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Informação Geral sobre este Relatório 
Para melhor compreender os dados apresentados neste relatório é necessário ter um ideia de 
como a Delta Cultura Cabo Verde (DCCV) dirige o Centro. DCCV mudou a rotina diária do 
Centro de Educação no inicio do ano lectivo em Setembro 2016. As ofertas diárias do Centro não 
são mais obrigatórias. As crianças são estimuladas, e não forcadas, a participar nos programas. 

As salas/espaços e os seus programas: 

• “Sala dos Estudos” onde as crianças podem ter ajuda na realização dos seus trabalhos de casa 
ou ter explicações se necessário. 

• Sala de Informática com aulas de informática duas vezes por semana para todos os participantes 
e livre acesso à internet em horários em que não há aulas. 

• Jardim de Infância. Existe uma sala designado de Jardim mas todo o Centro faz parte do Jardim 
de Infância e essas crianças podem sempre estar ou participar em qualquer atividade realizado 
no Centro. 

• Jogos Educativos dentro e fora do campo 
• Sala de Arte com atividades exclusivas mas também aberto a todas as crianças 
• Sala de Música com aulas de guitarra e canto 
• Sala de Línguas com aulas de Português, Inglês, Alemão e Francês 
• Sala multi-uso com projeção regular de filmes e workshops sobre tópicos com SIDA, saúde, 

drogas, ambiente, etc. 
• Treinos de Futebol regulares com jogos aos fins de semana para Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, 

Sub-15, Sub-17, Sub-19, Equipa Sénior Feminino e Masculino. 
• As equipas Sub-17 e as Equipas Seniores Masculino e Feminino participam nos campeonatos 

regionais. 
• Sessões de Batuco (tambor-cantigas-danças traicionadas interpretadas pelas mulheres) 

 

Cada mês o staff escolhe um tema do mês sobre o qual os monitores preparam atividades, vídeos, 
jogos online, etc. Os tópicos de Outubro (quando foi iniciado estes programas) até Dezembro: 

• Ambiente 
• Liderança 
• Família 
 

Além de dados e fotos, este 
relatório está complementado 
com estórias contadas pelos 
monitores, voluntaries e crianças 
que fazem dos programas do 
Centro. Estórias que mostram o 
impacto do nosso trabalho, 
estórias que ilustram o dia-a-dia 
no Centro. 
Os dados apresentados neste 
relatório tanto no ano 2016 ou 
ano lectivo 2015/2016 (Setembro 
até Agosto). O período é 
destacado em cada ponto. 
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Dados sobre Participantes 

Os números sobre os participantes neste relatório referem-se aos que se encontram registrados 
até o fim do ano 2016. 

Assim nao há registro em cada programa. Somente o registro em geral nos programas diários, 
para treinos de futebol regulares e para o jardim de infância. 
 
 
Total dos participantes registrados 

 

   

 

 
Aqui no Centro eu aprendi muito com os educadores Jassica, Kutxinha, Zito, Samir e Nené. Com a 
Jassica eu aprendi a fazer cálculos e ler. Com a Kutxinha eu aprendi a escrever. Samir ensinou-me 
Francês (Bonjour, merci, etc.) e com Zito aprendi a jogar futebol. Suzete ensinou-me a navegar no 
computador. Nené é o mais restrito, ele sempre diz-nos para não subir nas árvores. 
Quando cheguei cá, só havia um campo de terra, não havia um campo com relvado artificial, não 
havia jardim de infância, não havia sala de informática, mas agora temos tudo. 
Eu gosto e admire muito a Delta Cultura. O Centro é o melhor lugar que já conheci. 
(Edilene – 11 anos de idade) 
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Divisão do total dos participantes por idade e género 

 
 

 
 

  
 
 
“Meu filho Rodrigo frequenta o Jardim de Infância do Centro este ano. Antes, ele frequentava um 
Jardim de Infância diferente daquilo que o Centro oferece. 
Rodrigo participa em todas as atividades do Centro e interage com todas as crianças, e os maiores 
também. 
Ele não gosta de ficar muito tempo dentro da sala do jardim. Ele prefere a sala de arte, o pátio e 
outras salas onde eles fazem jogos e atividades práticos. 
O jardim de infância que ele frequentou antes, eu sempre tinha que forca-lo a ir e muitas vezes 
deixava-lo ficar em casa. Mas agora ele acorda de manhã e pergunta se é dia de jardim porque 
ele quer ir.” 
(Kutxinha – Mãe e Educadora do Centro) 
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Divisao dos participantes por programas em que participam  
No total de 249 participantes nos treinos de futebol, 86 somente participam nos treinos de 
futebol e jogos e futebol e em mais nenhuma atividade do Centro (maioritariamente participantes 
das equipas seniores masculino e feminino). Assim, a maior parte dos participantes dos programas 
diários também participam nos treinos de futebol. 
 

