


  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Paola, Ana Paula e Josy 
 

Juiz de Fora, 17 de n0vembro de 2020 (terça-feira) 

    
PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Atividades Complementares de Interpretação 

 

1) Já conhecemos a história de Malala e suas conquistas diante dos desafios que enfrentou 

durante toda sua vida. Que tal saber mais um pouquinho sobre quem é Malala Yousafzai?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU SOU MALA 

 

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 entrevistas e aparecia na televisão defendendo o direito das meninas 

à educação, recebeu três tiros contra sua cabeça, 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 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. 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Paola, Ana Paula e Josy 
 

Juiz de Fora, 17 de n0vembro de 2020 (terça-feira) 

 

2) Escreva o título da história e ilustre a capa. 

3) Baseados nos estudos e leituras que já fizemos sobre a história de Malala, responda: 

a) Qual é o título da história? 

b) Onde Malala nasceu? 

c) O que aconteceu quando os Talibãs tomaram conta do vale do Swat? 

d) O que os homens que viviam nas montanhas proibiram as meninas de fazer? 

e) Quais os direitos que Malala dizia ter? 

f) Que idade Malala tinha quando os Talibãs tomaram conta do vale do Swat? 

 


