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Introdução

Com o apoio da Plataforma 3R, nós crianças do Parlamento Infantil Nacional 
(PIN) elaboramos o Primeiro Relatório Anual da Criança em Moçambique (2020).

Num contexto da Pandemia da COVID-19, colectamos opiniões de 330 crianças 
adolescentes de entre 10 e 18 anos de idade das 10 províncias do País e a cidade 
de Maputo, através de serviços SMS e Whatsapp. Por cada província ouvimos 30 
crianças, 15 meninas e 15 rapazes. 

A nossa equipa de colecta de opiniões era constituída por 22 adolescentes lidera-
dos pelo Presidente do Parlamento Infantil, Kino Caetano, com a assistência de 
um grupo de apoio da Rede da Criança, a qual endereçamos os nossos agradeci-
mentos. 

Por cada província identificamos 2 adolescentes facilitadores de colecta de opi-
niões, uma menina e um rapaz (deputados de palmo e meio). Cada facilitador 
foi atribuido crédito para megas e mensagens. O presidente do PIN enviou as 
questões aos facilitadores provinciais. Por sua vez, estes enviaram as questões as 
crianças inqueridas.

Na observância da salvaguarda da criança, as meninas contactavam meninas e os 
rapazes os rapazes. As crianças facilitadoras recebiam as respostas e reencaminha-
vam-nas ao coordenador, o Presidente do PIN. 

O Presidente do PIN fez a compilação das mensagens-resposta tal como as recebeu. 
De seguida, o presidente do PIN e dois jovens 
com o apoio da equipa da Rede da Criança 
fizeram o agrupamento temático das opi-
niões em (i) Família e Comunidade, (ii) 
COVID-19, (iii) Educação, (iv) Saúde e 
Nutrição, (v) Água e Saneamento, (vi) 
Protecção à criança, (vii) Meio Am-
biente e, (viii) Direitos da Criança e a 
estruturação do presente relatório em 
quatro capítulos: I - Aspectos Posi-
tivos, II – Aspectos Negativos e, 
III – Recomendações. Para além 
dos três capítulos, foi elaborado em 
separado o documento “Nós Crianças So-
nhamos: Aqui Estão Nossos Sonhos”.



Para garantir a salvaguarda da criança, observamos as 
seguintes regras básicas:

 Toda criança participante era pedida a dizer apenas sua idade e, se é meni-
na ou menino;

 Todos contactos com as crianças participantes só podiam ser feitos das 8 
horas às 17 horas, envolvendo também crianças que não tivessem smar-
tphone;

 As facilitadoras meninas contactavam as meninas e os meninos interagiam 
com meninos.

 Das 15 crianças por criança facilitadora, 10 deviam ter a idade de 10 a 14 
anos; e 5, 15 a 17 anos de idade;

 Não era permitido usar palavras discriminatórias. O processo era apartidá-
rio, daí que todas mensagens de tendências partidárias eram desqualifica-
das;

 Para as crianças facilitadores foi necessário o consentimento dos pais ou 
encarregado de educação, o que foi feito via SMS.

Querido Presidente da República,

Prezados titios e titias membros do Governo,

Estimados titios e titias membros da Assembleia da 
República

Honrados titios e titias da Comunidade Internacional,

Titios e titias

Nós cá, crianças pedimos a vossa atenção ao 
presente relatório!
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I. Aspectos Positivos  

a) Família e Comunidade

a.1 Família

 Recebi muito amparo e amor da minha família;

 Gostei do espírito de união, convívio familiar. Na minha casa a união 
melhorou, aprendemos a nos apoiar mais e ouvir as opiniões de cada 
um. Comecei a entender mais a visão da minha avó e nos aproximamos 
muito. Fiquei muito mais próxima da minha família. Os meus pais 
ficaram mais tempo comigo;  

 Recebi um telefone no meu aniversário. Na festa do meu aniversário 
cortei dois bolos. 

