
Tchovar 
Pela Educação de Infância 

Porque a educação das crianças deve estar  

em primeiro lugar 

 

Maputo | Moçambique 

PARCEIROS 

O QUE QUEREMOS 

Melhorar o acesso equitativo à educação      
pré-escolar de qualidade. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

 
FEC - Fundação Fé e Cooperação 

www.fecongd.org 
 

Khandlelo - Rua de Xipamanine, nº. 271, CP 33, 
Maputo, Moçambique       

As crianças que vão à escolinha tornam-se edu-

cadoras dos pais. Brincam com orientação e 

acompanhamento. Aprendem habilidades e 

compreendem as coisas de outra maneira. 

Secretário de Bairro, Chamanculo, Maputo 

Financiador Principal Cofinanciador 

OS NOSSOS PROPÓSITOS 

√ Contribuir para que todas as crianças te-
nham acesso à educação pré-escolar de       
qualidade 

√ Aumentar as competências pedagógicas dos 
agentes educativos e dos elementos das      
direcções 

√ Aumentar as competências em gestão e ad-
ministração  escolar dos elementos das         
direcções dos Estabelecimentos do Pré-Escolar 

√ Reforçar a importância da educação de in-

fância junto das comunidades 

√ Reconhecer a criança como protagonista do 
seu processo de desenvolvimento e das suas 
aprendizagens 

√ Aumentar a qualidade da investigação peda-
gógica, como base para revisão da política   
pública 

 



TCHOVAR ACTIVIDADES PRINCIPAIS 

ONDE 

DURAÇÃO 

Moçambique | Distrito de Chamanculo  

Cidade de Maputo 

32 meses 

1 dezembro 2018 a 31 julho 2021 

O projecto "TCHOVAR"  pela educação de      

infância nos bairros de Maputo, pretende    

melhorar o acesso de todas as crianças à 

educação pré-escolar de qualidade. Para 

que tal aconteça, a equipa do projecto vai 

trabalhar com os todos os que estão        

directamente ligados à criança, reforçando 

as suas competências e saberes 

(encarregados de educação, agentes edu-

cativos e elementos da direcção). 

Educação de Infância | Educação Parental |   

Formação e Capacitação Institucional |  

Educação e Cultura 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

√ 601 crianças em idade pré-escolar (3 aos 6 
anos) 

√ 601 encarregados de educação  

√ 43 agentes educativos 

√ 20 elementos  das direcções dos                
estabelecimentos de pré-escolares 

√ 3 inspectores de educação pré-escolar 

√ 5 chefes de bairro 

√ 50 chefes de quarteirão 

√ 2 elementos do concelho municipal da    
cidade de Maputo 

√ 20 estagiários em educação de infância e 
psicologia 

√ 10 artesãos moçambicanos 

 

√ Formação Humana de agentes educativos, 

elementos das direcções e artesãos  

√ Formação Pedagógica de agentes        edu-

cativos, elementos das direcções e  artesãos 

√ Formação em Livrotecas Móveis - Tchovas e 

Itinerância nos bairros onde as crianças não 

têm acesso ao pré-escolar 

√ Formação em Gestão e Administração Esco-

lar das direcções escolares 

√ Oficinas de Educação Parental na comunida-

de com pais e encarregados de          educa-

ção 

√  Workshops sobre educação pré-escolar 

√ Realização de estágios em educação de     

infância e psicologia 

√ Seminários sobre educação de infância dirigi-

do a alunos do curso de educação de infân-

cia e psicologia da Universidade Pedagógica 

√ Reuniões de trabalho com a Rede de Desen-

volvimento da Primeira Infância, Ministério 

do Género e Criança e Acção Social/

Direcção Provincial. 

√ Ações de Loby e Advocacia Social com a Re-

de de Desenvolvimento da Primeira        In-

fância, Ministério do Género e Criança e Ac-

ção Social/Direcção Provincial 

COM QUEM TRABALHAMOS 

ÁREA DA CASA 


