“Vamos construir a Biblioteca de Mahuntsane” – 1 de junho a 30 de novembro
A AIDGLOBAL lançou, no dia 1 de junho,
a
campanha“Vamos
construir
a
Biblioteca de Mahuntsane”que visa a
angariação de 7000€ para a construção
de uma biblioteca na Escola Primária
Completa de Mahuntsane, no âmbito do
programa “Passaporte para a Leitura”.
Até dia 30 de novembro pode contribuir
com o seu donativo e acompanhar o valor
angariado. Doe pelo menos 1 € e seja
nomeado Embaixador da Leitura.
Saiba tudo aqui.
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Escolas moçambicanas apoiadas pela
AIDGLOBAL recebem formação no
âmbito do projeto “Educar para
Cooperar”

Balanço dos dois anos do projeto
“Educar para Cooperar” –
Loures (3ª ed.)

A gestora do Gabinete de Projetos da
AIDGLOBAL, Sofia Lopes, e Ana Lúcia
Mendes,
uma
das
professoras
do
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos
responsáveis pela realização do projeto
“Educar para Cooperar” – Loures (3ª ed.),
estiveram em Moçambique a realizar ações
de formação sobre “A matemática e a
cidadania global através das histórias”, em
estabelecimentos de ensino do distrito do
Chibuto, na semana de 13 a 17 de julho.

Ao longo de dois anos, a AIDGLOBAL
envolveu e sensibilizou cerca de 900 alunos
e 450 professores e educadores, a nível
nacional, para os temas de Educação para
a Cidadania Global.
A 26 de setembro, após o lançamento do
manual de apoio ao professor e
do website do projeto, realizar-se-á o
Seminário de Encerramento.

Veja o que aconteceu aqui.

...........................
Ana Lúcia Mendes na primeira pessoa

Docente de Matemática e Ciências Naturais
do 2º ciclo, tem sido uma das professoras
envolvidas no projeto “Educar para
Cooperar” – Loures (3ª ed.), no
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos,
nos últimos dois anos. No âmbito do
mesmo projeto, fez voluntariado, no mês
de julho de 2015, em Moçambique, onde
deu formação sobre “A matemática e a
cidadania global através das histórias” para
professores do Distrito do Chibuto, em
escolas apoiadas pela AIDGLOBAL ao nível
das bibliotecas. Nesta viagem, “tentámos
essencialmente partilhar algumas das
aprendizagens do projeto ‘Educar para
Cooperar’. Aliámos a importância da
articulação dos conteúdos do currículo com
a Cidadania Global e fizemo-lo através do
livro.”. De Moçambique trouxe um coração
cheio de saberes e emoções “esta
experiência ultrapassou-me, enriqueceume, realizou-me, a nível pessoal e

Saiba tudo aqui.

...........................

profissional. É muito simples apresentar
informações,
dados,
factos
sobre
determinada realidade, mas senti-la é
inteiramente diferente”. No entanto, este
enriquecimento não foi só a nível pessoal
mas também a nível profissional. “Na
Escola Primária de 1º e 2º graus de
Coxombane conheci um diretor crítico e um
grupo de professores muito criativo e próativo. Nesta escola aprendi muito sobre a
realidade escolar do país, calendário
escolar, horário escolar, número de alunos
por turma, conteúdos lecionados, formação
de professores.”
A Educação para a Cidadania Global e a
Cooperação para o Desenvolvimento têm
uma relação direta, com vista a um objetivo
em comum - mobilizar os cidadãos para a
ação. A professora explica que as
atividades tinham por base mostrar “como
é que a partir de um livro, de uma história
podemos trabalhar tantos conteúdos...da
matemática, aliados à cidadania, criando
uma espécie de simbiose entre todos eles.”

Realizar
esta
formação
nestes
estabelecimentos de ensino, com estes
professores, “fazia todo o sentido, pois
todas as escolas em que demos formação
têm uma biblioteca doada pela AIDGLOBAL
e respetivos parceiros, mesmo que ela se
reduza a uma simples 'Bibliocthova' ou a
uma 'Maleta de Leitura'".
Num contexto atual de globalização e
vivendo esta experiência num distrito onde
o acesso ao livro é de apenas 10%, Ana
Lúcia considera que “o trabalho realizado
pela AIDGLOBAL tem de … deve continuar!
A equipa é excelente, tanto cá como lá. É
um grupo de pessoas grandiosas com um
espírito global e uma sensibilidade incrível.”
JUNTOS POR UM MUNDO MAIS JUSTO E
SUSTENTÁVEL!