 Na minha casa iniciaram obras de reabilitação da casa como é o caso da 
pintura, montagem de mosaicos, torneira, como também arranjaram o 
congelador, colocaram energia, água e houve a construção de uma loja;

 Aprendi a lidar comigo mesma e com as pessoas. Os meus pais ouvem 
o que eu digo e colocam em prática. Melhoraram o controle da saúde 
dos cães de casa;

 Fiz uma viagem excepcional;

 Aprendi a não falar tudo que penso para as minhas primas; 

 Mudança definitiva da minha mãe para viver comigo;

 Diminuição de violência doméstica;

 Melhorou a relação entre alguns pais e filhos, tornaram-se mais próxi-
mos, a convivência com a família;

 Passei a ter comunicação mais forte com a família;

 Gostei de ter ajudado ao meu avô com o trabalho da machamba;

 Passei muito tempo ao lado da minha avó e aprendi muito;

 Durante a quarentena nos meus tempos livres adorava a Deus contan-
do com a família;
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 As coisas que eu gostei que aconteceram na minha casa são: tivemos 
mais uma irmã nova e aumentou o grau de familiaridade.

a.2 Comunidade

 No meu bairro, o município iniciou a reabilitação do mercado dos be-
lenenses e, por fim a pavimentação;

 Ajuda comunitária por parte do Estado (oferta de redes mosquiteiras, 
alimentos, ajuda na construção de casas novas);

 No meu bairro as pessoas aumentaram a socialização;

 Tenho novos vizinhos e simpáticos. Existe uma união da vizinhança 
muito boa;

 As coisas boas que aconteceram no meu bairro são: limpeza e higieni-
zação;

 Asfaltamento das estradas;

 O gesto nobre que alguns vizinhos tiverem em fornecer alimentação;

 No meu bairro criou-se um grupo de WhatsApp onde se trata dos pro-
blemas do bairro e arranja-se soluções;

 Gostei de viajar para o distrito… lá fiz novas amizades.

b) COVID-19 

 Gostei de ver outras crianças em casa prevenindo-se da COVID-19;

 Gostei de participar nas aulas de explicação na TV por causa da CO-
VID-19;       

 A boa intervenção do governo perante a pandemia quanto as medidas 
de prevenção;

 As palestras feitas no meu bairro sobre as medidas de prevenção da 
COVID-19;

 A distribuição de máscaras às crianças mais necessitadas;

 Houve muito apoio moral perante o confinamento;

 Na minha casa as pessoas uniram-se devido a pandemia passamos mui-
to tempo juntos;
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 Com a quarentena passo mais tempo com os meus irmãos e os meus 
pais;

 Pequenas empresas colocaram material de higiene e prevenção da CO-
VID-19;

 No meu bairro colocaram panfletos com informações sobre prevenção 
de Coronavírus;

 Colocaram recipientes com água e sabão nos estabelecimentos públi-
cos;

 Redução do número de pessoas circulando no bairro;

 O uso de máscara para reduzir a propagação da COVID-19;

 Estado de emergência para a Pandemia não se alastrar;

 O que eu gostei durante o estado de emergência na minha casa e no 
meu bairro, é que a maioria cumpria com as regras de prevenção da 
COVID-19.

 Gostei de estar vivo sem coronavírus;

 Gostei de não ir à escola por causa de Coronavírus; 

 Já podemos ir à escola respeitando as medidas de prevenção da CO-
VID-19;

 Não houve muitos casos de menores de idade a irem aos clubes noctur-
nos por conta da pandemia.

c) Educação

 Receber apoio nos estudos;

 Estudar a aprender Inglês;

 Periodicamente me dedicando ao acompa-
nhamento das aulas de telescola;

 Gostei de ter explicação da minha mãe nas 
matérias escolares;

 Gostei de ter retomado as aulas;

 Melhoramento na prestação na escola;
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 O plano que a escola adaptou de aulas através de fichas;

 Ter apoio dos meus pais na resolução das fichas da escola;

 Aprender em casa através do programa televisão telescola;

 Adopção de novas formas de estudo para as crianças observando sem-
pre as medidas de prevenção da COVID-19;

