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A Vida de Anne Frank
Título:

Acompanhe aqui a vida de Anne Frank.
Preste atenção e escreva os títulos
corretamente. Escolha um dos títulos
que se encontram no final desta página.

Anne se sente em casa
1929
1933

Título:

Onde você se sente como se estivesse
em sua própria casa?

Responda aqui.

1934/1938

Anne Frank nasceu no dia
12 de junho de 1929, em
Frankfurt, na Alemanha.
A família Frank é judia.

Em 1933, Adolf Hitler
assume o poder na
Alemanha. Ele culpa os
judeus pela alta taxa
de desemprego e pela
pobreza. Hitler é um
ditador. Otto e Edith
não se sentem mais
seguros e decidem deixar
a Alemanha. Eles vão
para Amsterdã.

Na Holanda, Anne se sente
acolhida. Logo aprende
a falar holandês, e faz
muitos amigos. No verão,
ela costuma ir à praia com
sua família.

Coloque os títulos nas
caixas correspondentes.
A vida em Amsterdã
Nascimento de Anne Frank
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Título:

1938/1939
Hitler quer expandir
o território alemão e
invade outros países.
Em setembro de 1939,
a Polônia é atacada de um
lado pelo exército alemão,
de outro pelo exército
russo. A Inglaterra e a
França declaram guerra
a Hitler. Assim começa a
Segunda Guerra Mundial.

1940
Estamos em maio de
1940 em meio à guerra.
O exército alemão ocupa
a Holanda. Anne e sua
família não estão mais
em segurança. Fugir fica
cada vez mais difícil.

Discriminação
O que a palavra ‘discriminação’
significa para você?

Escreva sua resposta aqui.

1942

Os judeus sofrem discriminação
também na Holanda. Anne e
Margot são forçadas a estudar
no Liceu Judaico em Amsterdã,
separadas assim de seus
colegas não- judeus.

Título:

1942

Margot é convocada. Ela
tem de ir para um campo
de trabalhos na Alemanha.
Se Margot não for, toda a
família será presa. Otto e
Edith não a deixam ir. No
dia 6 de julho, a família
Frank vai para o esconderijo
na rua Prinsengracht.

Coloque os títulos nas
caixas correspondentes.
A Vida durante a Guerra
Um Esconderijo
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Há outra família em busca de lugar
seguro para morar. São Hermann e
Auguste van Pels, e seu filho Peter.

O amor
no Anexo
Secreto

Anne leva para o
esconderijo o diário
que ganhou em seu
aniversário de 13 anos.
O Anexo Secreto
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“Kitty, estou
parecendo u
ma
pessoa apaix
onada
que só conse
gue
falar sobre se
u
querido ama
do.”

No começo, Anne acha Peter ‘um chato,
um bolha preguiçoso, detestável’. Mais
tarde, em 1944, ela começa a escrever
sobre Peter num tom mais carinhoso.
Ela se sente ‘feliz quando ele olha para
ela’ e se apaixona por ele. Nessa época,
Anne tem quinze anos e Peter dezoito.

3 de março
NOME:

Peter van Pels
Filho de Hermann e Auguste
É:
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OS OUTROS O DESCREVEM COMO:

confiável, sempre pronto
para ajudar e corajoso

NOME:

Anne Frank
Filha de Otto e Edith,
irmã de Margot
É:

calado, tímido e quieto
ADORA:

de 1944
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ADORA:

ler e escrever
ÀS VEZES SE SENTE:

solitária e ansiosa

OUTROS A DESCREVEM COMO:

muito divertida, mas
também com um lado sério
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Tanto Anne como Fritz gostam
de trabalhar na escrivaninha do
quarto deles. Anne pede a Fritz
que permita que ela trabalhe
ali duas tardes por semana.
Ele responde que ‘não’, e Anne
fica muito brava. Ela tenta
conseguir o que quer junto a
seu pai. Acaba conseguindo,
mas o desconforto é geral.

Grande discussão
por causa de uma
escrivaninha.
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“Estou explo
dindo
de raiva, ma
s não
posso demon
strar.
Gostaria de g
ritar,
bater os pés,
[...]”
30 de janeir

o de 1943

NOME:

Fritz Pfeffer
É:

É:
É:

fechado e assertivo
(independente)
Busca refúgio em sua
fé: reza todas as noites,
no Anexo Secreto.
dentista
Tem medo de gatos

O que
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Imagin
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iva?

MIEP GIES O ACHA:

brincalhão, bonitão
e amistoso
ANNE O DESCREVE COMO:

egoísta e arrogante
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Saia da exposição
Vá com calma. Leia e observe
tudo na exposição. Depois,
leia o texto a seguir e
responda às perguntas.

As pessoas do
Esconderijo
Completar:
Os oito moradores se escondem
durante ......... dias no ..................

Será que você já sabe
os nomes das pessoas
no esconderijo?
Escreva-os nas linhas
sob as fotos. Se
não souber, vá até a
exposição e procure.

Eles precisam ficar ..................
todos os dias.
É muito .............. olhar lá para fora.

O que você acha?

Os Ajudantes
Os moradores do Anexo
Secreto foram ajudados por
quatro funcionários de Otto.
Eles levavam comida ao
Anexo Secreto e, às vezes,
livros e revistas.

Os ajudantes arriscam suas
vidas para ajudar os moradores
do Anexo Secreto. Você
alguma vez já ajudou alguém?
Descreve a situação.

