“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” promove a leitura em
Moçambique
“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é o novo projeto da AIDGLOBAL em
Moçambique, no Hospital Rural do Chibuto e no Centro de Saúde da
região, que pretende promover a leitura através da narração de contos,
tanto em português como em língua changana, junto de grávidas e de
mães recentes que aguardam pelas consultas pré-natais, de rotina ou de
vacinação dos seus filhos.
Saber mais aqui.
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AIDGLOBAL participa em eventos de relevo nacional e internacional
De abril a maio, a AIDGLOBAL marcou presença em 2 eventos nacionais e
1 internacional, no âmbito dos projetos “Jovens na Política – Participar para
a Cidadania Global” e “Urbagri4Women - Práticas Inovadoras e Iniciativas
Urbanas no Campo da Agricultura para a Promoção da Integração de
Mulheres Migrantes na Sociedade de Acolhimento”.
Saber mais aqui, aqui e aqui.
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School Labs nas escolas portuguesas

Formação para professores em Estremoz

No dia 8 de maio, a
AIDGLOBAL deu início
aos
Schools
Labs,
iniciativa integrada no
projeto
europeu
“Amitie
Code
Capitalizing
on
Development” que visa promover a educação da
comunidade estudantil sobre temas relativos ao
Desenvolvimento,
Direitos
Humanos
e
Migrações. Neste contexto, realizou-se, ainda, no
dia 19 de maio, o “Dia da Criatividade,” no

A segunda etapa de
capacitação
de
professores
"A
Cidadania Global e os
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável
na
Escola”, integrada no projeto "Education for GloCal
Issues", teve lugar em Estremoz, de abril a junho.
Esta iniciativa foi dinamizada pela AIDGLOBAL,
envolvendo 25 docentes do 3º ciclo e do Ensino
Secundário, com a finalidade de promover a

Instituto Português do Desporto e Juventude, no
Parque das Nações, que contou com a presença
de cerca de 80 alunos, docentes, artistas e outros
convidados.

reflexão acerca de temas relativos à Educação
para o Desenvolvimento e a promoção de
atividades em contexto de sala de aula e
biblioteca escolar.

Saber mais aqui e aqui.

Saber mais aqui.
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Na primeira pessoa
Entrevista à Enfermeira Eulália, técnica no
Serviço Amigo dos Adolescentes e Jovens no
Centro de Saúde de Chibuto, no âmbito do
projeto “Kula Na Wu Djondza – Crescer a
Ler”.
O que é a iniciativa “Kula Na Wu Djondza –
Crescer a Ler”?
A iniciativa “Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler”
é o nome do projeto que tem como objetivo
promover a leitura através de estórias lidas em
português
e
em
changana,
a
grávidas
adolescentes e mães recentes, entre os 16 e os
24 anos.
Como avalia a adesão e participação das
grávidas adolescentes?
As adolescentes grávidas participam ativamente
neste projeto! Elas já estão informadas sobre a
importância da leitura, para elas e para os seus
bebés. Para além disso, todas as histórias têm
uma mensagem educativa. De abril a junho de
2017, já chegámos a mais de 340 grávidas
adolescentes nas sessões de narração e 132
mães receberam um livro de iniciação à leitura
quando o seu bebé nasceu.

Qual o impacto previsto
nos públicos-alvo e na
comunidade Chibutense?
O projeto terá um impacto
grande. Primeiro, para a
própria rapariga e o seu
bebé,
pois
elas
vão
desenvolver o gosto pela
leitura, pela escola, e nós
sabemos que o nosso
futuro depende da escola e
que somente quem lê estará informado.
Uma mensagem que queira deixar aos leitores
da AIDGLOBAL.
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o
projeto e dizer que deviam de continuar por mais
tempo e, se fosse possível, expandir o projeto
para todos os postos administrativos porque o
nosso maior problema no distrito são os
casamentos prematuros e as gravidezes na
adolescência que têm como uma das causas o
baixo nível de escolaridade. Se o projeto incentiva
à leitura, à escola, poderia melhorar muito o
comportamento da sociedade.