 Tive muito tempo para responder algumas fichas de exercícios da esco-
la;

 Maior envolvimento dos meus pais nos meus estudos;

 Estudo colectivo com irmãos e encarregados;

 Estudar na escola que sempre sonhei;

 As nossas escolas foram reabilitadas;

 Aprofundei meu conhecimento com tecnologia.

d) Saúde e Nutrição

 Abertura de uma Farmácia;

 Gostei da distribuição de redes mosquiteiras que porventura ajudou 
bastante no meu bairro na lenta taxa de malaria;

 Fiz hortas, plantei cebolas, cenouras, alho;

 Gostei de terem reabilitado o hospital;

 Gostei de ter higiene, bom tratamento no hospital; 

 Fornecimento de água para todas pessoas carentes.

e) Água e Saneamento

 Melhoria no abastecimento de água potável;

 Ofereceram-nos água nas casas;

 Foi construída uma nova fontenária; 

 Melhoramento de saneamento do bairro;

 Limpeza do bairro feita pelos moradores do mesmo.



f) Protecção e Criança

 Melhor controlo e segurança por parte das autoridades;

 Proteção da criança no âmbito da COVID-19;

 Diminuição das gravidezes precoce;

 Diminuição da desnutrição crónica nas crianças;

 Redução dos casamentos prematuros;       

 Aprendi assistir noticias;

 Existência da Linha Fala Criança;

 Melhor controlo policial;

 Maior controlo das crianças;

 Foram colocados sinais de trânsito e passadeiras em frente da escola 
primária;

 Organização do terminal de transportes públicos.

g) Meio Ambiente

 Gostei de ver tudo limpo nas ruas;

 Nos bairros houve reorganização de certas ruas;

 Gostei de estar num bairro organizado sem aglomerado;

 Aumento do espaço verde ao longo da avenida;

 O lixo passou a ser removido frequentemente;

 A higiene individual e colectiva teve grandes melhorias;

 Plantação de flores e várias plantas nos bairros;

 A remoção do lixo pelo Conselho Municipal;

 Reabilitação das estradas;

 Reabilitação do estádio;

 Colocação de contentores de lixos nas zonas.
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h) Direitos da Criança

 Divulgação dos direitos e deveres das crianças através de teatro;

 Passei momentos de lazer com os meus amigos;

 Gostei de jogar bola;

 Tivemos muito tempo para brincar;

 No meu bairro gostei de ver as crianças a colocar em prática seus co-
nhecimentos: modelagem, costura e construção de brinquedos com 
arame e latas;

 Tivemos bom atendimento com as campanhas e os projectos que pas-
sam de casa em casa sem ignorar os outros por condições (pobres);

 Gostei de ver algumas associações a fazerem concursos como forma de 
ajudar as crianças a ficar em casa.

 Agora já se deixam as crianças a participarem nas reuniões do bairro.
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II. Aspectos Negativos 

a) Família e Comunidade

 Houve muitos abortos ilegais e inseguros em menores de 18 anos de 
idade;

 Falta de concentração dos pais e encarregados de educação para as 
crianças;

 Abuso de poder por parte das autoridades de segurança;

 No meu bairro acontecem mais coisas más do que boas;

 Há casas que tocavam música muito alto de noite;

 Sem convívios familiares ou momento de lazer;

 Ter ficado muito tempo em casa criou tédio;

 Encerramento das igrejas;

 Algumas festas foram canceladas;

 Não ao uso da máscara;

 Não estou a gostar dos insurgentes que estão a atacar  Cabo Delegado;

 Perdi quatro membros da família, meu tio, avó e tia;

 Passei por várias barreiras junto com a minha família;

 Não gostei da violação de uma menor de 10 anos;

 Perdi meu pai;

 É muito triste, jovens dos seus 14 a 18 anos a cometerem suicídio;

 A coisa que não gostei foi minha irmã engravidar e ter filho sem ter-
minar nível secundário. Houve desentendimentos entre eu e a minha 
irmã e também algumas vezes com a minha mãe.

