PARCEIROS

PROJETO OTHUKUMANA “JUNTOS II”
Reforço das capacidades da rede de Educação
Pré-Escolar da Província do Niassa

Formação Geral Monitores e Supervisores Escolinhas - Cuamba

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,

Com o apoio de

postos em prática por educadores em formação e com

Direção Provincial e Distrital do Género, Criança e Acão Social

supervisão adequadas, que possam ser avaliados a curto

de Cuamba

e a médio prazo, promovem:
 O sucesso escolar;

ASSESSORIA PEDAGÓGICA E CIENTÍFICA

 A redução das taxas de abandono escolar e
gravidez precoce;
 A diminuição da delinquência e criminalidade juvenil;

INVESTIDORES SOCIAIS NAS ECN

 O aumento das expectativas de empregabilidade e
mobilidade social ascendente.

“Ser um bom monitor é ser um ativista (…)
ser compreensivo e amigo das crianças (…).”
Severino Octávio,

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

in BARNETT, W. Steven (2008) Preschool lasting effects: Research and Policy Implications | www.readingrockets.org

Fundação Fé e Cooperação
http://www.fecongd.org
Leigos para o Desenvolvimento
http://www.leigos.org

monitor da Escolinha de Xirosso - Mitucué

LOCALIZAÇÃO
Moçambique | Província do Niassa

 Reforçar competências de Gestão e Administração
Escolar de comissões de gestão, agentes educativos,
quadros do Ministério e membros da Diocese para gerir
e administrar as Escolas Comunitárias e os Jardins de
Infância do Niassa;
 Reforçar e aumentar as competências de gestão
e coordenação da Comissão Diocesana de Educação;
 Valorizar a Educação de Infância em Moçambique.

ATIVIDADES PRINCIPAIS
 Reforço das competências pedagógicas dos agentes
educativos

integrados

na

educação

pré-escolar

levando à implementação de práticas educativas
melhoradas;
 Formação pedagógica específica em supervisão de
educação pré-escolar e gestão e administração escolar
a agentes educativos, coordenadores, diretores e
supervisores;
 Partilha de boas práticas pedagógicas e de supervisão
e gestão escolar promovida através de intercâmbios e
de reuniões com as Escolinhas Comunitárias e Jardins
de Infância do Niassa;

Supervisão - Jardim de Infância Padre Eugénio Menegon - Lichinga

SETOR DE INTERVENÇÃO
Setor | Educação
Subsetor | Educação Pré-Escolar

DURAÇÃO

Supervisão - Escolinha Cruzamento - Cuamba

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

OBJETIVOS
Contribuir para o melhoramento da qualidade e do
acesso à educação pré-escolar na província do Niassa:

teóricos e a sua aplicação à prática pedagógica através
de supervisão e monitorização;

 1.500 crianças a frequentar as Escolas Comunitárias e
Jardins de Infância do Niassa

 Apetrechamento

 93 agentes educativos da Província do Niassa

 Campanha de vacinação e ações de sensibilização

 1 coordenador das Escolinhas Comunitárias do Niassa
36 meses — setembro de 2017 a agosto de 2020

 Acompanhamento na articulação dos conteúdos

dos

contextos

educativos

com

materiais e instrumentos pedagógicos unificados;

sobre educação pré-escolar, saúde materno-infantil e
nutrição para pais e encarregados de educação das

 1 supervisor geral e 4 supervisores das Escolinhas
Comunitárias e cerca de 80 membros das suas comissões
de gestão

 Capacitação da Comissão Diocesana de Educação;

 14 coordenadores/ diretores de Jardins de Infância

 Fóruns de Trabalho em Rede

crianças;

 11 membros da Comissão Diocesana da Educação

 Reforçar as competências pedagógicas de educação
pré-escolar de agentes educativos, ministérios e
estudantes;

 25 quadros da Direção Provincial de Género, Criança e
Ação Social

 Promover e facilitar as condições para o
desenvolvimento integral de 1.500 crianças em
Lichinga e Cuamba;

 60 alunos do Curso de Ação Social de Lichinga
 Cerca de 3.000 pais e encarregados de educação
 Grupos-alvo da Campanha de Advocacia pela Educação
de Infância

Fórum Provincial “Juntos pela Criança”