 

 
“Um dia eu estava no baloiço com 
um menino mais velho. Ele estava 
empurrando-me muito forte e 
então eu cai e apanhei um corte 
nos lábios. Minha mãe ficou muito 
zangada e proibiu-me de ir ao 
Centro. Eu chorei e implorei-lhe 
todos os dias para deixar-me ir ao 
Centro mas ela não deixava. Então 
eu encontrei um dos educadores e 
pedi-lhe para fala com a minha 
mãe. Ela o fez e desde então a 
minha mãe deixou-me ir ao Centro 
outra vez…isso deixou-me muito 
feliz.” 
(Vanessa – 7 anos de idade) 
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Participantes dos treinos de futebol por escalões e género 
 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
João tinha 7 anos de idade quando chegou da Franca com os pais. Seus pais são de Tarrafal mas 
João nasceu em Franca. Ele era um rapazinho muito tímido, principalmente porque não falava 
crioulo muito bem. Mas como ele adora jogar futebol, ele começou a vir ao Centro todos os dias. 
Hoje João tem 17 anos de idade, não tem nenhum problema na escolar e joga na equipa sénior 
da Delta Cultura. Também ele foi chamado a jogar na seleção nacional sub-16 no ano passado. 
(Zito – Treinador de Futebol) 
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Progresso do numero de participantes 
 

 

 

Aumento de 125% de 2012/2013 a 2016/2017 
 
Uma forma diferente de lidar com conflitos: um dia eu estava ajudando os meninos com os 
trabalhos de casa quando escutei duas crianças numa briga em frente a sala. Acontece muitas 
vezes e muitas vezes temos problemas em lidar com esses conflitos. No entanto, desta vez, 
espontaneamente eu descobri uma boa forma: logo quando sai da sala, corri em direção a um 
menino e nos dois caímos em cima dos dois meninos que estavam na briga….a briga terminou 
naquele momento e nos 4 soltamos muitas gargalhadas. 
(Samir – Educador) 
 
 
Participntes nos eventos 
Muitas vezes os participantes dos diferentes eventos sao os mesmos dos programas diarios. Mas 
nao sempre e nao só esses. 
 

Total dos participantes nos eventos: 5379 
 

  
 
 



 

8 
 

Numero de participantes dividos por tipo de eventos 
 

 

Durante um jogo de grupo, onde uma criança tinha de desenhar uma palavra para o grupo 
adivinhar um menino tira um cartão, vê a palavra e, rapidamente começa a desenhar uma árvore 
com meninos em cima. Ouve-se um elemento do grupo gritar: "Macaco" e o menino responde: 
"Certo!!" 
Segue-se uma grande festa da equipa vencedora e os monitores perguntam: "então a palavra era 
macaco e tu desenhaste meninos?!!!" ao que o menino responde: "quando subimos às árvores 
vocês dizem que parecemos macacos!!!" 
(Xana – voluntária de Portugal) 
 

  
 
Durante os trabalhos de casa um menino estava a fazer contas, usando os dedos para somar, até 
que chega a conta 8+4... começa a contar os dedos, 1, 2, 3, ... 8. 8 dedos, agora faltam 4... olha 
para as mãos muito atento e diz: "Já sei!" descalça os chinelos e começa a contar os dedos dos 
pés! 
(Xana – voluntária de Portugal) 
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Os Programas 

 
Número de atividades em 2016 
No total o Centro realizou 3598 atividades educativas em 2016. 
 

 
 

* 4 aulas por dia 

** Os números dos TPC’s/Sessoes de Acompanhamento, atividades artísticos, sessões de música e 
jogos educativos sao calculados por dias em que o Centro estve aberto (219 dias) vezes dois, 
porque há um grupo de criancas que frequentam o Centro de manhã e um outro grupo que 
frequenta o Cento à tarde.  
Todas as atividades que aconteceram nas ferias estao listadas abaixo dos eventos. 