 Corrupção;

 Barulho no bairro. Muitas intrigas entre vizinhos;

 Não há controle de cães em todo o bairro, está cheio de cães vadios;

 Hospedar na casa da minha madrasta. Ouvir grosserias; 15
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 Falta de higiene por parte da comunidade;

 Cortes regulares de corrente eléctrica;

 A falta de empatia das pessoas;

 Má urbanização das casas;

 Ver crianças a ser submetidas em negócios em pleno tempo da pande-
mia da COVID-19;

 Roubos, violência e criminalidade;

 Não gostei das guerras que assolam algumas províncias do nosso país;

 Dificuldade de resolução de problemas a nível familiar;

 Frequência de pessoas com atitudes suspeitas nas noites;

 Os insurgentes continuam a atacar várias aldeias e as pessoas ficaram 
sem casas, refugiaram-se em outros lugares;

 Não gostei quando o comboio deixou de circular;

 Ficar sem ver minhas amigas e outras pessoas;

 Não gostei da acção de alguns filhos dos vizinhos que andam a vanda-
lizar no bairro.

 A morte de muitas crianças no país;

 Muitos acidentes, mesmo com semáforos colocados os motoristas não 
respeitam os sinais;

 Não ir à Igreja;

 Estradas enchem de água no meu bairro sempre que chove;

 Muitas crianças se marginalizaram neste período talvez por não ir à 
escola.

 Crianças desamparadas;

 Na minha casa, o que não gostei é quando a nossa empregada roubou 
nossos pertences;

 No meu bairro, o que não gostei é quando uma senhora bateu a outra 
senhora sabendo que está gravida;

 Não deixaram trançar o que eu queria;



 Fofocas em relação a minha pessoa;

 Violência contra mulher e criança;

 Presenciei actos de violência feitas por encarregados de educação;

 Maior taxa de gravidezes precoces no meu bairro;

 Minhas tias mudaram de casa;

 Não poder brincar como antes;

 Não ter telemóvel;

 Não pude sair para brincar;

 Interrupção da interacção entre minhas amigas, vizinhos e familiares; 

 Crianças que não iam a escola ficavam a jogar futebol nas ruas;

 Não gostei de ter perdido um cachorro;

 Não gostei de alguns pais terem mandado seus filhos para controlar 
seus negócios, vender no mercado, nas paragens ao invés de estudar;

 Roubaram-me celular.

b) COVID-19

 Não gostei da existência de coronavírus;

 Fraco envolvimento de crianças nas reuniões (da família e comunida-
de) por causa da COVID-19 está nos afectar;

 Saber que meu tio e a família estão infectados pelo COVID-19;

 Não gostei do comportamento dos cidadãos que não usavam a máscara 
quando se faziam as ruas.

 Receber a notícia de que muitas pessoas estão a perder a vida devido ao 
coronavírus;

 Ficamos muito agitados por causa da doença de COVID-19;

 Ver pessoas passando dificuldades por conta da COVID-19;

 Ver meus vizinhos a deixar meus amigos saírem de casa no meio da 
quarentena.

 Muitas pessoas no meu bairro perderam emprego;
17
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 Já não posso abraçar os meus amigos;

 Não gostei da ideia de não poder sair normalmente;

 Não gostei que muitas pessoas ficaram sem trabalhar principalmente 
os domésticos;

 Medo de ser uma das pessoas infectado por COVID-19.

 Não poder sair de casa nem para brincar;

 Em plena COVID-19, os casos de trabalho infantil aumentaram num 
número maior e ainda continuam subindo;

 O incumprimento das medidas de segurança perante a pandemia;

 Fraca adesão às medidas de prevenção da COVID-19;

 Aumento de números de casos positivos e mortes;

 O afastamento devido a pandemia;

 O facto das pessoas não se prevenirem na pandemia;

 Remoção dos vendedores provocando o desemprego;

 Esse tempo de quarentena a bandidagem aumentou, vários jovens as-
sim como adolescentes estão envolvidos no álcool e nas drogas;

 Ver amigos a passarem necessidades;

 Ver crianças chorando por fome e alguns pais não se importando com 
isso;

 Vendo vizinhos, pais e mães preocupados com bens materiais que desa-
pareceram;

 O encerramento dos parlamento infantil face a Pandemia, uma orga-
nização que muitas vezes mantém as crianças a par dos seus direitos e 
deveres;

 Aumento de casos de depressão e solidão; 

 Distanciamento com os meus amigos.

