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I.

Família e comunidade
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Que as crianças tenham um futuro bom;
Menos violência contra crianças na comunidade;
Que nunca falte amor e união;
Que as crianças tenham uma família, comida e possam estudar;
Que as crianças cresçam com amor;
Que todas elas tenham uma família, alguém para as dar suporte em tudo;
Que elas vivam em constante alegria, com um sorriso lindo na cara;
Eu gostaria de ver toda a criança feliz;
O meu grande sonho é ver crianças a crescerem num ambiente feliz;
Ver todas as crianças com orgulho dos seus pais;
Terem a oportunidade de seguirem seus sonhos;
Ver todas crianças no topo dos seus sonhos, tendo uma vida perfeita;
Sonho com crianças com respeito e com o futuro brilhante;
A minha mãe ter orgulho de mim;
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Meu sonho é que todas as crianças tenham uma boa vida;
Meu sonho é ver todas as crianças a brincarem em casa de forma livre;
Que todas as crianças tenham um lar, recebam amor, carinho, atenção, e sejam muito felizes;
Que todas as crianças tenham um lar saudável e alguém para as dar suporte em tudo;
Que quando grandes consigam realizar os sonhos delas;
E que todas crianças conheçam quão bom é Deus;
Que vivam em casas estáveis;
Que todas as crianças tenham seus pais juntos;
Que tenham oportunidades para conquistar o que desejam;
Que sejamos uma geração que marque diferença e trabalhe de uma forma honesta;
Fazer balé clássico;
Serem financeiramente independente;
Não haver corrupção passiva e activa, para que tudo melhore;
Que nós crianças não nos percamos em vícios (álcool e barracas);
Que as crianças não se deixem levar pelas diversões e que todos nós crianças de agora sejamos um
exemplo para as crianças que vierem;
Que os pais façam desejos das crianças;
Ser alguém importante na vida, sem superioridade;
Que todas as crianças tenham respeito com os mais velhos;
Que os pais amem seus filhos e suas filhas;
Sonho de ter casa e ter os melhores brinquedos.
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II.

Paz, harmonia e tranquilidade
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Que tenha paz e desenvolvimento no país;
Aprender a não ter preconceito e valorizar os outros;
Crianças com um futuro promissor e brilhante, cheio de alegria e amor;
Que as crianças de Moçambique cresçam num ambiente de paz e muita tranquilidade;
Que as guerras nas famílias parem para que as crianças vivam em paz;
Moçambique livre da guerra, particularmente em Cabo Delgado para que as crianças lá vivam e
cresçam num ambiente feliz;
Sonho por um Moçambique melhor e cheio de justiça para nós crianças;
Sonho por um Moçambique em que as crianças têm um futuro seguro e igualdade para todos;
Sonho com uma geração que marque diferença, trabalhadora e honesta;
Sonho ser eletricista;
Viverem numa sociedade limpa e sem corrupção;
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III.

Inclusão e participação da criança
 Crianças com liberdade de brincar, expressão, com acesso à informação e com abertura para falar
de tudo;
 Sonho com um Moçambique em que as crianças estão livres da discriminação e são todas aceites e
apoiadas;
 Sonho com Titios do Governo sensíveis à causa da participação da criança, promovendo inclusão e
participação das crianças nas questões que lhes dizem respeito;
 Sonho por um Moçambique em as crianças são respeitadas e ouvidas pelos titios do governo;
 Um Moçambique centrado, de forma sincera, na opinião da criança em quase tudo;
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IV.

Saúde, bem-estar e desenvolvimento
da criança
 Um Moçambique desenvolvido, com melhores condições, onde as crianças crescem saudáveis, felizes e boas
pessoas;
 Sonho com um Moçambique onde as crianças têm saúde, têm alimentação adequada e são bem nutridas;
 Sonho com emprego e boas condições de vida;
 Que todas crianças vivam bem e tenham prosperidade;
 Um Moçambique melhor, protegendo as crianças e apoiando o seu desenvolvimento;
 O meu maior sonho é ser alguém importante para sociedade, ser médica chefe de algum hospital e poder ajudar
a todos que precisam;
 Sair da pobreza;
 O meu maior sonho desde pequenininha é ser médica para ajudar crianças e vovós;
 Quando crescer ter oportunidade de trabalho;
 Que todas as crianças de Moçambique tenham abrigo;
 Que não passem fome;
 Que sejam felizes;
 Que não sejam abandonadas e que tenham tudo de bom;
 Que todas as crianças de Moçambique tenham abrigo que não passem fome que sejam felizes que não sejam
abandonadas e que tenham tudo de bom;
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V.

