AIDGLOBAL alarga Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto

Foi inaugurada, no passado dia 6 de novembro, a 27ª
Biblioteca criada pela AIDGLOBAL. No mesmo dia,
foram distribuídas 10 Maletas da Leitura por
10 escolas moçambicanas e entregues cerca de 50
computadores a bibliotecas e escolares. Saiba
tudo aqui!
Pode, ainda, ajudar a AIDGLOBAL a construir a
Biblioteca da Escola Primária Completa de Mahuntsane!
Saiba comoaqui!
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Este Natal ofereça Produtos Solidários e ajude a AIDGLOBAL a promover um mundo mais justo
e sustentável!

......................................................
“Educar para Cooperar” referenciado
como case study pelo GENE

AIDGLOBAL promoveu o Seminário “Ser
Cidadão Global num Mundo em Mudança”

O

GENE – Global Education Network Europe,
uma rede de ministérios, instituições e
organizações não governamentais com
ação ao nível da Educação para a

No âmbito do projeto “Despertar para a
Educação Global”, a AIDGLOBAL e o Instituto

Cidadania Global nos países europeus,
identificou o projeto “Educar para
Cooperar” como um estudo de caso
relativo à integração das questões da
cidadania global no ensino formal.
Saiba mais aqui!

Marquês de Valle Flor (IMVF) promoveram, no
dia 13 de novembro, o Seminário “Ser Cidadão
Global num Mundo em Mudança”. Na sessão, os
participantes foram convidados a refletir sobre
as questões da cidadania global.
Veja os temas e as atividades do dia aqui!

......................... ............................
Dina Trigo de Mira na primeira pessoa
Nascida em Angola, foi em Lisboa que
tirou a sua licenciatura em Geologia, no
ramo de Formação Educacional, pela
Faculdade de Ciências de Lisboa.
Atualmente reside em Moçambique e é
diretora da Escola Portuguesa de
Moçambique - Centro de Ensino e Língua
Portuguesa (EPM – CELP). A EPM – CELP é
uma instituição de ensino localizada em
Maputo que assegura a escolarização de
alunos de nacionalidade portuguesa,
moçambicana e outras, de acordo com as
orientações e planos curriculares em vigor
no sistema educativo português, tendo,
também, a responsabilidade da formação
de professores no quadro da cooperação
com a República de Moçambique. Assumese como uma valência na implementação
de uma política de cooperação cultural e
educativa em Moçambique. Segundo a
Diretora “a EPM-CELP, enquanto instituição
de ensino, constitui-se como centro de
recursos pedagógicos e culturais, que
promove, apoia e estimula iniciativas de
divulgação da língua portuguesa, no
contexto da multiculturalidade
propiciadora de um enriquecimento
recíproco.”
Esta instituição, além do seu papel
educativo e formativo “assume, também,
responsabilidades
ao
nível
da
cooperaçãobilateral na área da Educação,
que passam pela formação de professores
moçambicanos,
pelo
apoio
e
apetrechamento de bibliotecas escolares e

"Motivados pelo lema do Projeto – ‘Mais
Bibliotecas e Maletas, mais leitores e escritores
em Moçambique’, a EPM – CELP, considerando
fundamental o alargamento da iniciativa a outras
escolas do Sistema de Ensino de Moçambique,
investiu, em 2014, na aquisição de 10 Maletas de
Leitura e no acervo para o apetrechamento das
mesmas.”
Estando, inicialmente, este projeto centrado no
distrito de Maputo, a instituição considerou
importante “alargá-lo a Gaza, tornando-se,
assim, necessário encontrar um interlocutor que
nesta província desse apoio técnico–pedagógico
ao Projeto.” Foi desta forma que a AIDGLOBAL
se tornou parceira do projeto, na sua extensão
ao distrito do Chibuto. “Com missões e objetivos
comuns, a EPM – CELP e a AIDGLOBAL definiram
um plano de ação para o funcionamento dos
projetos das Bibliotecas Escolares, Maletas de
Leitura e Bibliotchovas” . Para o futuro, a
Diretora tem como objetivo “a continuidade

de instituições públicas moçambicanas e
pela publicação de obras de autores
moçambicanos, entre outros.” Dina Trigo
de Mira explica que “em Março de 2010 é
assinado um protocolo de cooperação entre
os governos de Portugal e de Moçambique
nos domínios das bibliotecas escolares e da
promoção da leitura, sendo a EPM-CELP
interlocutora
e
responsável
pela
implementação do projeto em escolas
públicas e comunitárias do sistema de
ensino de moçambique.”
O projeto “Mabuko Ya Hina” (Os Nossos
Livros), coordenado pela EPM – CELP e
desenvolvido em parceria com a Rede de
Bibliotecas Escolares de Portugal e com o
Ministério da Educação de Moçambique,
visa a criação de bibliotecas escolares e a
atribuição de maletas de leitura a escolas
públicas e comunitárias de forma a
contribuir para o incremento das literacias
e para a formação global dos alunos,
favorecendo o sucesso escolar.

desta parceria, no sentido de se garantir a
sustentabilidade dos projetos em curso.”
Num contexto atual de globalização, Dina Trigo
de Mira considera “uma mais-valia a existência
das ONG nos diversos países, pois promovem o
desenvolvimento, a melhoria das condições e a
resolução dos problemas que atingem a
população mais carenciada das comunidades
onde trabalham”, uma vez que “através de
campanhas de sensibilização, de esclarecimento,
de mobilização da população e implementação
de projetos de formação, oferecem às
comunidades a possibilidade de atingirem
patamares mais altos de desenvolvimento.”