 Ficamos muito tempo em casa;

 Excesso de pessoas nas praias;

 Alguns estabelecimentos não seguiram regras de prevenção da CO-
VID-19;
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 As pessoas já não seguem mais o distanciamento, andam sem máscaras 
até no transporte público;

 A ignorância de algumas regras de prevenção da Pandemia;

 O não respeito do número máximo de passageiros permitido nos trans-
portes semi-colectivos;

 Vendedores nas ruas sem protecção;

 O Coronavírus propagou-se ainda mais impedindo a realização de vá-
rias coisas (aulas, festas, encontros familiares…);

 Não gostei desta doença que destruiu e está destruindo várias famílias.

 Perdemos muito tempo e muita coisa por causa da Pandemia CO-
VID-19.

 Não gostei de ficar em casa confinado; 

 O que não gostei em 2020 foi a COVID-19;

 As enchentes de menores nas ruas e o consumo de álcool mes-
mo depois de se ter decretado o estado de emergência; 

 Abuso de poder e da força exercida pela polícia que 
batia nas pessoas na rua;

 Não uso correcto de máscaras e não lavagem das 
mãos;

 Aumento do número de doentes da COVID-19;

 Afastar-me dos meus amigos;

 Meus pais tiveram os seus traba-
lhos encerrados devido a Pande-
mia;

 Aumento do número de infec-
ções por Coronavírus;

 O controlo não era rigoroso 
tanto é que alguns estabeleci-
mentos que vendiam bebidas 
alcoólicas permaneciam aber-
tos;
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 Insegurança nos bairros;

 Paramos de estudar;

 Afastamento social.

c) Educação

 Ter ficado sem aulas;

 Estudar online em casa;

 Aprender a estudar sozinha tornou-me difícil perceber algumas maté-
rias;

 Não gostei da passagem automática. Eu queria passar sim, mas com o 
meu conhecimento e a minha dedicação nos estudos;

 Ficar sem estudar no ano lectivo 2020;

 Não gostei quando tirei negativa na prova;

 Fiquei muito tempo em casa sem ter aulas e acabei esquecendo a ma-
téria da escola;

 Houve maior desistência escolar;

 Crianças com sonhos de retornar aos estudos, mas por falta de condi-
ções acabam se envolvendo em muitos riscos para si próprio como: as 
gravidezes precoce e trabalhos infantis;

 Não gostei do encerramento das aulas;                                                   

 O encerramento das escolas e locais públicos de aprendizado e lazer;

 Encerramento das escolas, interrupção das aulas;

 Encerramento das escolas e alguns estabelecimentos devido a CO-
VID-19;

 Ficar sem poder ir à escola por muito tempo;

 Ter aulas pela televisão ou plataformas digitais;

 Não gostei da passagem automática;

 Interrupção das aulas presenciais, reabertura das aulas sem condições 
para os outros;
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 Nesse período deu para notar as desigualdades entre as escolas públicas 
e privadas (questões sanitárias e qualidade do próprio ensino);

 Estudar dois dias apenas por semana, perder a maioria das aulas;

 Ter saudade da minha professora e amigos;

 Passar de classe sem ter estudado;

 Não pude fazer informática;

 Não gostei de ver algumas crianças a deixarem de rever algumas maté-
rias que estudaram antes da paralisação das aulas;

 Houve um fraco acompanhamento da criança no que diz respeito as 
suas necessidades, aflições e preocupações educacionais;

 Muitas crianças não voltaram as escolas;

 Não gostei de ver algumas colegas grávidas;

 Não gostei de ir na machamba;

 Não gostei quando o canal de telescola não dava aulas nos fins de sema-
nas.