*** desde Outubro 2016 
 

 

889 

535 

438 438 

438 

438 

181 
143 

98 IT classes * 

Football Trainings 

Homework/Tutoring sessions ** 

Artistic activities 

Music sessions 

Educational Games 

Batuco sessions 

Events 

Language Classes *** 
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Atividade por criança 

O gráfico abaixo e um exemplo de como uma criança está envolvida em muitas atividades durante 
um ano. A criança escolha aqui é a Vanessa e ela participa nas sessões de TPC e jogos educativos 
que acontecem todos os dias. Aulas de línguas, música, arte e treinos de futebol que acontecem 
duas vezes por semana e os jogos de futebol irregulares nos fins de semana e outros eventos. 
No total, Vanessa esta envolvida em 290 atividades educativas em um ano. 
 

 
 
 
Eu sou sempre muito feliz quanto estou no Centro. No inicio não tanto porque os mais velhos não 
nos deixavam jogar futebol no campo porque somos muito pequenos e não jogamos muito bem. 
Algumas vezes eu até chorava…Mas hoje sou muito bom jogador e todos respeitam-me e são 
todos amigos.  
Eu gosto de estar no Centro porque ali sinto livre. A única coisa que eu não gosto é de fazer os 
trabalhos de casa. Faço-o contra a minha vontade porque eu sei que se não o fizer, meu professor 
ou minha mãe vão me bater… 
(Marcelo – 8 anos de idade) 
 
 
 
E sou uma menina que adora estar no Centro porque lá todos me tratam muito bem. Eles 
brincam muito connosco, eles ensinam-nos muitas coisas como navegar no computador, jogar 
futebol, arte e muito mais. Antes eu vivia com parentes da minha mãe em uma área rural. Minha 
mãe nunca esteve connosco. Quando ela foi para a prisão eu fui viver com parentes do meu pai 
em Tarrafal e eles registaram-se no Centro onde eu sinto muito feliz. Lá eu tenho muitos amigos. 
Todos os dias quando chego no Centro, eu deixo a minha mochila na sala onde estudo e vou 
brincar no baloiço. Depois vou para a sala de arte e algumas vezes vou para a sala dos estudos. 
O que eu gosto mais é a Sala de Línguas onde aprendo Inglês e Francês. 
(Luciana – 8 anos de idade) 
 
  

219 

219 

88 

88 

88 

88 

88 
30 

12 
Homework/Tutoring sessions 

Educational Games 

Music sessions 

IT classes 

Language Classes 

Football Trainings 

Artistic activities 

Events 

Football Games 
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Número de eventos realizados em 2016 
DCCV realizou um total de 143 eventos em 2016. 
 

 

 

Os eventos principais foram: 

• Eventos desportivos (torneios mensais de sub-7, sub-9, sub-11, sub-15); jogos regulares (pelo 
menos uma vez por semana) para sub-17, sub-19 e a participacao no campionato regional da 
equipa sb-17 e das equipas seniores masculino e feminino. 

• Eventos educativos (eventos regulares sobre certos topicos como SIDA, drogas, gravidez 
precoce, violencia domestica, etc.) 

• Eventos culturais (participcao regular do grupo de batuco em festivais locais e entre ilhas) 

• Eventos socias: maioritariamente atividade de limpeza na praia do mar, etc. 

  
 

 

Lia e uma criancinha do jardim de infância. 
Como a maioria das suas colegas, ela gostava 
de me bater, dar murros, jogar pedras, tudo só 
por diversão. Eu nunca soube como lidar com a 
situação… 
Um dia algo, difícil de explicar, aconteceu entre 
eu e a Lia: nos passamos longos 5 minutos, 
sem falar, só encarando um ao outro, 
partilhando sorrisos…desde então ela nunca 
mais foi violenta e nos somos melhores amigos. 
(Nico – Voluntário Italiano) 

 



 

12 
 

 
Número de eventos realizados mensalmente em 2016 
 

 

