
Este livro de 

exercícios pertence a 
Este livro de 
Este livro de 

exercícios pertence a 

exercícios pertence a 
Este livro de 
Este livro de 
Este livro de 

exercícios pertence a 

exercícios pertence a 

exercícios pertence a 
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 Anne FrankAnne Frank
Dá a ti próprio uma vez e escreve!
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A vida de Anne Frank 

Quando é que te sentes em casa nalgum 
sítio?

Responde aqui.

Anne sente-se em casa

A 12 de junho de 1929 
Anne Frank nasceu em 
Frankfurt am Main, 
Alemanha. A família 
Frank é judia.

Título: 

1929

Segue aqui a vida da Anne Frank. Certifi ca-te de 
que escreves os títulos corretos. Escolhe um dos 
títulos no fi nal desta página.

A 12 de junho de 1929 
Anne Frank nasceu em 

Em 1933 Adolf Hitler 
sobe ao poder na 
Alemanha. Ele culpa os 
judeus pela alta taxa de 
desemprego e pobreza. 
Hitler é um ditador. Otto 
e Edith não se sentem 
seguros ali e decidem 
deixar a Alemanha. 
Mudam-se então para 
Amesterdão.   

1933

Copia os seguintes títulos para 
o local correto. 

A vida em Amesterdão

Anne Frank nasce

Quando é que te sentes em casa nalgum 
sítio?

Responde aqui.Responde aqui.

Anne sente-se em casa

Título: 

1934/1938

Anne sente-se em casa 
em Amesterdão. Ela 
rapidamente aprende 
holandês e faz muitos 
amigos. No verão vai 
muitas vezes para a praia 
com a sua família. 
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Para ti,o que signifi ca “discriminação”?

Escreve a tua resposta aqui 

Discriminação

Título:

1942

Os judeus também são 
discriminados na Holanda. 
Anne e Margot são forçadas 
a ir para uma Escola 
Secundária Judia em 
Amesterdão, segregadas dos 
seus colegas não judeus. 

Discriminação

Hitler quer expandir 
o território alemão e 
ocupa outros países. 
Em setembro de 1939 
a Polónia é atacada 
de ambos os lados: de 
um lado pelo exército 
alemão e de outro pelo 
russo. A Inglaterra e a 
França declaram guerra a 
Hitler. Este é o início da 
Segunda Guerra Mundial. 

1938/1939
Título:

Os judeus também são Os judeus também são 
discriminadosdiscriminados
Anne e Margot são forçadas Anne e Margot são forçadas 
a ir para uma Escola a ir para uma Escola 
Secundária Judia em Secundária Judia em 
Amesterdão, segregadas dos Amesterdão, segregadas dos 
seus colegas não judeus. seus colegas não judeus. 

Hitler quer expandir 
o território alemão e 
ocupa outros países. 
Em setembro de 1939 
a Polónia é atacada 
de ambos os lados: de de ambos os lados: de 
um lado pelo exército 
alemão e de outro pelo 
russo. A Inglaterra e a 
França declaram guerra a 
Hitler. Este é o início da 
Segunda Guerra Mundial. 

1938/1939

Estamos em maio de 
1940 e a guerra está 
no seu auge. O exército 
alemão ocupa a Holanda. 
Anne e a sua família 
não se sentem mais em 
segurança. Fugir tornou-
-se agora muito difícil. 

1940

Anne e Margot são forçadas 

Amesterdão, segregadas dos 

Título:

Margot recebe uma 
convocatória. Ela tem 
de ir para um campo de 
trabalho na Alemanha. 
Se Margot não for, toda a 
família será presa. Otto e 
Edith não a deixarão ir. A 
6 de julho a família Frank 
vai para o seu esconderijo 
na rua Prinsengracht. 
 

1942

Coloca os seguintes títulos no local correto. 

Viver durante a guerra

Um esconderijo
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Outra família está à procura de um sítio 
seguro para viver. Os seus nomes são 
Hermann e Auguste van Pels e o seu fi lho, 
Peter. 

