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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.

Esperamos que ao receber esta Carta Tapori vocês estejam todos bem, a pesar da pandemia
de corona vírus. 
Muitos de vocês tem compartilhado o que estão vivendo neste período: o medo de se contagiar
desta doença, sua alegria por estar com a família, as preocupações pelos seus amigos e amigas
dos quais estão sentido saudades, pela comida em casa que está pouca, e por todas as 
dificuldades relacionadas com a escola e o desejo de voltar o quanto antes. Sabemos que
tudo isso é importante para vocês.

Alguns de vocês nos contam como a escola permite ter um trabalho, superar a pobreza 
extrema e que vocês estão estudando muito para fazer que suas famílias possam sair dela.
Por este motivo, na primeira parte da Carta convidaremos vocês a refletir sobre a escola
neste tempo de pandemia. Também encontrarão notícias de novos grupos Tapori, uma atividade
divertida e ao mesmo tempo ecológica e criativa, e uma brincadeira com flexibilidade.

Alguns pássaros mensageiros 
solidários  e algumas mãos que tem

dado a volta ao mundo.
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Queridos amigos Tapori, 
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Meu nome é Johana. 
Tenho nove anos. 
Participo do grupo 
Tapori da Biblioteca
Paco Piñas de 
Guatemala.

1. Depois de ter lido os textos sobre a vida de Clarisse, Johana e Christine, quais são as dificuldades que
vivem os meninos e meninas durante este período de pandemia de corona vírus?

2. Muitas meninas e meninos estão preocupados com a escola. Na tua opinião, que conseqüências terão
todos estes problemas relacionados com a escola no futuro das meninas e meninos? Você também poderá
ilustrar as respostas com desenhos.
3. Tapori quer que todas as meninas e meninos tenhas as mesmas oportunidade e agimos para isto. Como
conseqüência da pandemia de corona vírus muitas meninas e meninos não estão indo à escola, nem tem 
podido continuar adequadamente os estudos pela televisão, rádio ou internet. Alguns não tem conseguido
acompanhar nada, o que você faria para manter a força e a vontade de aprender?

Lembrar-se de compartilhar suas respostas com Tapori!

Nossas famílias não podem ir trabalhar, pois
está proibido pelo Estado.  Como os preços
dos produtos de alimentação tem aumentado
muito, agora fazemos comidas mais simples.
Não posso me comunicar com as minhas 
amigas e amigos da escola. Às vezes brinco
com os meus vizinhos. Gostaria que esta 
pandemia acabasse de uma vez, pois está 
provocando muito medo e desordem. 
As pessoas não podem ir ganhar dinheiro. 
Os meninos e meninas não podem ir à escola.
As pessoas que tem comércios não podem
vender. Não podemos nos comunicar e isso
gera distância entre vizinhos.

Estou triste, pois não posso ir à
escola nem aprender coisas
novas. Sinto muita falta das 
minhas amigas e amigos e dos
meus professores. Porém, ao
mesmo tempo, estou feliz, pois
posso brincar com os meus 
irmãos e minha família e posso
passar mais tempo com eles.

Meu nome é Christine. 
Tenho onze anos. Moro na 

República Democrática do Congo.  Aqui
transmitem a escola pela televisão e pelo rádio. 

Algumas vezes fica muito difícil, como na classe de 
inglês que não entendo nada. E é ainda pior na aula de 

matemáticas. Não posso fazer perguntas para entender. Minha 

única preocupação é voltar para a escola. Aproveito que minha mãe está 

em casa para aprender a fazer bolinhos. Neste momento ela está sem trabalho.

De noite, quando meu pai volta para casa, nos fala como está difícil vender suas 

mercadorias pois não tem quem compre. Gostaria muito de fazer bolinhos para vender 

na porta de casa e assim ajudar minha família nestes tempos tão difíceis.

Unidos na amizade, vamos superar juntos!
Menino da Guatemala.

Desenho: Darah de Qatar.

Desenho: Tapori de Madagascar.

D
esenho: Johana de G

uatem
ala.

Meu nome é Clarisse.
Tenho treze anos. Moro
em Antohomadinika,

Madagascar.
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Correio para
vocês!