“Não! Olha, não mate-a”. Eu consegui alertá-la mesmo a tempo antes do chinelo rosa da Darlene 
esmagar a pequena lagarta. É um animal sabes. E só quer viver também.” Nada do que disse 
pareceu convencer-la ou impressionar-la. “Vai transformar em uma borboleta.” Logo quando ela 
escutou a palavra borboleta, ela soltou a lagartinha, e correu para a sala de arte e voltou com 
uma garrafa de plástico pintada ainda fresca. E obviamente aquilo parecia ser a nova casa da 
lagartinha. Enquanto ela punha a lagarta na garrafa ela pergunta; “Em uma borboleta realmente? 
Quanto tempo precisará para transformar em uma borboleta?” “Não sei, 2 a 3 semanas talvez. 
Mas não ira sobreviver dessa forma. Ela precisa de comida, água e sol. Ela morrerá muito rápido 
dentro dessa garrafa escura.” Então ela coloca algumas folhas de planta dentro da garrafa e corre 
para a torneira de água. “O que estás a fazer?” Segurando a garrafa perto da torneira, ela diz, 
“então, disseste que ela precisa de água…” 
(Amelie – Voluntária Austríaca) 
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Avaliação das notas escolares 
Explicacoes gerias sobre notas escolares 
• Todos os dados nesta secção referem ao ano lectivo 2015/2016 
• Notas escolares em Cabo Verde são de 1 a 20 e 20 e a nota máxima, e abaixo de 10 e negativa. 
• O ano lectivo e dividido em Trimestres. Em cada trimestre são realizados 2 testes por 

disciplina. 
• Do primeiro até o sexto ano, as crianças frequentam o ensino básico. A partir do sétimo até o 

décimo segundo frequentam o ensino secundário. 
• Os gráficos abaixo referem ao melhoramento/declínio entre cada teste. Por exemplo declínio 

de 20 (nota máxima) para 19,5 também é registado como declínio. Isto explica o alto numero 
de declínios. 

• No ano lectivo 2015/2016, 23 crianças dos 210 registados no Centro (10,95%), reprovaram o 
ano. 

 

Positive-negative tests 
(1st until 6th grade) 

 

Overall improvement/decline of test grades 
(1st until 6th grade) 

 
 

 

 

77,40
% 

12,60
% 

positive negative 

52,30
% 33,40

% 

14,30
% 

improved constant declined 
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Positive-negative tests 
(7th until 12th grade) 

 

Overall improvement/decline of test grades 
(7th until 12th grade) 

 
 

 
Claydira chegou ao Centro anos atrás. Ela adorava estar no Centro. Prova disso e que ela sempre 
caminhava da vila mais próxima (chão Bom – 3 km de distancia) para o Centro todos os dias. 
Muitas vezes sem almoçar. Ela é criada pela sua avo, que não tem dinheiro para pagar um carro 
para lhe trazer. 
A estória triste sobre a Claydira é que ela foi proibida pela mãe, que nem vive com ela, de vir ao 
Centro. A razão? As suas notas escolares baixaram de 19 para 17 (20 é nota máxima). 
Então esta e a realidade de muitas crianças aqui, vivendo atormentados pela expectativas 
impossíveis e irrealistas dos seus pais que acreditam que quanto mais alto a nota nas provas 
melhor o future. 
(Gilson – Coordenador de Programas) 
 
Carla é uma menina de 10 anos de idade que vive com a mãe e a irmã mais nova. Carla vem ao 
Centro desde 2014 e ela desenvolveu uma grande capacidade intelectual em muitas áreas (arte, 
línguas, etc.) e é muito óbvio que ela é muito feliz quando está no Centro.  
Quando a mãe conseguiu um emprego, Carla começou a cuidar da Irmã mais nova. Assim, maior 
parte das vezes, Carla não pode vir ao Centro, e quando ela vem, ela tem que trazer a irmã com 
ela e carrega-la para todo o lado em que ela for. Ajustando entre cuidar de uma criança e a 
escolar tornou-se a realidade limitada e ingrata da Carla. 
(Gilson – Coordenador de Programas) 
 
 

  
 

 

71,40
% 

28,60
% 

positive negative 

48,30
% 

13,60
% 

38,10
% 

improved constant declined 
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Avaliação Interna 
Explicacoes Gerais 
• Usar as notas escolares como parâmetro não é 100% preciso visto que muitas vezes crianças 

copiam um nos outros nos testes ou têm ajuda dos professores. 
• Nos anos transactos a DCCV realizou avaliações internas com notas. Nos decidimos não o 

fazer mais. As razões: 
• O esforço e o resultado não compensa 
• As crianças não gostam de situações de testes e nos não queremos enquadrar-lhes numa 

situação da escolar. O Centro de Educação é um lugar onde crianças aprendem com 
entusiasmo e seus próprios interesses e sem receio. 

