Releitura da obra
Malala

Redação 30 pagina:

Malala era uma menina que queria ir para escola,
mas no lugar onde morava era proibido se chamava
vale Swat era um rio ﬁcava no Paquistão desce até o
rio Cabul, que nasce no país vizinho Afeganistão, ali no
meio as magniﬁcas cordilheira de Hindu Kush , com o
pé no Paquistão outro no Afeganistão , um povo
chamado povo das montanhas com guerreiros
chamado de pashtuns que viveram mais de 2 mil anos
,como Malala ,com terras ﬁrmes e boas ,alguns
imperadores tentaram conquistar até o maior de
todos Alexandre o grande , enfrentou vários e ganhou
menos os pashtuns , falou que oos pashtuns eram
ferozes como leões , mais continuaram a tentar
conquistar as terras dos pashtuns , mais nunca se
deixava o se levar , foi assim que um ﬁlosofo grego
Heródoto o pai da história descreveu os indianos que
viviam por volta de 430 a.c. em um lugar chamado de
paktuike onde ﬁcava o vale do Swat ,em um tempo
não muito distante acho meio estava ainda

existam príncipe , princesa, reis e rainhas ,mais
quando cheguei fui visitar o ex - príncipe Swat ,ele se
chamava Miangul Adnan Aurangzeb , mas tinha
muitas relíquias enquanto tomávamos chá em xicaras
de ouro , ele me mostrou uma foto perecia que ﬁz uma
viagem no tempo , ele falou que conheceu a rainha
Elisabeth e falei que também conheci a rainha minha
amiga me levou era em uma capela que quando a
Elizabeth foi embora foi ate o nosso grupo me
pergunto vocês são da escola de Londres eu ﬁque
branca de tanto espanto mas ela falou muito bem
estude, mas isso antes da guerra que proibiu das
meninas estudarem , mais na volta passamos por
uma rota antiga para o Swat ai chegando lá os guardas
nos pararam e permitiram nossa entrada mas ele
falou para não saírem do cercado que era perigoso e
seguimos a pé ate o centro da cidade que sana estava
no esperando , a cidade estava se acolhendo com a
escuridão da noite ,quando fomos atravessar a ponde
um carro apontou holofotes em minha direção e pediu
para entrar vestida de véu no rosto outros guardas
pararam agente e viram que estava

com véu no rosto e deixaram ir e seguimos a pé na
escuridão e até que chegamos um lugar que me
hospedava ,ali tinha uma portinhola ali todos reunidos
quando os homens viram agente na porta esconderam
suas armas no colo , mas ai sana explicou que era
moradores que protegiam o vilarejo o líder deles era o
professor Hanif , avia recebido uma ameaça a três
meses atras mais não avia dado nem um passo fora do
vilarejo , olhei uma porta descascada com uma cortina
e fui ali fui recebida por Razia mulher de Sana disse
Mashallah que signiﬁca bem vinda uma casinha
simples o banheiro um buraco no chão , colchão de
palha mas nada bom ser recebida bem , Razia e Sana
moravam com 8 ﬁlhos , mais o chefe da família o
Mohib de 85 anos ele ara um pashtuns , todo dia e
noite sentava em volta da fogueira com a família para
compartilhar a comida por que um pashtuns
compartilhavam comida com visitantes quando o fogo
ia apagando e a fumaça aparecer o Mohib contou uma
história , pashtuns eram bons contando histórias
tinha varias histórias mais as crianças gostavam do
pequeno gigante que morava

em uma abobora e comia muito pão um dia soltou um
pum e explodiu a abobora a história era uma senha de
dormir que deixavam ﬁcávamos até de manhã
contando história , de manhã acordam com o nascer
do sol e no ﬁm do dia , de noite faltava luz então
usávamos lampião, todo dia Razia vinha me acordar ,
de manha as mulheres faziam pão , esperávamos uma
menina chamada Almoz para trazer o leite quente de
cabra , Malala tinha um pai professor o nome dele era
Ziiauddin Yousafzai ela gostava de ler muitos livros
então um dia se disfarçou e foi para escola , e se
disfarçou como as meninas mais velhas e foi para
escola e na hora do recreio via a vista lá de cima muito
linda , Malala gostava muito de poesia até que ela fez
uma peça de romeu e julieta ela fez o romeu e a amiga
dela fez a julieta ,mais eles deram muita rizada , de
noite seu pai acendia lampião e contava poesias.

Redação 60 paginas : existia um povo que vivia
escondido nas montanhas os talibãs eles eram
pessoas com barba longa , e eles proibiam as escolas
de funcionar , uma fez entrarão escondidos no vale do
Swat em uma picape e proibirão que as escolas
abrissem mas Zianddin tinha uma escola mais
continuou aberta , os talibãs tinham dado um prazo
para fechar as escolas mais Zianddin deixou aberta
ate o ultimo dia e no ultimo fechou nesse dias os
talibãs voltaram , malala criou um blog pelos os
rádios falando dos talibãs , mas um dia o pai de malala
não aguentou e foi para outra vila depois de tempos os
talibãs foram expulsos do Swat e voltarão a se
esconder nas montanhas mas Zianddin quando voltou
as escolas pareciam área de guerra muito destruídas ,
Malala era sempre a melhor na escola tirava sempre
notas boas um dia estava distraída com que ia
acontecer na vila do Swat e tirou uma nota ruim e
perdeu o titulo para Malka-e-norr e amiga de Malala
se chamava Rida e decidiram ir estudar na casa de
Malala depois daaula e decidiram pegar o segundo
Dyna um ônibus

Escolar , e o dyna chegou em uma rua esburacada e
parou para dar passagem a outros carros e parou uma
carroceria do lado do dyna e perguntou quem era
Malala e tinha a Rida , a Malala e uma professoras e
nove alunos e todo mundo olhou para ela e viu que o
homem estava armado e gritou e deu um tiro que
acertou Malala no ombro e o Dyna correu ate o
hospi6tal o único do Swat mais o hospital era muito
simples e não dava mais para Malala e o chefe do
Swast mandou um helicóptero para o Swast e foram
para o hospital das forças armadas

resumo 90 paginas : Uma jornalista foi a vila do Swat ,
ver o que tinha acontecido lá , quando chegou foi
recebida por homens armados na frente da escola e
cartazes pela escola da Malala nas salas avia meninas
os guardas não deixavam elas falarem comigo mas
travamos bilhetinhos um os bilhetes tinha três
localização e na primeira a casa de kainat uma das
amigas de Malala e a segunda a casa de shazia melhor
amigas de Malala e a terceira localização era a casa
de Malala mas a jornalista ja estava na hora de voltar,
e Malala ja tinha voltado a andar ,falar, ler e escrever
e elas foi trasferida para inglaterra e foi para uma
escola e ganhou o nobel da paz

Questão : 1 o nome do livro ?
2 qual e o nome da vila onde Malala morava ?
3 em que lugar a Malala conheceu a rainha
Elizabeth ?
4 que peça de teatro fez na escola ?
5 qual premio Malala ganhou ?
6 como chamava os pashtuns ?
7 quem era a melhor amiga de Malala ?

Autoras : Malala Yousafzai, Biograﬁa da Malala: Eu
sou Malala é a história de uma família exilada pelo
terrorismo global, da luta pelo direito à educação
feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em
uma sociedade que privilegia ﬁlhos homens. Quando o
Talibã tomou controle do vale do Swat, uma menina
levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a
permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à
educação.