Estamos muito felizes de dar as boas vindas
para o novo grupo Tapori “Uma estela tão 
brilhante” do centro Ek´Abama de Bukavu, na
República Democrática do Congo (RDC).

“Uma estrela tãobrilhante”

Sejam todos bem vindos a
Tapori!

Meu nome é Javier Barrios e tenho 9 anos como você. No

meu país, a Guatemala, também temos limitações por parte

do Governo, e as famílias tem que utilizar formas de proteção

para ir trabalhar.

Na Guatemala os hospitais estão lotados com pessoas

doentes e as famílias também estão em situação de perigo

quando saem para trabalhar. Eu estou em casa, faço minhas

tarefas ou brinco com a minha mãe ou meu pai ou com os

dois, dependendo quem tenha saído para trabalhar nesse dia.

Espero que as coisas melhorem a cada dia, que as suas 

famílias se encontrem bem de saúde e que a sua mãe possa

vender muito para ter o que lhes dar de comer.

Sejamos positivos e nos comportemos bem. Ajudemos nossas

famílias limpando a casa, para que quando eles
 retornem se

sintam felizes e esqueçam do vírus que está do lado de fora e

que faz que a vida seja tão difícil. D
esta forma poderão nos dar

o que necessitamos.

Para Trésor e suas amigase amigos Tapori de Burundi.



A noite de 16 de abril teve chuvas 
intensas em Uvira, na RDC, que 
produziram terríveis inundações (ver
foto). Algumas famílias perderam suas
moradias e tiveram que ficar ao relento.
As meninas e meninos Tapori se 
mobilizaram para ajudar seus amigos e
colaborar na retirada de toda a água e
lama que conseguiram. Seus amigos
Tapori de Goma, também na RDC, 
enviaram algumas cartas com 
mensagens de esperança.

Este ano, para comemorar a data, algumas meninas e meninos
Tapori de Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centro
Africana, República Democrática do Congo, Senegal e Togo,
participaram de uma vídeo conferência no domingo 21 de junho
de 2020.
Falaram sobre o que estão vivendo perante o corona vírus, o
efeito sentido na sua escolaridade,  e o que seria proposto no
caso de eles ocuparem a presidência da República.  
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16 de junho, Dia da Infância Africana.

Inundações em UVIRA

Estamos enviando esta
pomba. Desejamos que traga

a paz.
Rosalie, 8 anos, Goma.

Que este lindo sol
possa lhes dar luz,

força e sorrisos.
Tapori de Goma.

O dia da Infância Africana, criado pela Organização para a Unidade africana, permite
chamar a atenção sobre a vida das meninas e meninos africanos e cada ano é 
celebrado com um tema.

“Não são as mesmas coisas que esta-
mos acostumados a fazer, temos que

voltar a começar. É necessário um 
câmbio radical”.

Mahomed-Senegal

“Tenho muito medo do co-
rona vírus, pois mata e nos
obriga a ficar confinados e,

ainda pior, traz a fome”.
Amos-Togo

“Temos vontade de ir à escola.
Sem escola não podemos apren-
der nada. Com a escola teremos

um trabalho”.
Prince-Camerum

Menino Tapori de Goma- RDC.

Também foram feitas reuniões locais de meninas e meninos Tapori sobre este tema, em
locais como Burkina Faso, Kenya, República Democrática do Congo e Tanzânia.
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Oficinas

Obrigado!

Nossos amigos da Associação “Our Children” de Opatija, Croacia, tem proposto para
que as meninas e meninos participem de atividades que possam fazer em casa. 
Entre essas atividades, tem receitas de pratos típicos de cada país. Eles enviaram
uma receita de: la maneštra.
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Obrigado

Salamat

Dhan'yab�da

ধন্যবাদ

Temos recebido bonitos pássaros com mensagens cheias de esperança e forças e 
também belas mãos acompanhadas de lindos sonhos.

Todos os pássaros e as mãos que vem nesta Carta foram enviados por vocês. Obrigado
a todas e todos os que tem participado! Também encorajamos aos que ainda não tem
enviado seus desenhos, para que o façam. Não é tarde demais para fazê-las e enviar
para Tapori!.

É uma comida da península de Istria. É uma espécie de sopa,
com vagens, batatas, carne de porco, diferentes temperos e
que pode ser servida com pasta.