• Ao invés de testes internos, nos decidimos: 
• Fazer mais estórias contadas. Estórias longas e curtas mostram o impacto do nosso trabalho 

mais eficiente do que 1000 notas escolares. 
• No sempre fizemos e ainda fazemos nossas reuniões semanais onde discutimos as situações 

das crianças com problemas na escolar e em casa. 
 
Divirta com as estórias narradas neste relatório.  
 

 
 
 
Tenho 9 anos de idade e estou no 4 ano. Minha mãe registou-me no Centro porque eu 
dificilmente parava em casa e tinha muitas brigas na rua. Um dia ela viu o filho da minha vizinha 
a ir ao Centro e ela disse-me par a ir junto. 
Desde então, eu aprendi a jogar futebol, navegar no computador, línguas, e envolvi-me em brigas 
muito menos. 
Agora o meu espaço depois da escolar é o Centro porque eu gosto de estar ali todos os dias e 
aprendo muitas coisas todos os dias. 
(Mantoras – 9 anos de idade)  
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Avaliação das Aulas de Informática 

Explicacoes Gerais 
• Para avaliar as aulas de informática, DCCV traz monitores dos outros programas duas vezes 

por ano para observar os diferentes tópicos das aulas. 
• Todos os dados sobre as aulas de informática referem ao ano lectivo 2015/2016 
 
Comparação da media das notas da observação 
Notas de 1 a 5 (5 é a nota máxima) 

 
Progresso em movimentar o rato com precisão: 46,17% 
Progresso em navegar com confiança: 38,67% 
Progresso em pesquisar na internet: 44,97% 
Progresso em digitar: 22,16% 
Progresso em usar o teclado: 25,51% 
Progresso em usar Word: 40,25% 
Progresso em usar Excel: 42,46% 
 
No total as crianças tiveram um progresso de 37,17% 
 
Pitxitxu frequenta o Centro desde 2008. Ele tem 17 anos de idade e tem dificuldades mentais. Ele 
frequentou a escolar até o 4 ano. Ele vive em uma pobre situação complicada em casa. O seu pai 
não registou-lhe, e o seu tio também tem dificuldades mentais e ele sofre bullying na rua onde 
outras crianças troçam dele. 
Desde que Pitxitxu abandonou a escolar ele passou a frequentar o Centro todos os dias e o dia 
inteiro. Pitxitxu não sabe escrever o seu nome. Ele não percebe as letras ou números mas ele sabe 
e adora usar o computador. Ele joga diferentes jogos no computador e ajuda as crianças mais 
pequenas a encontrar jogos na internet e ensina-os como jogar-los. 
E, Claro, e adora jogar futebol. Ele passa a maior parte do seu tempo entre a sala de informática 
e o campo de futebol. Pitxitxu tem muitos amigos no Centro e ele sente obviamente feliz e bem-
vindo. 
(Suzete – Educadora da Sala de Informática) 
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Voluntários 
Desde 2015 a DCCV faz parte de uma plataforma de Voluntários Portugueses, e desde 2016, de 
uma plataforma Austríaca também. Todos os voluntaries de outros países encontram-nos na 
internet ou ouvem através de outras pessoas. 
 

 
 
No total ficaram 6 semanas aqui. Este numero pode ser enganador porque tivemos 8 voluntários 
da Bélgica que ficaram somente por 2 semanas, e isso reduz a duração total. A maior parte dos 
voluntários ficam por alguns meses. O mais prolongado que um voluntário ficou (ainda na 
organização) é de 7 meses. 
 

  
 
“Amelie, tens um namorado cá?” “Não, aqui eu não tenho” “Porque não?” “Porque eu não 
quero.” Depois de ouvir isso a Edmara (7 anos de idade) solta gargalhadas por 2 minutos inteiros. 
Desde então, de vez em quando, ela olha para mim, cheia de graça, abana a cabeça e diz 
“porque eu não quero.” Eu me juntei à graça, e depois da quarta vez perguntando porque que 
aquilo era engraçado para ela, ela respondeu, ainda rindo: “Não é possível que uma pessoa não 
queira isso. Não existe isso.” 
(Amelie – Voluntária Austríaca) 
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Resumo 

Os números positivos mais significativos neste relatório 
• 125% aumento dos participantes de 2012/2013 (152) para 2016/2017 (342) 
• No total o Centro realizou 3598 atividades educativas em 2016. 
• Isto significa que uma crianças que frequenta o Centro diariamente, participa em 

aproximadamente 290 atividades por ano. 
• Em complemento aos programas regulares (diariamente e semanalmente), a DCCV organizou 

e realizou 143 eventos culturais, desportivos, educativos e sociais em 2016. Um total de 5330 
crianças e jovens participaram nesses eventos. 

