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Friends. Hope. Warmth. The future.  

Over the course of four months, 60 Turkish and Syrian students aged 11 to 18 were 

encouraged to share their lives  and their visions for the future  with the help 

of renowned photographer Reza Deghati, as part of the UNICEF-supported Youth 
Lens project. In workshops across three cities in Turkey students learned some of 

the ins and outs of photography and visual narration to tell their own stories, 

centred around a series of themes. 

Yasmin also photographed a 
young boy offering a flower 
to a girl in Istanbul to depict 
‘Friendship’. 

Yasmin Masri, 17, a Syrian 
student, photographed three 
sisters watching a video together 
on a mobile phone before 
bedtime to illustrate 'Family'. 

In another of Yasmin’s 
photos, a flower sprouting 
from a crack in a tree in 
Istanbul is used to 
represent ‘Hope’. 

THE PERFECT SHOT 

1. Read the information on the website below and answer the questions. 

Do you like taking photos?  

Do you know any  
photographer?  

[Adapted from UNICEF / Stories] 
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Would you like to watch the video of the protography exhibition in Turkey?  
         Click here  https://www.youtube.com/watch?v=whocO9x3J0I 
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A. O texto trata de um projeto que envolve alunos de duas nacionalidades.  
       a) Quais são elas?  

       b) Qual a faixa de idade dos alunos?  

       c) Que tipo de projeto trata o texto? 

       d) Que profissional ajudou os alunos no projeto?  

       e) Qual o nome do projeto?  
 
B. O site mostra algumas fotos tiradas por uma menina.  
       a) What’s her name? 

       b) How old is she?  

       c) Where is she from?  

 
C. Os alunos foram encorajados a tirar fotos que  ilustrassem a vida deles e sua 
visão do futuro.  

These are some examples of everyday activities and photos taken by different 
photographers: 

 
brush the teeth /    watch TV  /  surf the internet/  

have a shower   / study 
 

Look at the photos below and match them to the correct label. Follow the example.  

brush the teeth 
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c. Alguns dos temas escolhidos por Yasmin foram: 
 

 Family, Friendship, Hope. 
 
Use this site and find out the meaning of these words:   

https://www.fromyourwindow.com/ 

Já ouviu falar no Projeto  
What do you see from your window?  

 Click the camera and check  
WINDOW 
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Que temas você escolheria se estivesse participando 
desse projeto?  O que poderia representar os temas 
escolhidos? E que tal tirar fotos de pessoas, objetos, 

lugares para representá-los como fez a menina Yasmin?  

É um grupo do Facebook onde pessoas de cerca de 143 países 
compartilham fotos intituladas “O que você vê da sua janela?”. O 
grupo foi criado por Arik Zara em março por razão da campanha 
#StayAtHome (#Fiquemcasa). 

Que tal começar a fotografar e compartilhar com seus 
amigos e familiares pelo whatsapp?  

Sugestão: tire a mesma foto do quintal, do céu 
etc.)todos os dias em três momentos diferentes: 

manhã, tarde e noite. Depois comece a compará-las 
verificando luminosidade, sombra etc. 

.                      Você terá uma grande surpresa! 

https://translate.googl
e.com.br/#view=hom
e&op=translate&sl=e
n&tl=pt 
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