Escreve duas caraterísticas
 

tuas aqui.

Agora pergunta a outra pessoa 

duas caraterísticas
 que ele/ela 

escolheria para te desc
rever!

E tu, como te 

descreverias?

Peter. 

E tu, como te 

descreverias?

Amor no 
Anexo 

Secreto

NOME: 

Anne Frank
fi lha de Otto e Edith, irmã 
de Margot

É: 
sensível, alegre, triste

ADORA: 
ler e escrever 

ÀS VEZES SENTE-SE: : 
sozinha e ansiosa 

OS OUTROS DESCREVEM-NO COMO:

de confi ança, pronto a 
ajudar e corajoso

3

6
Anne traz para o 
esconderijo o seu diário, 
que recebeu no seu 13º 
aniversário. 

Inicialmente, Anne acha que 
Peter é ´aborrecido, preguiçoso´ e 
´desagradável´. Depois, em 1944, começa 
a escrever acerca dele de uma forma mais 
positiva. Sente-se ´feliz quando ele olha 
para ela´ e apaixona-se por ele. Anne 
tem na altura 15 anos e Peter 18. 

‘Kitty, pareço uma pessoa apaixonada que só sabe falar sobre o seu amor querido.’  
3 de março de 1944

O Anexo Secreto

NOME: 

Peter van Pels
fi lho de Hermann e Auguste

É: 
calmo, envergonhado, 
silencioso

ADORA 
carpintaria e animais

OS OUTROS DESCREVEM-NO COMO:

de confi ança, pronto a 
ajudar e corajoso



Imagina que estás muito 
chateado/a em relação a 
algo. Como o expressarias?

E tu, o que farias?Imagina que estás muito 

E tu, o que farias?

E tu, o que farias?
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Este é Fritz Pfeffer. 

É um conhecido das 

famílias Frank e Van 

Pels e também precisa 

de se esconder. 

Partilha o quarto 

com Anne. Anne não 

gosta disto porque o 

quarto é já demasiado 

pequeno. 

NOME: 

Fritz Pfeffer
É:  fechado e assertivo 

(independente)
 procura refúgio na sua 

fé: reza todas as noites 
no esconderijo

É:  dentista 
É:  medo de gatos

MIEP GIES DESCREVE-O COMO: 
desportista, elegante, 
amável 

ANNE DESCREVE-O COMO:

egoísta e arrogante 

Tanto Anne como Fritz gostam 
de trabalhar na escrivaninha do 
seu quarto. Anne pergunta a Fritz 
se pode trabalhar duas tardes 
por semana na escrivaninha. Ele 
responde: ´não!´. Anne chateia-
-se e tenta levar a melhor com 
o apoio do seu pai. Consegue-o, 
mas isso não é nada bom para 
o ambiente que se vive no 
esconderijo.  

Uma grande 

discussão por causa 

de uma escrivaninha

R‘Estou a ferver de raiva, mas não posso mostrá-lo. Gostaria de gritar, bater o pé […]’  
30 de janeiro de 1943



Os ajudantes 

As pessoas escondidas no 
Anexo Secreto são ajudadas 
por quatro empregados 
de Otto. Eles levam-lhes 
comida e às vezes livros e 
revistas.

Os ajudantes 

As pessoas escondidas no 
Anexo Secreto são ajudadas Anexo Secreto são ajudadas 

comida e às vezes livros e 

O que é que tu farias? 
Os ajudantes arriscam as suas 
vidas ao ajudar quem estava no 
Anexo Secreto. E tu, alguma vez 
ajudaste alguém? 
Descreve a situação.  

Dirige-te para a exposição

Lê e observa a exposição durante 
algum tempo. Depois lê o 
texto seguinte e responde às 
perguntas.

Já sabes os nomes 
das pessoas 
escondidas? 
Escreve-os por baixo 
das fotografi as. 
Podes procurar na 
exposição se ainda 
não souberes os 
seus nomes. 

