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FICHA DE TRABALHO: SECUNDÁRIO 
A HISTÓRIA DE ARAHMATT

Utilize esta ficha didática para ensinar jovens 
alunos sobre as experiências dos refugiados e dos 
requerentes de asilo.

Esta aula é adequada para alunos de 12 anos ou mais.

Objetivos de aprendizagem

1) Perceber por que motivo os refugiados fogem do 
seu país e os desafios a que têm de fazer face 
quando fogem para outro país com base na história 
de uma menina refugiada do Mali.

2) Entender quem presta ajuda aos refugiados e de 
que forma.

 

Duração

20-30 minutos

Materiais necessários

Imprima a história de Arahmatt e certifique-se de que 
todos os alunos da turma ou grupo têm um exemplar.

Um quadro de folhas móveis (flipchart) ou um quadro 
preto para escrever ideias, palavras-chave e temas 
durante o debate na aula. 

Um computador com ligação à Internet e um projetor 
para visualizar vídeos e outros materiais em linha 
relacionados com o pacote educativo.

Note-se que pode utilizar este estudo de caso para 
uma aula ou para um grupo mais pequeno.

© UNHCR



Funded by the European Union

FICHA DE TRABALHO: SECUNDÁRIO 
A HISTÓRIA DE ARAHMATT

INSTRUÇÕES
1) Imprima a história de Arahmatt e certifique-se 

de que todos os alunos da turma/grupo têm um 
exemplar.

2)  Peça aos alunos que leiam a história de Arahmatt 
bem como a informação sobre a situação no Mali. 
Os alunos podem tomar notas, se quiserem.

3)  Deixe a turma/o grupo discutir as questões 
indicadas na parte inferior deste estudo de caso. 
São sugeridas respostas às perguntas do presente 
documento e sugeridas ligações e vídeos para 
explorar no final.

4) Peça ao grupo que discuta o seguinte: Imagina 
que trabalhas para a UE e que tens de pensar 
em formas de apoiar as pessoas que tiveram de 
fugir das suas casas, a que tipo de apoio darias 
prioridade? 

5) Coloque um mapa ou um globo terrestre em 
frente dos alunos, pergunte-lhes qual é o país de 
Arahmatt e peça-lhes que localizem o Burquina 
Fasso no mapa. 

6) Peça a um dos elementos de cada grupo que 
apresente o seu estudo de caso ao resto da turma, 
incluindo o que aprenderam e as suas prioridades 
para os migrantes.
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O meu nome é Arahmatt, tenho dez anos de idade. 
A minha família é do Mali. Saímos do nosso país em 
2012 devido ao conflito. Quando chegámos ao Bur-
quina Fasso eu tinha apenas quatro anos. Frequentei 
espaços adaptados às crianças no campo de refugia-
dos até 2014. Quando fiz 7 anos, em 2015, o meu pai 
inscreveu-me na escola primária, no primeiro ano do 
curso preparatório.

Até março de 2020, vivi num campo de refugiados 
com o meu pai, a minha mãe e os meus 3 irmãos. 
No campo, tínhamos acesso a vários serviços sociais 
de base. Quando um de nós estava doente, íamos ao 
centro de saúde do centro de refugiados e recebíamos 
tratamento gratuito com a ajuda da UE e do ACNUR. 
Também tínhamos acesso gratuito a água potável 
graças aos furos e aos sistemas de bombagem solares 
instalados pelo ACNUR. Beneficiávamos igualmente 
da distribuição de alimentos. Os meus pais construí-
ram um abrigo com materiais fornecidos pela UE, pelo 
ACNUR e pelos seus parceiros. 

O meu pai cria ovelhas e cabras; tem 10 animais. A 
minha mãe tem uma pequena empresa para ajudar o 

meu pai a sustentar a nossa família. Este ano, o meu 
pai recebeu ajuda financeira para comprar alimentos 
para o gado e um veterinário da vizinhança veio tratar 
os nossos animais doentes gratuitamente. Quando 
os animais estão saudáveis e bem alimentados, dão 
mais alimento à família, reproduzem-se e podem ser 
vendidos.

Em 2012, eclodiu um conflito no norte do Mali. Os 
ataques a muitas aldeias, o medo de ficar ferido ou 
de perder a vida durante o conflito, do recrutamento 
forçado e da violação forçaram milhares de malianos 
a fugir para países vizinhos, como o Burquina Fasso, o 
Níger e a Mauritânia.

Encontraram refúgio nestes países em campos de 
refugiados ou instalaram-se nas comunidades em 
cidades e aldeias. Até à data, vários grupos armados 
continuam a operar no norte do Mali e o conflito pro-
pagou-se a outras regiões do Mali e às zonas fronteiri-
ças com o Burquina Fasso e o Níger. Muitos refugiados 
malianos continuam a ter medo da insegurança nos 
seus países de asilo. Atualmente, mais de 45 000 
refugiados malianos vivem nos países vizinhos.

© UNHCR © UNHCR

FICHA DE TRABALHO: SECUNDÁRIO 
A HISTÓRIA DE ARAHMATT

Mauritania

Mali Niger

Burkina 
Faso



Funded by the European Union

FICHA DE TRABALHO: SECUNDÁRIO 
DEBATE NA SALA DE AULA

TEMAS
1) Que dificuldades podem os refugiados encontrar 

para prosseguir a sua educação? (Língua de ensino, 
diferenças curriculares entre o país de origem e o 
país de asilo, perda de informações, etc.)

2) Olhando para a fotografia de Arahmatt e lendo 
o seu testemunho, que diferenças observas 
entre o alojamento dos refugiados no teu país e 
noutros países de asilo? (Campos ou alojamento 
nas populações de acolhimento, tendas ou 
apartamentos)

3) Que outros serviços básicos são importantes para 
Arahmatt e para a sua família? (Saúde, acesso 
à água — em muitos países, como o Burquina 
Fasso, não é fácil ter água corrente em casa e as 
famílias retiram a água de furos — apoio para 
encontrar atividades para ganhar dinheiro: criação 
de animais, pequena empresa — no caso dos pais 
de Arahmatt).

4) A maioria dos refugiados fugiu para um país 
vizinho do seu país de origem, como Arahmatt e 
a sua família. Por que razão pensas que alguns 
optam por ir para mais longe? (Condições de 
vida difíceis em campos próximos do país de 
origem, assistência e possibilidades de integração 
económica muito limitadas, insegurança — ver o 
exemplo de Arahmatt).
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FICHA DE TRABALHO: SECUNDÁRIO 
RESPOSTAS E INFORMAÇÕES

Mostre as seguintes informações na sua sala de aula utilizando um projetor. Clique nas ligações abaixo para 
aceder aos respetivos recursos.

Veja o vídeo da história de Omar — que desafios enfrentou antes de ir à escola?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Veja a animação «Where do refugees go» — onde está a maior parte de refugiados do mundo?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Nota: Se não tiver ligação à Internet ou um dispositivo de projeção, imprima outras informações disponíveis na 
página da ACNUR dedicada à educação e faça uma pequena pasta para os seus alunos.

https://youtu.be/iKM1GKfm7ec
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html

