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FICHA DE TRABALHO: SECUNDÁRIO 
A HISTÓRIA DE BAKHITA

Utilize esta ficha didática para ensinar aos alunos 
quais são as experiências das pessoas deslocadas.

Esta aula é adequada para alunos de 12 anos ou 
mais e pode ser utilizada para o ensino em qualquer 
disciplina para a qual seja pertinente.

Objetivos de aprendizagem

1) Perceber por que motivo as crianças e as suas 
famílias fogem das suas casas e os desafios que 
enfrentam, incluindo a continuação da educação e 
o acesso a alimentos.

2) Entender quem presta ajuda às crianças e de que 
forma.

 

Duração

20-30 minutos

Materiais necessários

Cópias da história de Bakhita, uma para cada aluno.

Um quadro de folhas móveis (flipchart) ou um 
quadro preto para escrever ideias e temas durante a 
discussão.

Um computador com projetor/painel inteligente com 
ligação à Internet 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.
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FICHA DE TRABALHO: SECUNDÁRIO 
A HISTÓRIA DE BAKHITA

INSTRUÇÕES
1) Imprima a história de Bakhita e a informação sobre o 

Sudão do Sul e certifique-se de que todos os alunos 
da turma/grupo têm um exemplar.

2) Peça aos alunos que leiam a história de Bakhita bem 
como a informação sobre a situação no Sudão do Sul. 
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.

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 Bakhita e 
peça-lhes que localizem o Sudão do Sul 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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«Quando não havia refeições na escola, não tinha 
muito bons resultados. Estava em 30.º lugar na minha 
classe. Agora que há comida, estou em 10.º lugar, em 
9.º ou ainda melhor», afirma Bakhita Immanuel. 

Bakhita tem 16 anos e vive nas traseiras de uma 
catedral em Wau, no Sudão do Sul, com a sua família. 
Quando o conflito eclodiu novamente em 2016, toda a 
família teve de fugir. Atualmente, a família vive numa 
casa improvisada, construída com chapas metálicas e 
encerados e um tecido impermeável grosso sobre uma 
estrutura de madeira. 

Todas as manhãs, acorda na sua cama, que é 
uma estrutura de madeira com corda de plástico 
entrelaçada a servir de colchão. Algumas vezes, antes 
de ir para a escola primária de Wau, uma escola para 
raparigas, Bakhita vai para a cozinha, situada fora 
da casa, preparar chá e comer mandazi, um pequeno 

pedaço de pão que se assemelha a um dónute mas 
sem um buraco no meio. Por vezes não há chá nem 
mandazi porque a família não tem meios para os 
comprar. Quando fugiram, deixaram tudo para trás e 
têm dificuldade em fazer face às despesas.

 O Sudão do Sul é o país mais recente do mundo e 
tornou-se independente em 2011. Apenas dois anos 
mais tarde, uma guerra civil provocou a deslocação 
de mais de quatro milhões de pessoas; metade fugiu 
para países vizinhos, enquanto as restantes foram 
deslocadas dentro do Sudão do Sul, como a família 
de Bakhita. Em 2018, as partes no conflito assinaram 
um acordo de paz que abriu caminho a uma transição 
política e uma paz duradoura. No entanto, muitas 
pessoas ainda não regressaram a casa e 2,2 milhões 
de sul-sudaneses são refugiados no Sudão, na Etiópia, 
no Uganda, no Quénia e na República Democrática 
do Congo (RDC); 1,6 milhões de pessoas continuam 
deslocadas no Sudão do Sul. O conflito destruiu 1/3 
das escolas do país; ficaram danificadas, destruídas, 
foram utilizadas como quartéis ou abrigos. 2,8 milhões 
de crianças não frequentam a escola, o que representa 
mais de 70 % das crianças em idade escolar.

«Quando não tens comida, sentes-te 
cansado e quando chegas à escola, não 
tens qualquer interesse em aprender, 
sentes apenas que queres sair da sala de 
aula ou que o professor deveria sair da 
sala de aula e deixar-te não fazer nada.»

Bakhita está na primária, nível 8, o que significa que 
está no último ano antes de passar para o nível mais 
avançado. Também foi eleita delegada de turma, um 
cargo de que se orgulha e um reflexo dos seus bons 
resultados na escola. 
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A União Europeia (UE), em parceria com a UNICEF, 
está a apoiar a escola com manuais, computadores 
portáteis, canetas e mochilas. Também é dado apoio 
aos professores com material didático e formação. No 
entanto, quando a UE e a UNICEF se aperceberam de 
que isso não era suficiente dado que as crianças não 
conseguiam concentrar-se na aula por terem fome, 
associaram-se ao Programa Alimentar Mundial (PAM) 
para iniciar um programa de refeições escolares e 
todos os dias os alunos recebem uma refeição quente 
para almoço.

«O almoço de hoje é feijão e sorgo, um cereal em 
grão», diz Rosetta Joseph Anthony. Ela é uma das 
cozinheiras que preparam os almoços diários para 
as crianças. «Primeiro, temos de limpar o feijão e, em 
seguida, cozê-lo ao lume durante algum tempo antes 
de adicionar o sorgo, o sal e o óleo. Depois deixamos 
ferver até estar pronto.»

«Dá-me energia para me concentrar na aula. Quando 
o professor está a ensinar, compreendo as suas 
instruções e vejo que o meu desempenho melhora», 
diz Bakhita.