 Quando meu pai me mudou de escola;

 Não gostei da atitude de alguns professores;

 Tive que estudar muito;

 Pouca preocupação dos pais na resolução dos exercícios dos filhos;

 Aulas sem explicação dos professores;

 Ver crianças na rua sem se preocupar com os estudos, mas sim com 
trocados;

 Perdi todas matérias de 11ª classe.

d) Saúde e Nutrição

 Escassez de água potável;

 Foi quando uma vizinha minha deu à luz uma menina que nasceu 
doente e ela também teve problemas de saúde.

 Fala-se muito da COVID-19, mas também houve surto de cólera;
21



 Ficar com fome;

 Mau atendimento nos hospitais.

e) Água e Saneamento

 Os cortes de energia;

 A falta de água potável;

 Défice de fornecimento de água;.

 Corte de energia sempre que o céu fica nublado e quando pinga;

 Dificuldade de acesso a água;

 Crianças tomando banho no tanque de água do estaleiro;

 Crianças recolhendo lixo nas casas para poderem se alimentar;

 Problemas de água no meu bairro.

f) Protecção a Criança

 Maior índice de assaltos;

 Violência contra mulher e criança;

 Presenciar actos de violência praticados por encarregados de educação; 

 Várias menores de idade gravidas;

 Não gostei de ver crianças na rua pedindo esmola, chocou-me bastante;

 Há muita violência sexual, física e muita prostituição;

 Violência sexual doméstica;

 Trabalho infantil;

 Abuso sexual de uma menor de 12 anos;

 Ataques em Cabo Delegado, crianças vivendo terror nos distritos de 
Cabo Delgado;

 Dificuldade de sair a partir das 18 horas por falta de energia;

 Aumento de número de crianças pedindo esmola e vivendo na rua;

 Não gostei de ver crianças a trabalhar no dia internacional da criança;
22
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 Várias crianças se tornaram mães o que não é nada bom;

 Aumento de casos de gravidezes de meninas dos seus 13 - 15 anos;

 Aumento de abuso sexual contra menores;

 As crianças andavam expostas nas ruas e não obedeciam a regra do dis-
tanciamento.

g) Meio Ambiente

 Eu gostaria que o meu bairro fosse pavimentado e organizado de modo 
que as viaturas possam passar sem causarem danos;

 E na minha casa eu gostaria que plantassem árvores…;

 Lixo e poluição;

 Não gostei quando cortaram quase todas árvores da zona;

 Aumento da temperatura;

 As queimadas descontroladas;

 Aumento do lixo no bairro.

h) Direitos da Criança

 Ficar sem jogar a bola com amigos;

 Ficar sem passear e sem viajar;

 Falta de apoio e assessoria para o parlamento in-
fantil;

 Não gostei de não ir ao parlamento e catequese;

 Não poder ir à praia;

 Escassez de alimentos por falta de dinheiro;

 Já não saia para brincar;

 Não tivemos festa no dia 1 de Junho;

 Encerramento de parques de diversão;

 O fraco envolvimento das crianças nas reuniões 
por causa da doença;



 Não ter debates presenciais com colegas do parlamento infantil;

 Não implementar as actividades do parlamento infantil;

 Paralisação de muitas actividades culturais e desportivas;

 Não gostei de ver confinamento, distanciamento social;

 Houve muitos pedidos feitos por nós crianças do parlamento infantil, 
mas não são atendidos;

 Ignorância por parte de certos adultos em respeitar ou valorizar a opi-
nião da criança;

 Não temos brinquedos.
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III. Recomendações 

i) Família e Comunidade

 Que haja mais segurança para as meninas;

 Procurar mais coisas que possam me ocupar e entreter;

 Ganhar coragem para perdoar, tentar aproximar-se das pessoas antes 
que seja tarde para demostrar a falta que fazem;

 Morar num convento, se calhar lá haveria tranquilidade;

 Comprar um telefone novo para mim porque mesmo agora estou a usar 
o telefone do meu irmão;

 Mais cuidados a ter com poupanças financeiras;

