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Domingas Kosi | 6ª Classe

Ser criança é uma maravilha,
pois é nesta faixa etária que se
aprende quase tudo. A comer, a andar, a
falar e muito mais.
A criança é um dom de Deus entregues às
mães a fim de educá-las na base dos direitos
da criança. Em Angola existem muitas crianças
carentes que o Governo e a sociedade devem
apoiar para que se sintam felizes. 

Ser criança

Ariane Nunda | 2ª Classe

Chamo-me Ariane,
tenho 7 anos e vivo
no Kilamba. Acordo
às 5h20, com ajuda
dos meus pais, cuido
da higiene, visto e
tomo o meu pequeno-
almoço no carro, para não
atrasar a escola. Quando chego, vou
ao pátio, onde cantamos e rezamos.
Depois, vamos todos juntos para a
sala e participo nas aulas. 
No intervalo, lancho e brinco. Na
saída, vou para o ATL, almoço, faço
a tarefa da Escola e me divirto. Chego
em casa às 19h30 e durmo.

Hélder Romão | 4ª Classe

O lugar onde vivemos chama-se habitação. É o ponto de
partida de qualquer ser humano. O lugar onde vivemos
ajuda-nos a nos proteger do frio, do calor e de outras
situações desagradáveis.  É onde aprendemos de tudo um

pouco, para a nossa correcta inte-
gração na sociedade.

Márcia Evangelista | 6ª Classe

Ser criança é fazer parte de uma
família, unida e feliz. Ser criança
é viver com alegria, amor ao pró-
ximo, solidariedade e compaixão.
Ser criança é ter um coração cheio de
amor e felicidade para espalhar. Ser criança é abrir
mão de muito que temos e ajudar os outros. Ser
criança é alcançar objectivos prósperos, que podem
mudar o mundo em que vivemos. Uma criança, espe-
cialmente a angolana, é valorizada por todos os
cidadãos, com os seus direitos e deveres. As crianças
são o futuro do amanhã. Uma criança é fruto de
muito esforço e dedicação. 
As crianças transportam sorrisos cristalinos, alegres

e muito bonitos. 
Ser criança faz parte da vida, são as crianças que
formam o mundo. O mundo sem crianças ficaria
muito triste e sem alegria. A criança é como uma
flor e, se não tratarmos bem, murchará. 

A criança é a luz que ilumina o coração das
pessoas. Ser criança é respeitar os adultos,
incluindo os pais, parentes e até pessoas que
não conhecemos.
Resumindo, ser criança é aproveitar a vida

que tem, valorizar os incríveis pais que tem
para que amanhã seja alguém com um papel
importante no país.
Por isso, desejo a todas as crianças
um “Feliz Dia da Criança”.

Mantíma Teixeira | 3ª classe

O futuro de África ou do
mundo depende das
crianças. Por isso, as crian-
ças têm o direito à vida, à
protecção, habitação, alimen-
tação, saúde, educação, carinho,
amor e direito à identidade e nacionalidade.
As crianças têm o dever de estudar, respeitar
os adultos e a natureza. Comemora-se o dia
16 de Junho como o Dia da Criança Africana
pelos grandes acontecimentos: morte de
muitas crianças que houve no Soweto, África
do Sul. Ainda hoje, milhões de crianças afri-
canas ainda sofrem.   

A criança em África

O que é ser 

Para comemorar o Dia mundialmente
dedicado à criança africana, o Jornal
de Angola lançou-se numa iniciativa:
ouvir dos mais pequenos os desejos
e sonhos sobre o seu mundo e aquele
que querem que os adultos deixem
para elas. 
Depois de várias sugestões sobre a

melhor forma de traduzir esta home-
nagem, eis que surgiu a ideia de publicar
um caderno feito por elas e para elas,
mas como recado para os adultos.
Do próprio punho, dez crianças es-

creveram os textos estampados, origi-
nalmente, na capa deste jornal e trans-
critos, integralmente, nas duas páginas
do interior. São textos de crianças da
escola São José do Cluny. 
O facto de as 10 crianças serem da

