
Malala: a menina que queria ir para escola  
 

Compreensão Textual  

Capítulo 1. 

1. Qual o nome da autora da obra? 

2. Como se deu o início da história? De que forma a autora começou a narração?  

3. Descreva o Vale do Swat. 

4. Quem era Alexandre? 

5. Quem foi Gengis Khan? 

6. Descreva os Pashtuns. 

7. Quem foi o “pai da História”? 

8. Acrescente uma informação do capítulo 1 que você acha indispensável no início 

da história. 

 

Capítulo 2.  

1. Quem habitava o Vale do Swat? 

2. O que Malala fez assim que chegou ao Swat? 

3. Qual o nome do (ex) príncipe que Malala foi visitar? 

4. Descreva a casa de Minagul Adnan? 

5. Em que cidade Malala nasceu? 

6. O que significa “Mashallah? 

7. Qual o foco narrativo do texto (1ª ou 3ª pessoa)? Qual tipo de narrador? 

Comprove com um fragmento do texto e marque a página. 

 

Capítulo 3.  

1. De que se trata o início do Capítulo 3 da obra Malala? Apresente um pequeno 

trecho comprovando sua resposta. 

2. Como eram feitas as moradias do Vale? 

3. A partir da frase “eu vestia um shalwar kameez”, descreva como as mulheres se 

vestiam? 

4. Qual história literária foi citada nesse capítulo? E por que a autora fez essa 

referência? 

5. O que significa “lashkars”?  

6. Faça um relato descritivo sobre os costumes do Vale do Swat. Como a família de 

Razia e Sana viviam o seu dia-a-dia? 

7. Por que a filha de Sana, Aimun, não queria se casar jovem como a mãe? O que 

você pensa sobre essa posição de Aimun? 

 

 



 

Capítulo 4.  

1. Qual o nome da escola que Malala estudou? Descreva-a. 

2. Descreva a relação que era estabelecida entre meninos e meninas do Paquistão. 

Como as meninas/mulheres eram consideradas? 

3. Como era o comportamento de Malala na escola? Quais qualidades ela 

apresentava? Descreva sua participação e seu rendimento escolar. 

4. Como era a relação de Malala com o seu pai? 

5. “Na escola é diferente, todos aprendem a pensar, os meninos e as meninas também 

_ em classes separada, porque é assim no vale do Swat: meninas para cá, meninos 

para lá.” Qual a sua opinião sobre isso? 

 

Capítulo 5.  

1.  Qual a importância do véu para Malala? 

2. Quem eram os talibãs? Descreva-os. 

3.  Como se chama a capital do Afeganistão? 

4. Quem foi Abdul Salam? Descreva-o.  

5. Qual acontecimento marcante mudou a vida de Malala? 

 


