
 Corumbá, 15 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Aluno (a):  

 
Série: 4º ano _____ do Ensino Fundamental 

 
Professora: Simone Aparecida S. Barros de Oliveira 

 
                                                        Disciplina: Arte  

 
Obs. Texto para leitura e realização da atividade da página 23 de Arte. 

Kandondo, o desejo de aprender 

Kandondo é um rato muito pequeno lá da África. Foi o nome que nosso amigo recebeu porque parecia com 

esse animalzinho quando nasceu. Viveu numa tribo por toda sua infância e só pôde conhecer a escola aos 8 anos, 

porque seu pai não o deixava estudar. Nunca tinha visto uma letra até então. Roubou o caderno de seu irmão e fugiu 

para a escola, onde assustou-se ao ver a professora... foi a primeira vez que viu uma mulher branca. 

Seu nome de registro é Santareno Augusto Miranda. Esse homem teve de enfrentar muitos desafios para 

poder estudar e aprender numa época em que seu país, Angola, passava por momentos muito difíceis e o ser humano 

não era levado em consideração. Foi raptado pelo exército e levado para a guerra sem treinamento, sem armas, sem 

alimentos, medicamentos ou condições de higiene. Enfrentou o terror das minas explosivas e viu seus companheiros 

serem mortos ou mutilados dia a dia. Mas não se revoltou. Lutou, buscou ajuda, estudo e tratamento, pois ficou com 

muitos traumas de guerra, mas encontrou pessoas de bem para ajudá-lo. Mudou-se para o Brasil e hoje é mestre, 

professor universitário e do Ensino Médio, palestrante e trabalha pelo bem do próximo e para promover a paz. 

Fonte de pesquisa: STEUERNAGEL, Márcio. Kandondo: um mutilado a serviço da paz. Curitiba: Encontro,2001. 

 

Como você deve ter notado, a pessoa citada acima foi impedido de exercer seu direito à educação. Receber educação 

é um direito de toda criança. Esse direito é garantido pelo governo e conta com a colaboração da família e da 

sociedade. Vá para a página 23 do seu livro de arte e desenhe-se na escola fazendo a atividade de que mais gosta. 

Vamos colorir! Com capricho! 

 

  