mesma escola tem uma explicação.
Numa sociedade que se quer mais aber-
ta, participativa e inclusiva, onde todos
tenham voz, infelizmente, as tentativas
de se exercitar a pluralidade encontra,
muitas vezes, entraves na burocracia. 
A ideia inicial do projecto era abran-

ger mais escolas, do centro à periferia
de Luanda e até mesmo de outras par-
tes do país. Entretanto, apenas o São
José do Cluny atendeu, de pronto, o
desafio. Na capital, outras instituições
escolares contactadas - e não foram
poucas - pediram que se remetesse a
intenção à Delegação Provincial da
Educação. Era preciso fazer uma carta,
explicar os propósitos e esperar pela
decisão superior. Tanto rodeio para
ouvir o que as crianças têm para dizer
num dia a elas dedicado! Chamar bu-
rocracia a essa atitude parece pouco... 
O Jornal de Angola traz, portanto,

o relato de dez crianças, que, pela
profundidade dos testemunhos, traduz
os desejos e sonhos de meninas e me-
ninos do mundo inteiro. Há mensagens
de esperança, como a da pequena
Márcia Evangelista. Ela acredita num
amanhã radiante, mas lembra que a
criança é como uma flor, que, se não
for bem tratada, acaba por murchar.  
Mas há, também, denúncias de

barbaridades, nada admissíveis no
século em que vivemos. Mariana de
Sousa, por exemplo, lamenta o sofri-
mento das crianças em vários países
africanos. Já Sara de Freitas, nos seus
poucos anos, lembra que ainda há
menores a passar fome, sem escola,
nem abrigo. Ela conclui que as difi-
culdades enfrentadas são meio cami-
nho para que aqueles meninos
e meninas ingressem no mundo
das drogas e do crime. 
São desabafos de arrepiar, verda-

des de fazer corar os adultos de hoje. 

E D I T O R I A L

Por elas,
e para elas

O dia-a-dia em casa

O lugar onde vivemos
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Mariana de Sousa | 3ª Classe

As crianças em África sofrem muito com
fome, com a falta de água potável e com
falta de condições de saúde.
Em algumas partes de Angola, as con-

dições têm melhorado, mas em vários
países de África a situação é triste.
Em países como o Sudão do Sul, Serra

Leoa, Ruanda e Etiópia é urgente a ajuda
dos países ricos. As crianças têm o direito
de de ser livres, viver em paz, sem medo
e com muito amor.

As crianças
em África

Rulyana Pascoal | 2ª Classe

De manhã, quando acordo, lavo os dentes
e tomo banho. Depois visto-me, dou bom
dia aos meus pais, às minhas irmãs.
Quando o transporte chega, vamos buscar
os meus colegas. Quando o transporte
chega à escola, eu vou para a sala de
aulas, cumprimento a senhora professora,
assisto às aulas. No intervalo, brinco com
os colegas. Quando o sino toca, volto
para a sala, faço a tarefa. Vou para a casa,
lavo as mãos, almoço e descanso. Quando
acordo, faço os deveres de casa. Este é
o meu dia-a-dia, de segunda à sexta-feira.

O meu dia-a-dia

Keren Mbala | 5ª Classe

As crianças angolanas são
o futuro desta nação. Existem
muitas crianças que se encontram fora do
sistema de ensino, o que poderá prejudicar
o futuro da nação.
O Governo de Angola tem-se esforçado em

criar políticas de ensino para todos.
Eu creio que teremos, no futuro,

um país em que todas as
crianças terão acesso ao ensino
gratuito. A falta de famílias com
consciência na formação dos seus
filhos tem contribuído bastante nos índi-
ces de crianças analfabetas. 
Por isso, precisamos todos  de

lutar contra este mal.
Viva a criança 

angolana.          

Isabella Komba | 4ª Classe

Chamo-me Isabella Nengudi
Morais Komba. Moro no Casse-
quel do Lourenço, vivo com o meu
pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã
e o meu tio. Vivo perto de uma Igreja que se
chama Santo Inácio de Loyola, ela é Católica.
Dentro dela encontramos várias árvores.
Também vivo ao lado de uma Esquadra da

Polícia Nacional. Graças a ela, não há assaltos no
bairro. Eu também vivo perto de um campo de
futebol, basquetebol, etc. Chama-se 1º de Agosto.
Eu gosto muito da minha casa, porque nela há

sótão, onde eu posso brincar, fazer as tarefas, fazer
trabalhos da explicação, trabalhos de escola (como
este), etc. Eu gosto muito do meu bairro, porque
é bem protegido e existe várias coisas boas.

