cidade de Guatemala. Eles se reúnem
todas as semanas y para os Tapori é uma atividade
realizada após a escola. No centro de uma
pequena horta comunitária eles refletem sobre
como cuidar o lugar onde vivem e a forma
de se manter conectados com a
natureza.

da Convenção Internacional sobre os Direitos
das Crianças. Estamos desejando dar as
boas vindas ao novo grupo Tapori
no país.
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ATIVIDADE
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Na carta Tapori Nº 418, vocês foram
convidados a apresentar seu país a través
das cartas de cultura.
A seguir tem algumas das cartas que
recebemos.

BURKINA FASO:
Os TAPORI “ Les Talents cachés” apresentam uma dança tradicional do seu país.

Os mossi (grupo étnico de
Burkina) praticam a dança
Waarta tanto nas
celebrações festivas como
nos funerais.
Alassane tem 13 anos.

FRANÇA

Os Tapori da Escola Élise apresentam um dos monumentos representativos do país.

Este monumento
(a torre Eiffel)
mede 300 metros
de altura, tem 3
andares e muitos
visitantes. Durante
a noite permanece
iluminada.

GUATEMALA : Os TAPORI “Os amigos de mil cores” apresentam a gastronomia
e o artesanato do país.

Guatemala tem muitas frutas exóticas como manga, abacaxi
e mamão ... as bananas podem ser usadas no café da
manhã ou também numa refeição.
Em Guatemala as "tortillas" quase sempre acompanham as
comidas. O molho se faz com tomate e serve para usar com
torradas, pastéis e outras comidas típicas do país.

O artesanato serve para carregar água,
para decoração, para comer, para sentar,
se vestir e para dormir.

Compartilhando minha cultura!

Para aqueles que ainda não enviaram suas cartas de cultura. Vocês podem utilizar os dois
quadros seguintes para desenhar e apresentar os aspectos da sua cultura. Não se esquecer
de explicar brevemente o que tem desenhado, e também de enviar a carta para Tapori.

NOME:_____________________________CIDADE:____________________________ PAÍS :_________________________________
GRUPO: _______________________________________________________

Endereço: 12, RUE PASTEUR - 95480 - PIERRELAYE, FRANÇA

Correio Eletrônico: tapori@tapori.org
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MAYOTTE :

Os TAPORI de Passamainty compartilham conosco uma receita de uma deliciosa
comida local.

Receita de cravate:
140 grs de farinha
4 ovos
Manteiga
Uma lata de leite de coco
e sal derretido.

Todos os meninos e meninas têm muito a dizer!

A partir de outubro de 2019 são publicadas a cada dia, no sitio web de Tapori, uma mensagem e um desenho de meninos e
meninas de diferentes partes do mundo. Alguns falam do que precisam para crescer bem, ou o que é mais importante para
eles, seus sonhos, de como proteger a natureza, de compartilhar com outros, da amizade...
Para contribuir, vocês podem escrever e/ou desenhar uma mensagem que gostariam de transmitir e
então enviar para Tapori.

Um pensamento Tapori para cada dia.

30º aniversário da Convenção sobre os Direitos das Crianças – 2019.