Criança educada, capacitada e resiliente
 Sonho com infra-estruturas infantis: escolas, orfanatos e jardins para diversão para todas crianças, principalmente para as crianças das zonas rurais, de modo a terem os
Estudem não só para ter emprego, mas sim para ter conhecimento quotidiano e saber se expressar;
Sonho com melhores condições nas escolas, onde não faltam conhecimentos de informática;
Ter escolas para todas crianças onde todas elas têm acesso à educação de qualidade, iniciando da pré-escolaridade;
Que o país aposte na educação e no desporto;
Que tenham formação, saber ser e saber estar;
Que apostem na formação profissional e no empreendedorismo;
Com mais escolas, mais carteiras, mais faculdades e com oportunidades de bolsas financiadas para os estudantes mais necessitados;
Que todas as crianças possam estudar independentemente da vida financeira;
Não ver nenhuma criança a viver na rua e analfabeta;
Que o direito a uma educação de qualidade seja concretizado;
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Sonho com uma educação livre de abusos e maus-tratos;
Sonho ver crianças a terem lanche e assistência médica grátis na escola;
Que nenhum pai deixe de dar educação ao filho;
Toda criança saiba ler, escrever e cantar;
Gostaria que houvesse mais escolas para acabar com o número de crianças que não tem condições de ir
à escola por estar distante;
Que as crianças tenham oportunidade de participar nas capacitações;
Meu maior sonho é de estudar e pensar em mudar o mundo;
Meu maior sonho para as crianças de Moçambique é que tenham escolas suficientes não só para ensino
básico, mas também ensino especial porque existem crianças com necessidades especiais;
O meu maior sonho é admitir numa boa Universidade e terminar meu curso;
Que todas elas tenham uma educação inclusiva e competitiva;
Meu maior sonho para as crianças de Moçambique é que tivessem escolas suficientes não só para ensino
básico mas também ensino especial porque existem crianças com necessidades especiais;
Haver nas escolas uma disciplina específica para ajudá-los a se comunicar com pessoas surdas assim como
mudas;
Serem livres para sonhar, terem mais oportunidades de escolares, ter mais cursos infantis nas comunidades, disponibilização de pelo menos dois pensos reutilizáveis para raparigas que não tem condições de
comprar penso;
Que as crianças ganhem bolsas para o exterior por mérito e, que tenham garantia de emprego;
Sonho em ver Moçambique desenvolvido, que haja mais escolas e centros de educação para crianças;
O meu maior sonho é que as crianças de Moçambique tenham um ensino gratuito da 1ª a 12ª classes e
que as escolas tenham aulas práticas como química, biologia e física.
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VI.

Direitos e protecção da criança
 Que todas crianças gozem dos seus direitos;
 Que as crianças tenham lugar para elas brincarem à vontade;
 Quero que as crianças do meu bairro não sejam abusadas e exploradas;






Que as crianças tenham tempo de lazer e brincar;
Que as crianças não sofram uniões prematuras;
Que todas as crianças tenham um lugar para viver e tenham uma excelente educação;
Que elas sejam felizes;
Que existam centros de acolhimentos para as crianças sem tecto em todas províncias e distritos;

 Que todas crianças tenham um abrigo;
 Construir orfanatos para todas as crianças órfãs;
 Sonho com um Moçambique sem crianças mendigas;
 Sonho com um Moçambique livre de violência, maus-tratos, abusos e exloração contra as crianças;
 Que todas as crianças tenham assistência e sejam livres de qualquer tipo de abuso e exploração sexual;
 Ver todas elas com melhores condições de vida! Muitas crianças órfãs e abandonadas na rua merecem
Nós crianças sonhamos: Aqui estão os nossos sonhos (2021)
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todo cuidado e protecção! Um abrigo para viver e se alimentar;
 Que as crianças possam aprender mais sobre a cultura e arte;
 Que não haja agressões e violações contra as crianças, e que as pessoas tomem consciência de que
magoarem crianças não é o correcto e que elas são só crianças;
 Que as crianças não sejam proibidas de ir à escola;
 Ver todas crianças felizes, livres do assédio e livres do trabalho infantil;
 O meu maior sonho é de ver todos os distritos com um parque infantil, de modo que as crianças
possam ter locais de lazer;
 Sonho com um Moçambique livre da violência baseadas no género contra crianças.
 Eu quero estudar Direito para defender as crianças e mulheres, pois são “flores” e o pilar da nossa
sociedade;
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VII.

Fim de gravidezes e uniões prematuras
 Que as crianças se livrem dos casamentos prematuros e gravidezes precoces;
 O meu maior sonho é combater o casamento prematuro e violências baseadas no gênero;
 Que os homens deixem de confundir-nos com mulheres feitas, somos apenas crianças e precisamos se
formar;
 O meu maior sonho para as crianças de Moçambique é ver todas elas crescendo com saúde, livres de
gravidezes e uniões prematuras;
 Que todas as crianças saibam que são crianças e não noivas;
 O meu maior sonho é que todas as crianças de Moçambique saibam dizer não às uniões prematuras e
não à violência;
 Fim das uniões prematuras;
 Um Moçambique sem casamento antes dos 18 anos;
 Que não haja gravidezes prematuras;
 Que um dia o mundo possa estar livre de uniões prematuras, violência doméstica e tudo aquilo que
impede o crescimento bom e saudável da criança;
 Sonho com um Moçambique livre das uniões prematuras;
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VIII.

Fim da criança em situação difícil
 Terem melhor condições nos orfanatos, pelo menos:
 Que possam ter o que sempre quiserem e que sejam felizes;
 Viver num Moçambique em que todas as crianças tenham o que comer, casa e uma família;
 O meu sonho para as crianças de Moçambique é acabar com a má nutrição, muitas crianças estão a
morrer por causa disso;
 Eu gostaria que as crianças tivessem um sítio para viver, porque temos muitas crianças sem abrigo;
 Moçambique livre do trabalho infantil, como ir à rua vender para conseguir o que comer;






Ver as crianças longe das drogas e bebidas;
Ver as crianças desfavorecidas com um sorriso no rosto e inseridas numa família;
Moçambique livre de crianças nas ruas;
O meu maior sonho é que as crianças da rua tivessem um abrigo para poderem lá morar;
O meu maior sonho é ajudar as crianças incapacitadas e órfãs. Eu quero dar o meu melhor e ajudar elas

a realizar os seus sonhos;
 Quando eu crescer ajudar todas as crianças mendigas;
 Terem lanches e médicos grátis na escola;
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 Quero que as crianças órfãs saiam da rua, que ao invés de trabalharem vendendo nas ruas possam ir à
escola;
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