Sara de Freitas | 5ª Classe

As crianças em Angola
passam muitas neces-
sidades. Passam fome,
não estudam e vivem ao
ar livre. E assim é mais
fácil de entrarem no mundo
das drogas e dos crimes.
Muitos mais velhos só se lembram das crianças
em épocas especiais, como o dia da criança
ou no Natal. Mas uma criança precisa de cui-
dado todo ano, todos os dias.
Vós, os adultos, cuidem de nós, crianças,
pois todos somos iguais perante Deus.

Crianças em Angola

O meu bairro

   er criança...

As crianças 
em Angola
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FRANCISCO BERNARDO  |  EDIÇÕES NOVEMBRO



ADIVINHAS
1-Qual é a coisa qual
é ela que cai em pé e
corre deitado?

2- Qual é a coisa qual
é ela que é feita para
andar e não anda?

3- Qual é a coisa qual
é ela que só quebra
quando se fala?

4- Qual é a coisa qual
é ela que tem cauda
mas não é cão, tem
asas e sabe voar, se o
largam não sobe e
sai ao vento para
brincar?

5- Qual é a coisa qual
é ela que dá muitas
voltas e não sai do
lugar?

RESPOSTAS
ADIVINHAS

JOGO DAS METADES

7 DIFERENÇAS

DESAFIO (3)

SOPA DE LETRAS

DIREITOS DA CRIANÇA

JOGO DAS METADES

Um município é uma divisão administrativa
urbana corporativa, que possui governo

ou jurisdição própria. 

Leia com atenção às questões e marque 
com um          consoante o local onde vives.

O Município é dividido em zona rural
(campo) e zona urbana (cidade).

A tua escola está localizada na:

Zona Rural Zona Urbana

Completa as frases com as palavras abaixo:

Ruas • Cidade • Praças • avenidas

O bairro é formado por um conjunto 

de_________________ e________________

ele é uma parte da_____________________

Comemora-se o Dia da Criança Africana no dia:

1 de Junho  
16 de Junho   
7 de Junho

ESPECIAL CRIANÇA Sábado
16 de Junho de 2018

Qual das metades faz parte do desenho

DESAFIO

7 DIFERENÇAS

LABIRINTO

Todas as crianças, 

independentemente 

da cor, sexo, língua 

ou religião têm 

direitos

garantidos

Toda criança

tem direito 

a nome 

e nacionalidade
Toda criança

tem direito ao 

desenvolvimento 

físico, mental, moral, 

espiritual e social 

adequados

Toda criança 

tem direito 

a alimentação,

recreação 

e assistência médica

Toda criança

portadora 

de necessidades

especiais tem direito

a tratamento,

educação e cuidados

especiais

Toda criança

precisa de amor 

e compreensão

Toda criança 

tem direito

a educação 

gratuita pelo menos 

na classe primária

Toda criança está, 

em qualquer 

circunstância, 

entre os primeiros 

a receber

protecção

A criança 

é protegida contra

qualquer crueldade

e exploração

Toda criança 

é protegida 

contra 

a discriminação
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(1) A chuva
(2) A rua

(3) O segredo
(4) O papagaio

(5) O ponteiro do relógio

16 de Junho 

Metade (1)

A roda
A cadeira
A orelha
o calçado
As calças
Os calções
A camisola

ANEDOTAS
-Mãe, os meninos na

escola chamam-
me distraído!

- Joãozinho, tu
moras na casa a
seguir…

- Joãozinho, na sala
de aulas não se
pode dormir!

- Eu sei, professor,
mas o senhor não
controla as horas!

- Menino Luizinho, o
que me diz sobre a
morte de Augusto
Ngangula?

- Que descanse em
paz, senhora
professora.

Encontre as palavras Criança Feliz, Junho, Mundial
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