“[…] nós est
amos
trancados aq
ui,
isolados do m
undo,
ansiosos e co
m
medo […]”
17 de abril

de 1944
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Que tipo de emoções você acha que
as pessoas do esconderijo sentiram?
Escreva nas caixas abaixo.
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“Se ao menos eude 1944
Anne Frank, 11

de abril

‘Sendo você mesma/o”
Anne escreve muito sobre si mesma,
em seu diário. Escreve sobre sua
aparência, seus passatempos, e suas
emoções. Ela tem ‘um objetivo, uma
opinião, fé e amor’ e acima de tudo
ela quer ‘ser ela mesma’.

jovem
irmã
escritora
judia

Preencha o quadro abaixo com
o maior número possível de
palavras que descrevam você.

Hitler e os nazistas culpam todos os
judeus pelos problemas da Alemanha.

Antissemitismo
O antissemitismo é o ódio ao povo
judeu. Os nazistas odeiam os judeus.
Isso é um tipo de discriminação.
Que outra palavra você poderia usar
no lugar de antissemitismo?

entusiasta
vaidosa
curiosa
menina
filha

leitora
refugiada
apaixonada
brincalhona
namorada
holandesa
Como as pessoas descrevem você?

“Algum dia e
ssa
guerra terrív
el vai
terminar. Ch
egará a
hora em que
seremos
gente de nov
o, e não
somente jud
eus!”
11 de abril

de 1944
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Em 4 de agosto de 1944,
a polícia faz uma busca no
Anexo Secreto e prende
seus habitantes. Eles foram
traídos, mas até hoje não
se sabe por quem.

No dia 5 de maio de 1945,
o exército alemão capitula.
A Holanda é libertada. Alguns
meses mais tarde, a Segunda
Guerra Mundial finalmente
chega ao fim.
Quando Otto Frank volta para
casa em Amsterdã, Miep Gies
lhe entrega o diário de Anne.
Otto publica o diário dois
anos mais tarde.
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Não tenha pressa, leia e
observe tudo na exposição.
Depois faça o exercício.

Haiku Twaiku
No seu dia-a-dia, você escreve
muito mais do que imagina.
Pense nas mensagens de texto
e e-mails que você escreve.
Um twaiku se baseia numa
forma antiga de versos
japoneses, chamada haiku.
Quando você digita uma
mensagem de texto de três
linhas e 140 caracteres, você
compõe um twaiku – um tipo
de “poesia da internet”.

Exemplo:

Exibição de Anne
Molduras destacam as palavras
Achei fantástico!

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

Twaikus falam de coisas pessoais que
emocionam as pessoas. Imagine contar
para alguém, do outro lado do mundo,
onde você está e o que está vendo.

magine: Onde estou? Quem eu
vejo? O que vejo? Como me
sinto agora?
Escreva aqui o seu twaiku. Você
também pode usar seu celular e
enviar seu twaiku a um amiga/o.

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

E aí, conseguiu?

Compartilhe seu twaiku com o resto do mundo!
Publique seu twaiku no Facebook, na página da Anne
Frank House. Esse grupo tem mais de 10.000 seguidores.
Primeiro, coloque o seu nome, o nome de seu país,
a palavra ‘twaiku’ e então publique seu twaiku.
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Poema sobre Anne Fra
Responda:

1 Escreva duas ou três
características de Anne.
2 Como é o relacionamento dela
com os outros? Como ﬁlha?
Como irmã? Escreva sobre um
desses relacionamentos.
3 Escreva duas ou três coisas
que Anne gosta de fazer, mesmo
no esconderijo.
4 Escreva três emoções (tanto
negativas como positivas) que
Anne deve ter sentido enquanto
esteve escondida.
5 Escreva sobre os medos de Anne.
6 Escreva duas ou três coisas que
Anne queria realizar em sua vida.
7 Escreva onde ela viveu.

Anne

……………………………………………………………
1
……………………………………………………………
2
……………………………………………………………
3
Adora
……………………………………………………………
4
……………………………………………………………

Examplo
Margot
Calada, séria e estudiosa
Filha de Otto e Edith
Adora ler e estudar
É quieta e compreensiva

5
……………………………………………………………

Tem medo de ser descoberta

6
……………………………………………………………

enfermeira

……………………………………………………………

Quer paz e trabalhar como
Amsterdã
Frank

7
……………………………………………………………

Frank
……………………………………………………………
9

bre você!

cial so
Agora um poema espe
Será que ainda tem um tempinho? Então
responda às perguntas e descubra o seu
próprio poema biográfico.

1 Escreva seu nome.
2 Escreva três ou quatro
características suas.
3 Como é seu relacionamento com
os outros? Tem amigas/os?
Que tipo de ﬁlha/ ﬁlho você é?
4 Escreva duas ou três coisas de
que gosta muito.
5 Escreva duas coisas de que tem
medo.
6 Escreva duas ou três coisas que
você quer para sua vida, ou o
que você quer ser.
7 Escreva o nome de sua cidade.
8 Escreva seu sobrenome.

1
……………………………………………………………………………………………………………
2
……………………………………………………………………………………………………………
3
……………………………………………………………………………………………………………

Adora

4
……………………………………………………………………………………………………………

Tem medo de

5
……………………………………………………………………………………………………………

Quer

6
……………………………………………………………………………………………………………
7
……………………………………………………………………………………………………………
8
……………………………………………………………………………………………………………

Copie seu twaicai e/ou poemas numa
folha de papel, recorte e afixe no quadro
magnético da exposição.
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