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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA  

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 
 
Aluno(a):____________________________________Data: 20-07-2020 
 

ORIENTAÇÕES 
 

1- Busque um local silencioso para participar deste momento. 

2- A atividade a seguir será realizada no caderno de Língua 

Portuguesa, portanto já deixe o cabeçalho pronto e o livro “Malala, 

a menina que queria ir para a escola” perto de você. 

3- Assistiremos, pelo Zoom, a fala da autora deste livro. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PVcLY5zSQrM 

 

4- Conheça a biografia de Malala. 

5- Em seguida, envie para a sua professora o que produziu na aula 

de hoje. 

 

Bom trabalho! 

                                                                                                    

Objetivos  

• Apresentar, em atividades reguladas, ritmo de leitura, finalizando-a em 

tempo oportuno e demonstrar compreensão do que foi lido. 

• Desenvolver o conhecimento, o raciocínio e a imaginação por meio da 

leitura e formação de repertório. 
 
 
 

4º ano - Anos Iniciais  
Ensino Fundamental 
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COLÉGIO INTEGRAL. 

CURITIBA, 20 DE JULHO DE 2020. 

 

Explorando a capa do livro “Malala, a menina que queria ir para a 

escola”. 
 

1. Observe a capa do livro que iniciará a leitura a partir de agora. 

2. Que informações ela te transmite? 

3. Você já ouvir falar desta menina? 

4. O que sua vestimenta tem a dizer a seu respeito? 

5. Em seu país é comum usar esse tipo de roupa? 

6. Registre o que sabe sobre ela. 

7. Assista agora ao vídeo proposto. 

8. Inicie a leitura do livro sugerido. 

 

BIOGRAFIA DE MALALA 

    Malala Yousafzai é uma jovem paquistanesa, escritora e militante dos 

direitos das meninas de ir à escola. Nasceu no Vale do Swat, no norte do 

Paquistão, em 1997. Seu pai, professor e dono de escola, sempre 

incentivou os estudos da filha. Em 2008, o Talibã destruiu 150 escolas 

para meninas no Paquistão. Malala ia para o colégio com o uniforme 

escondido dentro da mochila, para não ser atacada.  Malala começou a 

escrever um blog, em que contava os obstáculos para estudar e seguir 

seu sonho de ser médica. Em outubro de 2012, quando já dava 
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entrevistas e aparecia na televisão defendendo o direito das meninas à 

educação, recebeu três tiros, no momento em que estava dentro do 

ônibus que a levaria para a escola.  Na época com 15 anos, sobreviveu 

ao atentado e tornou-se porta voz de uma causa: o direito à educação. 

Hoje, vive exilada nos Estados Unidos, junto com a sua família.  Em julho 

de 2013, discursou na ONU, em Nova Iorque. Em outubro, recebeu o 

Prêmio Sakharov, dado pelo Parlamento Europeu. No dia 10 de outubro 

de 2014, com 17 anos, Malala recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-

se a mais jovem ganhadora da premiação.  

Fonte: Adaptado do livro “Eu Sou Malala”, 2013. 

 