E vocês? Gostariam de compartilhar com Tapori a receita de
uma comida típica do seu país para que todos possam
conhecer?
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Iniciativas Tapori
Na RDC, as animadora e animadores Tapori,
tem realizado visitas casa por casa de todos
os grupos. Eles tem proposto para as meninas
e meninos do mesmo bairro algumas 
campanhas de sensibilização sobre o 
distanciamento físico, oficinas para fabricação
de máscaras e a atividade para produzir 
pássaros mensageiros de esperança e mãos
dizendo “Stop COVID”.

“Estou muito emocionado por voltar a
ver minhas amigas e amigos. Mantenho
a esperança de poder retomar em breve

as nossas reuniões”.
Hoshea – RDC

Durante o confinamento Paula e a sua
irmã Marta, do grupo Tapori de Ventilla
na Espanha, tem cuidado de uma 
abobora que receberam como gesto
de amizade. Para não perder o sentido
do gesto, guardaram as sementes e
as plantaram num vaso. 
Elas germinaram e começaram a 
crescer.

Espaço verde  

Como tinham muitas sementes, as 
compartilharam com as suas amigas e amigos
para que plantaram nas suas varandas. Inclusive
doaram algumas sementes para o jardim do
Corpo de Bombeiro do seu bairro. Depois, 
com outras sementes que alguém deu, as 
meninas tem uma horta na varanda delas. Elas
dizem que é uma atividade divertida e preciosa!



Um lugar para semear :
Se você tem pouco espaço,
pode plantar diretamente na
terra. Do contrario, podem 
reciclar conforme sua 
criatividade: garrafas de 
plástico, pneus o

sapatos velhos, bolsas de plástico
(ver as fotografias). Não se 
esquecer de que as plantas 
precisam de luz.

No caso de 
ficarem no 
interior, precisam de um
lugar em que recebam luz.
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ACTIVIDADEACTIVIDADE

Sementes

Não precisam
ser 
compradas.
Podem ser
obtidas das

verduras ou legumes que vocês
comem: feijões, lentilhas, 
berinjelas, abóbora, pimentão, 
tomates...
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Terra
Para que as plantas cresçam bem
precisam de uma boa terra com
adubo natural ou compostagem.
Podem pedir ajuda dos adultos.

Meus primeiros
passos numa horta!

1

3

4 Água
Tem que ser regadas prestando atenção na freqüência e na quantidade 
conveniente.

Desenho: Tapori de Madagascar.

Não se esquecer de contar suas experiências para Tapori, para que as mesmas possam
ser compartilhadas. Podem escrever ou enviar umas fotografias.

Vocês gostariam de começar uma pequena horta plantando coisas básicas para a vida
diária, como verduras? Não tem problema se não tem muito espaço, o mais importante
é se divertir, ter uma atitude ecológica e apoiar suas famílias ou vizinhos com o que for
cultivado. O que é necessário?

Nossas amigas e amigos do Reino Unido
tem compartilhado com a gente a seguinte
atividade. Vocês sabiam que os pássaros
em ocasiões especiais também 
transportam sementes? Algumas delas
caem na terra e nascem flores ou árvores.
E se a gente fizesse como os pássaros?

“Para o futuro, sonho que todo o mundo vai ter uma 
atitude ecológica, sem produzir lixo, que não haverá    
guerras na terra, nem doenças graves que matem 

muitas pessoas de todas as idades”.
Priscille - França



8

1

2

3

4

5

6

7

Chegada

Saída

VAMOS NOS DIVERTIR! VAMOS NOS DIVERTIR! 

Para jogar podem imprimir
as figuras ou desenhar com
giz mãos e pés no chão. 

O objetivo é fazer o percurso
pulando e apoiando os pés e
mãos nos lugares corretos,
sem deixar que o corpo
toque no chão. Seguir as 
líneas de cores numeradas.

Pode ser determinado um
tempo para realizar todo o
trajeto o mais rápido 
possível.

Decidir as normas de 
funcionamento do jogo. Por
exemplo: começa com a
pessoa mais nova, etc.
Animar-se a jogar também
com as suas amigas, amigos
e família!


