
PROJETO OTHUKUMANA “JUNTOS” 

  Reforço das capacidades da rede diocesana católica 

de educação pré-escolar 

LICHINGA-NIASSA | MOÇAMBIQUE 

PARCEIROS 

PRIORIDADE ÀS CRIANÇAS E À EDUCAÇÃO DE 

INFÂNCIA - PORQUÊ? 

 

Porque se sabe hoje que programas de educação de 

infância bem fundamentados que tenham em conta 

todas as dimensões do desenvolvimento da criança, 

postos em prática por educadores em formação e com  

supervisão adequadas, que possam ser avaliados a curto 

e a médio prazo, promovem: 

 

 

in BARNETT, W. Steven (2008) Preschool lasting effects: Re-

search and Policy Implications | www.readingrockets.org 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

 

Fundação Fé e Cooperação 

http://www.fecongd.org 

 

Leigos para o Desenvolvimento 

http://www.leigos.org  

 O sucesso escolar; 

 A redução das taxas de abandono escolar e a         

gravidez precoce; 

 A diminuição da delinquência e criminalidade juvenil; 

  O aumento das expectativas de empregabilidade e 

mobilidade social ascendente. 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA E CIENTÍFICA 

INVESTIDORES SOCIAIS NAS  ECN 

Direcção Distrital  do Género, Criança e  

Acção Social  de Cuamba 

 

Direcção Distrital da Educação, Cultura,  

Juventude e Tecnologia de Cuamba 



SETOR DE INTERVENÇÃO ATIVIDADES PRINCIPAIS 

LOCALIZAÇÃO 

DURAÇÃO 

Moçambique | Província do Niassa 

24 meses — fevereiro de 2015 a fevereiro de 2017 

Contribuir para a melhoria e equidade no acesso à 

educação pré-escolar das crianças da Província do 

Niassa, através de: 

 Reforço das competências pedagógicas e do   

trabalho em rede dos agentes educativos do   

ensino pré-escolar da Diocese de Lichinga; 

 Reforço da sustentabilidade das Escolinhas      

Comunitárias do Niassa (ECN) através do           

fortalecimento do seu modelo de gestão; 

 Elaboração de um modelo pedagógico de       

educação de infância da Diocese de Lichinga,              

respeitando os princípios do desenvolvimento da 

Dignidade Humana; 

Setor | Educação 

Subsetor | Educação Pré-Escolar 

OBJETIVOS 

 Favorecer uma visão holística e integral do                   

desenvolvimento de cada criança e do seu sucesso    

educativo; 

 

 Reforço das competências e da ação da Comissão      

Diocesana de Educação (CDE) e a sua integração na 

estratégia nacional do ensino pré-escolar. 

 350 crianças e as suas famílias; 

 27  agentes educativos das ECN, em Cuamba; 

 120 elementos  das comissões de gestão das ECN; 

 32 responsáveis  de jardins de infância e educadores de 

infância na cidade de Lichinga; 

 Comissão Diocesana de Educação da Diocese de      

Lichinga; 

 216.000 habitantes  da província do Niassa: 184.000 do 

distrito de Cuamba e 32.000 da cidade de Lichinga. 

 Reforço de conhecimentos teóricos sobre o             

desenvolvimento da criança e a importância dos    

primeiros anos de vida para o sucesso educativo; 

 Troca de experiências e aprendizagens de soluções 

pedagógicas e didáticas adequadas às crianças que 

frequentam o jardim-de-infância; 

 Acompanhamento na articulação dos conteúdos    

teóricos e a sua aplicação à prática pedagógica      

através de supervisão e monitorização; 

 Definição de um modelo de coordenação da          

Comissão Diocesana de Educação, trabalho conjunto 

de capacitação da estrutura e protocolo de              

colaboração com o Estado moçambicano; 

 Formação e acompanhamento da comunidade em 

gestão comunitária e de pequenos negócios; 

 Campanhas de vacinação e sensibilização sobre saúde 

materno-infantil e nutrição; 

 Dinamização de um Fórum de trabalho do Pré-Escolar 

em rede, na Província do Niassa. 

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO? 


