ANEXO 1.

Nosso Tesouro

Atividade com a carta e o baú
Após contextualizar a campanha e trabalhar a atividade da turma, poderá ser desenvolvida esta
atividade que levará os alunos a conhecerem um dos tesouros de Senegal e a buscarem o tesouro que
têm a oferecer. Pode-se imprimir a carta para os alunos ou apenas lê-la para eles.

Carta de Marine sobre o tesouro:

Saudações companheiros e companheiros de aventura:
Meu nome é Marine, certamente você se lembra de mim em outras campanhas. Este ano,
vamos nos aproximar do Senegal. Estou muito feliz em mostrar-lhe as maravilhas do meu país.
Sua ajuda será muito importante para melhorar a educação dos cinco internatos escolápios do
país. É por isso que quero compartilhar com você um dos maiores tesouros do meu país. Chamase "Teranga" e não é um objeto, nem é um lugar, é algo que aqueles que visitam o Senegal vão
descobrir de imediato. "Teranga" significa que todas as pessoas que chegam ao país devem se
sentir como se estivessem em sua própria casa. Isso significa que o importante não são as coisas
que temos, mas a maneira como compartilhamos. Isso significa que todos no Senegal pensam que
o mundo pode ser um lugar melhor se aprendermos a ajudar
sempre aqueles que estão por perto, se aprendermos a ser
atentos para ver o que aqueles ao nosso redor precisam.
Esse é o tesouro que quero compartilhar com todos os
aventureiros e aventureiros.
Para mim, foi uma surpresa descobrir que, em
muitos lugares, não conhecem o "Teranga" e, por isso,
quero convidar o mundo a aprender a compartilhar
como fazemos no meu país.
E você... Você tem algo parecido? Qual é o seu
tesouro? Certamente em seu ambiente você também tem algum
tesouro que pode ser um exemplo e que você pode oferecer ao
mundo.
Você vai compartilhá-lo?
Un abraço.
Marine
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