• 77,40% de todos os testes escolares do primeiro ao sexto ano (ensino básico) foram positivos. 
• As crianças das aulas de informática melhoraram os seus conhecimentos em 34,34% 

(observação interna) 
 
 
Há um grupo de crianças com idades compreendidas entre 9 a 11 anos. Eles são melhores 
amigos e adoram futebol. Assim, criaram a sua própria equipa de futebol. Construíram um 
pequeno abrigo num canto do Centro. Usaram galhos, tabuas velhas, e mais coisas para construir 
e equipa o abrigo. Agora é a Sede da equipa, onde eles reúnem-se todos os dias. Eles trazem 
comida para comer ali, e muitas vezes fazem seus trabalhos de casa ali mesmo. 
Pitxitxu, de 17 anos de idade, , que faz parte desse grupo de crianças foi designado como 
Presidente e treinador da equipa… 
(Zito – Treinador de futebol) 
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Aprendizagens 
• A situação escolar de muitas crianças e adolescentes ainda não é satisfatória. 23 das 210 

crianças tiveram que reprovar o ano lectivo. Este problema só pode ser resolvido a longo 
prazo. 
Medidas que a DCCV tomou em 2016 para resolver este problema: 
• Usando jogos educativos, e jogos de futebol também onde crianças têm que falar Português 

(quebrando a ideia de que o Português é uma língua escolar). 
• Conseguindo mais voluntaries portugueses para trabalharem com as crianças (33 em 2016 

onde 15 foram de Portugal). 
• Em Setembro de 2016, a DCCV iniciou o Jardim de Infância (30 crianças provenientes de 

um contexto desfavorecido) para preparar melhor as crianças para a escolar (ensinar 
Português de um modo divertido). 

• A DCCV constantemente melhora a rotina diária e os programas do Centro. 
• Nos ainda estamos a trabalhar no sentido de se tornar uma escolar privada um dia. 

Gratuito e guiado pelo interesse, criatividade, crianças cheias de auto-estima e capacidade 
de pensamento critico. 

 
 
Estamos os quatro sentados numa pedra quente em frente a  sala de arte. Com o sol fritando nas 
nossas cabeças eu ajudei as três raparigas a amarrar cordas em suas pulseiras. De repente 
Patrícia olha para mim e diz “Amelie se sentares no sol por mais tempo dentro em breve ficarás 
escura como eu.” “Como tu? Não, infelizmente não. Minha pele simplesmente irá ficar vermelha.” 
“Não, é mesmo assim. Quando pessoas brancas sentam no sol, elas ficam escuras. Tu só precisas 
sentar no sol muitas vezes! Todos os dias!” 
(Amelie – Voluntária Austríaca) 
 
 

  
 
 
 
É notável que no jardim de infância não pequenos grupos de crianças. Todos brincam uns com os 
outros. Eles são muito colectivos, o que não eram no inicio…o que é também notável é que eles 
sempre compartilham os seus lanches e sempre oferecem-me também. Todos eles. 
(Lena – Voluntária Alemã) 
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Delta Cultura nas redes sociais 

• https://www.flickr.com/photos/deltacultura 

• https://twitter.com/deltacultura 

• https://www.youtube.com/user/fusan 

• https://www.facebook.com/deltacultura 
 
 
 
Durante uma revisão antes do teste estava a fazer perguntas de revisão para um teste a um 
grupo de meninas, sobre estrelas e planetas... E eu pergunto no fim: "Sabem o que se faz quando 
se vê uma estrela cadente?", e elas: "Não!!". E eu respondo: "Pede-se um desejo!". Para meu 
espanto uma pergunta-me o que é um desejo e eu respondo: "Por exemplo, se ontem tivessem 
visto uma estrela cadente diziam; desejo que o meu teste me corra bem" ao que elas muito 
admiradas me perguntam se eu também vou ter teste... eu rio e digo que não, que era um 
exemplo que estava a dar como se fosse uma delas. Rimo-nos e arrumámos as coisas para sair, e 
eu digo "Boa Sorte meninas!!" ao que elas me dizem de volta "Boa sorte para ti também" 
(Xana – voluntária de Portugal) 
 
 
 
 

 