‘Estamos aqui 
enfi ados, isolados do mundo, ansiosos e cheios de medo […]’

17 de abril de 1944
17 de abril de 1944

Que emoções achas que as pessoas 
que estavam escondidas sentiram? 
Escreve mais abaixo.
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As pessoas escondidas 

Completa

Os oito habitantes escondem-se durante 

......... dias no  .............. Eles têm que 

estar ............. todos os dias? Olhar para 

a rua é muito  ...................



Hitler e os nazis culpam os judeus por 
todos os problemas da Alemanha.

Antissemitismo  

Antissemitismo é o ódio contra os 
judeus. Os nazis odeiam os judeus. 
É uma forma de discriminação. 
Escreve outra palavra para 
antissemitismo: 

6

Anne escreve muito acerca dela 
própria no diário. Escreve sobre a 
sua aparência, os seus passatempos 
e os seus sentimentos. Ela tem ‘um 
objetivo, uma opinião, fé e amor´e 
acima de tudo quer ´ser ela própria’. 

holandesa
entusiasta

curiosa

jovem

vaidosa
brincalhona

irmã

apaixonada

fi lha

judia
refugiada

namorada

menina

leitora

escritora

‘Se ao menos eu pudesse ser eu própria, 

fi caria satisfeita.’ Anne, 11 de abril de 1944

‘Seres tu próprio/a’
Escreve na tabela seguinte 
o maior número de palavras 
possível que te descrevam!

apaixonadaapaixonada

fi lha

judia
refugiada

namorada
leitora

Como é que as pessoas dizem que tu és?

‘Um dia, esta terrível guerra terminará. Virá o tempo em que seremos pessoas novamente e não apenas judeus!’ 
11 de abril de 1944

66

apenas judeus!’ 
11 de abril de 1944

‘Um dia, esta terrível guerra terminará. 

 



1
3

2

333
1

Daí são transportadas 

de comboio para o 

campo de concentração 

Auschwitz-Birkenau, 

na Polónia. Otto é aqui 

separado de Anne, 

Margot e Edith. 

Depois, Anne e 

Margot são levadas 

para o campo de 

concentração de 

Bergen-Belsen, na 

Alemanha. 

1
3

2

As pessoas detidas 

são primeiro 

levadas para o 

campo Westerbork, 

na Holanda. 

Anne morre em fevereiro 

de 1945 de febre tifóide, 

uma doença contagiosa. 

A sua mãe e irmã também 

morrem. De todos aqueles 

que estavam escondidos, 

Otto Frank é o único que 

sobrevive à guerra. 

A 4 de agosto de 1944 a 
polícia invade o Anexo 
Secreto e detém todos os 
que estavam lá escondidos. 
Alguém os traiu, mas até 
hoje ninguém sabe quem. 

O que aconteceu ao diário depois 
da detenção?
A 5 de maio de 1945 o exército 
alemão rende-se. A Holanda é 
libertada. Poucos meses depois a 
Segunda Guerra Mundial fi nalmente 
termina. 
Quando Otto Frank regressa a casa, 
em Amesterdão, Miep Gies entrega-
-lhe o diário de Anne.Otto publica 
o diário dois anos depois. 

de comboio para o 

campo de concentração 

Auschwitz-Birkenau, 

na Polónia. Otto é aqui 

separado de Anne, 

concentração de 

Bergen-Belsen, na 

2
Auschwitz-Birkenau, 

na Polónia. Otto é aqui 

separado de Anne, 

Margot e Edith. 

RESPONDE AQUI A DUAS QUESTÕES SOBRE TI:

De que é que tens medo? 

Tenta escrever duas coisas diferentes 

O que gostarias de fazer ou ser depois de terminares os estudos? 

2
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Conseguiste?
Partilha o teu twaiku com o resto do mundo!