 Fazer a reunião do bairro;

 Liberar os sítios para eu passear com a minha família;

 Prevenirmo-nos da doença, e os que foram tirados emprego serem da-
dos de volta;

 Alertar os jovens sobre os riscos das drogas e suas consequências;

 Aumentar a patrulha policial nos bairros;

 Maior envolvimento dos pais na vida dos seus filhos;

 Ao invés de a polícia bater nas pessoas que vendem no mercado podia 
conversar com elas e não deitar a mercadoria por que é a única fonte de 
alimentação delas e dos seus filhos;

 As pessoas devem trabalhar para recuperar;

 Deve se arranjar formas para que haja condições para que os campos de 
desporto voltem a funcionar;

 Sensibilizar os pais para melhorar os cuidados com os filhos;

 Que haja coordenação entre pais e filhos, pois isso garante que dentro 
duma família haja diálogo e respeito;

 Alojar os vendedores em lugares condignos; 25
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 Ajudar as famílias necessitadas;

 Dar de comer aos que tem fome;

 Aconselhar os pais que nós crianças precisamos de carinho, atenção, 
amor, mansidão e de muito cuidado;

 Reforçar a fiscalização para aumentar as condições de segurança;

 Financiar as famílias desempregadas;

 É preciso o governo colaborar com a população e recolher as crianças 
que vivem na rua que não tem o que comer e onde dormir...

j) COVID-19

 Manter o distanciamento social e um pouco dos nossos titios para  
podermos nos reunir para podermos ter debates;

 Melhorar as medidas de controlo, lavando as mãos;

 Cumprir com as medidas de prevenção;

 Que haja condições para combater a COVID-19;

 Encontrar-se uma cura para COVID-19;

 Tomar as medidas de prevenção contra a doenças;

 Tomar medidas de higiene para evitar a contaminação por COVID-19;

 Encontrar uma vacina para a COVID-19;

 Acabar com coronavírus para eu poder ir à escola, brincar e gozar livre-
mente dos meus direitos;

 Sair um pouco de casa;

 Fazer palestras face a Pandemia do coronavírus;

 Melhorar a autoridade e levar mais a sério as medidas de prevenção, 
digo isto por que muitos polícias cometem suborno no mercado levan-
do mantimento das pessoas que vendem;

 Usar máscara e respeitar as medidas de prevenção imposta pelo Minis-
tério da Saúde

 Informar os nossos amigos e irmãos para evitar jogos para melhorar a 
prevenção das doenças como COVID-19;
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 Haver conversa entre chefe da comunidade e pessoas do meu bairro 
sobre os riscos e as condições por não se proteger do vírus;

 Lavar as mãos com água e sabão e ou cinza, usar bem as máscaras para 
melhor nos proteger da Pandemia;

 Difundir mais informação sobre a prevenção da COVID-19;

 Dar-se mascaras e sensibilizar as pessoas;

 Acostumar-se com o novo normal;

 Criar formas de interagir mesmo com esta doença;

 Proteger-se da COVID-19 até que se encontre a cura;

 Continuar a promover o ensino à distância…;

 Informar bem a população sobre Coronavírus e suas consequências;

 Cumprir as medidas rigorosamente para evitar contágio por COVID-19;

 Não permitir a saída desnecessária das crianças;

 Cumprir medidas de prevenção, usar máscaras em locais públicos;

 As autoridades devem aumentar a fiscalização e mostrar as pessoas que 
precisam de seguir as medidas de segurança.

k) Educação

 A reabertura das escolas e outros locais públicos...;

 Aproveitar o pouco tempo que resta para passar de ano;

 A escola nos dê toda a matéria necessária para fazer os exames e passar;

 Intensificar a prestação na escola para melhorar o entendimento da 
matéria da classe perdida;

 Deixar as crianças ir à escola: a criança tem direito de estudar;

 Construir mais escolas e parques de diversão;

 O ano lectivo de 2020 devia ser anulado;

 As aulas devem iniciar em Janeiro de 2021 para todos os estudantes;

