Projeto implementado por:

Em parceria com:

NO FIRMA PA NÔ
DRITUS

OBJETIVO
Contribuir para a integração das temáticas dos
Direitos Humanos e Cidadania no currículo
Escolar e nas práticas educativas, familiares e
comunitárias.

Com a colaboração:
Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior
(MENES)
DRE | Direção Regional de Bolama Bijagós
UEAC - Unidade Escolar Amílcar Cabral

ENQUADRAMENTO

Projeto financiado pela União Europeia

O projeto tem como referência o Roteiro da UE para um
compromisso com a Sociedade Civil na Guiné-Bissau 2016
-2020 e privilegia o fortalecimento da sociedade civil
enquanto veículo fundamental para a promoção da
Cidadania,

dos

Direitos

Humanos

PROJETO

e

do

processo

democrático.

Fundação Fé e Cooperação

Através da implementação das atividades previstas, o

Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria,
CP 1001

projeto tem em vista um trabalho enraizado na escola,
capacitando o corpo docente e discente, com emanação

Instalações da Cáritas da Guiné-Bissau, Bissau

para a comunidade, envolvendo-a no processo de

Guiné-Bissau

mudança necessário a uma sociedade mais consciente e

http://www.fecongd.org

praticante dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia. O seu
conteúdo é da exclusiva responsabilidade da FEC e não reflete necessariamente a
posição da União Europeia.

Educação para a Cidadania e Direitos
Humanos
Bolama, Bijagós | Guiné-Bissau

SETORES DE INTERVENÇÃO

ATIVIDADES PRINCIPAIS
 Análise do novo currículo, elaboração de conteúdos progra-

Educação

máticos, criação de Plano Formativo para Docentes e valida-

Capacitação Institucional

ção pelo MENES.

Cidadania e Direitos Humanos

 Elaboração de metodologias de educação não formal para

Participação Comunitária

contexto escolar.

 Formação de Formadores em Educação para a Cidadania e

LOCALIZAÇÃO

Direitos Humanos.

 Formação de Docentes (Escolas e UEAC) em Educação para a

Guiné-Bissau | Ilha de Bolama, Arquipélago dos Bijagós

Cidadania e Direitos Humanos.

 Formação sobre Direitos Humanos e Cidadania para os alunos

DURAÇÃO

da UEAC.

36 meses — setembro de 2020 a setembro de 2023

 Capacitação dos técnicos da Academia Ubuntu nas temáticas

PÚBLICO-ALVO

da Cidadania e Direitos Humanos.

 Implementação de Planos de Atividades Anuais das Escolas
Direto
 91 inspetores
 179 professores e agentes educativos (pré-escolar,
ensino básico e secundário)

 Acompanhamento de iniciativas comunitárias e processos de

 4825 crianças e jovens em idade escolar
Indireto
 6024 cidadãos da Ilha de Bolama

de Direitos Humanos e Cidadania, envolvendo Escola,
Família e Comunidade.

dania.

 225 estudantes da UEAC

 4825 encarregados de educação

uma zona piloto de difusão de conhecimento e práticas

ção nas escolas do ensino básico em Direitos Humanos e Cida-

 Formação de 66 Jovens Líderes Comunitários.

 66 jovens líderes

Criar, a partir do setor da educação na Ilha de Bolama,

 Iniciativas de Educação Parental para Encarregados de Educa-

 11 docentes da UEAC
 5 técnicos da Academia Ubuntu

OBJETIVO ESPECÍFICO

(integrando iniciativas de Direitos Humanos e Cidadania).

 Organizações da Sociedade Civil a trabalhar na região
de Bolama, Bijagós

 Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior na
Guiné-Bissau
 Ouvintes de rádios nacionais

mudança com partilha de experiências entre comunidades.

 Campanha de consciencialização pelos Direitos Humanos na
Ilha Bolama.

 Iniciativas de articulação e diálogo entre atores da sociedade
civil e autoridades locais na região de Bolama.