Bakhita comendo na escola com uma colega. Fotografia: UNICEF 
Sudão do Sul/ Gonzalez Farran

Bakhita e a mãe cozinham do lado de fora da sua residência 
temporária em Wau. Fotografia: UNICEF Sudão do Sul/ Gonzalez 
Farran

Rosetta cozinha feijões e sorgo em grandes recipientes numa 
lareira. Fotografia: UNICEF Sudão do Sul/ Gonzalez Farran
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Para que as refeições escolares sejam mais 
diversificadas e as crianças aprendam a importância 
de uma alimentação adequada, este programa 
introduziu igualmente a jardinagem no programa. 
A escola tem a sua própria horta onde os alunos 
plantam legumes. Não só os quiabos (legume), os 
tomates e as beringelas acabam por fazer parte do 
almoço, como também os alunos poderão aplicar as 
suas competências em casa para melhorar a situação 
alimentar das suas famílias.

«Quero ser médica para poder ajudar os meus irmãos 
e irmãs mais jovens que ainda são pequenos», conclui 
Bakhita.
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Sobre o Sudão do Sul: 

Após décadas de guerra, lutando por ser independente 
do Sudão, o Sudão do Sul conseguiu a sua 
independência em 9 de julho de 2011. 

Desta forma, o Sudão do Sul tornou-se o mais jovem 
país do mundo. O Sudão do Sul é enorme, quase do 
tamanho da França, mas tem apenas 12 milhões de 
habitantes. 

A maior cidade é a capital, Juba, mas mais de 80 % 
da população vive em zonas rurais. O Sudão do Sul 
tem uma população jovem: 70 % da população tem 30 
anos ou menos; 54 % tem menos de 18 anos. 

O país é interior, o que significa que não tem costa, 
mas tem muitos rios, incluindo o famoso rio Nilo. O 
Sudão do Sul tem muitas tribos e a sua população fala 
mais de 60 línguas diferentes. 

Apenas dois anos após a independência do país, teve 
início uma guerra civil e mais de 4 milhões de pessoas 
tiveram de abandonar as suas casas. 

Alguns vivem como refugiados nos países vizinhos; 
outros vivem em residências temporárias no Sudão do 
Sul, como é o caso de Bakhita. 

O Sudão do Sul tem elevados níveis de pobreza e luta 
com uma elevada insegurança alimentar e falta de 
acesso a serviços básicos como água potável, cuidados 
de saúde e educação, e isto apesar de o país ser rico 
em recursos naturais como petróleo e minerais e ter 
um solo fértils
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A HISTÓRIA DE BAKHITA

South Sudan

Ethiopia

Sudan

Central African 
Republic

KenyaDemocratic 
Republic of 

Congo
Uganda

© UNHCR



Funded by the European Union

FICHA DE TRABALHO: SECUNDÁRIO 
DEBATE NA SALA DE AULA

PERGUNTAS:
1) Quais são as consequências de as crianças não 

frequentarem a escola e não terem acesso ao 
ensino? 

2) O que fazem as crianças em vez de irem à escola? 

3) Numa zona de conflito, imagina quais as razões 
que podem levar as crianças a não frequentarem a 
escola.

4) Qual é a relação entre uma alimentação adequada 
e a educação?

5) O que pensas do apoio que a União Europeia e 
a UNICEF prestam às crianças e às famílias no 
âmbito deste projeto? Tens outras ideias sobre 
como apoiar as crianças em zonas de conflito?

Material adicional:
• Vídeo da história de Bakhita:  

https://www.youtube.com/watch?v=8IBNSClOhOA

• Vídeo de outra rapariga numa região de conflito e 
cuja educação se viu perturbada (https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Mais informações sobre a atividade da União Euro-
peia no Sudão do Sul (https://ec.europa.eu/trustfund-
forafrica/region/horn-africa/south-sudan_en)

• Mais informações sobre as crianças no Sudão do Sul: 
www.unicef.org/southsudan

• Mais informações sobre pessoas deslocadas no 
Sudão do Sul e nas imediações: https://www.unhcr.
org/south-sudan.html
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FICHA DE TRABALHO: SECUNDÁRIO 
FOLHA DE RESPOSTAS

1) Quais são as consequências de as crian-
ças não frequentarem a escola e não terem 
acesso ao ensino? Respostas possíveis: falta de 
oportunidades de emprego no futuro, maior vul-
nerabilidade à violência (jovens inativos), incluindo 
a exposição a grupos extremistas ou violentos, 
eventualmente sujeitos ao trabalho infantil ou ao 
casamento infantil, maior exposição à violência 
baseada no género, diminuição da saúde e do bem-
-estar (incapacidade de ler ou escrever, falta de 
conhecimento sobre os direitos), falta de uma rede 
social (amigos)

2) O que fazem as crianças em vez de irem à 
escola? Respostas possíveis: trabalho doméstico, 
inatividade, envolvimento de drogas, envolvimento 
de bandos, trabalho infantil.

3) Numa zona de conflito, imagina quais as 
razões que podem levar as crianças a não fre-
quentarem a escola. Respostas possíveis: meios 
financeiros, dificuldade em chegar à escola devido 

aos combates, falta de incentivos por parte dos 
pais, pais que necessitam de apoio em casa (traba-
lho doméstico ou trabalho agrícola, por exemplo), 
raparigas excluídas da escola devido a práticas cul-
turais; crianças forçadas a integrar grupos armados.

4) Qual é a relação entre uma alimentação 
adequada e a educação? Respostas possíveis: 
capacidade de concentração, maior concentração, 
menos preocupações

5) O que pensas do apoio que a União Europeia e 
a UNICEF prestam às crianças e às famílias no 
âmbito deste projeto? Tens outras ideias so-
bre como apoiar as crianças em zonas de con-
flito? Respostas possíveis: As crianças em zonas 
de conflito podem ser apoiadas, nomeadamente, 
através da educação, de programas no domínio da 
água e da higiene, da nutrição e de programas que 
promovam a inclusão de refugiados, das raparigas 
e das minorias.
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