 Estudar em dobro para recuperar o tempo perdido;

 Incentivar os adultos a deixar os filhos ou parentes estudarem;



 Ajudar as crianças com as matérias independentemente de não estudar 
mais este ano;

 Fazer o acompanhamento do nível da qualidade escolar, sobretudo as 
crianças das zonas mais recônditas;

 Festejar 1 de Junho na escola;

 Abrir as escolas, retorno às aulas normalmente visto que fomos prejudi-
cados pela Pandemia e não iremos ver algumas matérias;

 Mais disponibilidade dos livros nas plataformas digital;

 Os professores devem dar o acompanhamento ao desempenho dos es-
tudantes;

 Criar condições nas escolas para podermos regressar às aulas;

 Ter acesso ao ensino e educação de qualidade;

 Garantir a segurança durante as aulas;

 Construção de mais escolas;

 Queremos mais trabalho da escola para estimularmos o nosso cére-
bro;

 Alteração do calendário escolar;

 Usar redes sociais para criar aulas virtuais;

 Procurar melhores métodos do ensino;

 Criar condições para a retoma das aulas presenciais de forma segura;

 Recuperar o tempo perdido;

 Sensibilizar os pais à ajudar seus filhos na aprendizagem da matéria.

l) Saúde e Nutrição

 Fazer o acompanhamento do nível da qualidade alimentar da criança;

 Aumento e melhoramento das unidades sanitárias;

 Melhorar acesso aos medicamentos.
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m) Água e Saneamento
 Aumentar o número de contentores de lixo;

 Aumentar as fontenárias;

 Melhorar o sistema de fornecimento da água;

 Que a FIPAG (empresa de fornecimento de água) dê mais horas de uso 
de água.

n) Protecção a Criança
 Que haja mais segurança para as meninas;

 Circulação dos agentes das PRM;

 União entre o nosso governo e estrangeiros para combater os terroristas;

 Devem punir os pais que colocam os filhos a trabalhar.

 Iluminar os bairros e as ruas.

 Deve-se sensibilizar as crianças a denunciar;

 Mais paciência por parte da polícia;

 As pessoas devem diminuir a velocidade quando conduzem, e não con-
duzir embriagados visto que as mortes frequentes deste são de aciden-
tes de viação;

 Aconselhar as meninas para prevenirem-se;

 Deve proibir-se a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade;

 Melhorar a segurança;

 Fazer palestras, apresentação de peças teatrais, vídeos falando da pre-
venção e combate das uniões prematuras;

 Ensinar as pessoas para não roubar;

 Apoiar as famílias e crianças que estão a sofrer o impacto directo da 
guerra em Cabo Delgado;

 Criação de mais orfanatos;

 Construção de mais postos policiais;

 Melhorar a sinalização nas estradas;

 Sensibilizar as meninas para não se envolver com homens mais velhos.
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o) Meio Ambiente

 Aumentar o número de contentores de lixo;

 Melhorar as estradas da zona.

p) Direitos da Criança

 Construção de parques de diversão, locais que possam acolher à todas 
as crianças. Afinal a diversão é sinónimo de infância, nenhuma criança 
precisa esperar 1 de Junho para se divertir;

 Que haja consciencialização e valorização a respeito dos direitos da 
criança;

 Gostaria que tivesse mais parques;

 Que haja disponibilidade de transporte para acesso as zonas rurais por-
que a distância está a estragar muita coisa;

 Que todas as crianças brinquem em paz e harmonia; 

 Deve se melhorar a ajuda as criancinhas que realmente precisam de 
ajuda;

 O Parlamento Infantil deve voltar a ter suas reuniões;

 Os nossos dirigentes deviam se focar mais em ajudar as famílias que es-
tão a passar por necessidades, pois com a Pandemia muitos pais ficaram 
sem emprego e assim, as famílias ficam sem fonte de sustento;

 Melhorar a forma de colaboração governo, sociedade em geral e agên-
cias de comunicação;

 Retorno de desporto;

 Celular adequado para crianças;

 Respeitar os direitos da criança.
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