Publica o teu twaiku na página de Facebook da Anne 
Frank. Este grupo tem mais de 20.000 seguidores. 
Primeiro escreve o teu nome, o país de onde és, a 
palavra ´twaiku´ e depois publica o teu twaiku.

Imagina: Onde estou? Quem eu vejo? 
O que vejo? O que estou a sentir? 
Escreve o teu twaiku aqui. Também 
podes usar o teu telemóvel e enviar o 
twaiku a um amigo. Primeiro escreve 
o teu nome, o país de onde és, a 
palavra ´twaiku´ e depois publica o 
teu twaiku. 

Twaikus são sobre assuntos pessoais que 
podem comover alguém. Imagina que queres 
que alguém que esteja do outro lado do 
mundo saiba onde estás e o que vês.

Exposição de Anne
palavras emolduradas em destaque

Estou impressionado

アンネの隠れ家に
展示された日記とその説明に

大きく感嘆する

Lê e observa a exposição durante 
algum tempo. Depois faz o 
seguinte exercício.

Haiku Twaiku

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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No teu dia-a-dia, escreves 
mais do que aquilo que tu 
pensas. As mensagens de 
texto no telemóvel, nas redes 
sociais ou no e.mail.
Um twaiku é baseado num 
antigo verso japonês, 
chamado haiku. Quando 
escreves uma mensagem 
de texto de 3 linhas e 140 
caracteres, fi zeste um twaiku 
– uma espécie de ‘poesia na 
internet’!

Exemplo:



Exemplo
Margot

Sossegada, séria e sedenta por 
aprender

Filha de Otto e Edith
Adora ler e estudar

Sossegada, compreensiva
Medo de ser descoberta
Quer paz e uma carreira 

profi ssional
Amesterdão

Frank

Um poema sobre a Anne Frank

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Anne

adora

Frank

9

1

2

3

4

5

6

7

Responde a sete questões. 

1 Escreve duas ou três 
caraterísticas de Anne.

2 Qual é a sua relação com os 
outros? Filha de…? Irmã de…? 
Escreve uma das relações.

3 Escreve duas ou três coisas que 
a Anne gosta de fazer, mesmo 
estando no esconderijo.

4 Escreve três sentimentos que a 
Anne poderia ter tido durante o 
período em que esteve escondida, 
tanto negativos como positivos.

5 Identifi ca o medo que ela tinha. 
6 Escreve duas ou três coisas que 

Anne esperava para a sua vida.
7 Regista o local onde é que ela 

viveu.



Um poema sobre ti! 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

10

1

2

3

4

5

6

7

8

adora

medo

espera

Então responde às seguintes 
questões e descobre o teu 
próprio poema biográfi co.

Copia o teu twaiku e/ou poemas num papel, 
corta-os e coloca-os no quadro magnético 
da exposição.

1 Escreve o teu primeiro nome.
2 Escreve três ou quatro 

caraterísticas tuas.
3 Qual é a tua relação com os 

outros? És o/a amigo/a de 
alguém? Filha ou fi lho? Irmão 
ou irmã? Escreve uma relação.

4 Escreve duas ou três coisas que 
adores.

5 Escreve duas coisas de que 
tenhas medo.

6 Escreve duas ou três coisas que 
esperas para a tua vida ou o que 
gostarias de ser.

7 Escreve onde vives.
8 Escreve o teu apelido



Textos
Anne Frank House
Lies Schippers
Sanne Verstraete

Realização
Joséphine de Man
Inger Schaap

Design
Joost Luk
Skepja, Pieter Mineur

Fotografi a
Juul Hondius

Versão Portuguesa e Revisão
Miguel Prata Gomes
Ana Sofi a Silva
Isabel Afonso
Marina Rocha
João Carlos Matos

Direitos 
Fotografi as da família de Anne Frank, coleção de fotografi as da Anne Frank House, Amesterdão
Texto Anne Frank © Anne Frank Fonds, Basileia

© Juul Hondius fotografi e

Ficha Técnica


