NOVO ANO
NOVOS PLANOS
Um novo ano é sempre um bom motivo para um momento de reflexão: o que fizemos
e o que ainda temos para fazer. Realizamos balanços e definimos novos objetivos!
A AIDGLOBAL começa 2020, o ano em que comemora o seu 15º aniversário, com
empenho redobrado e com estratégias definidas. O objetivo é claro: proporcionar o
acesso ao livro ao maior número possível de crianças e adolescentes, em
Moçambique, e promover uma Cidadania Ativa, em Portugal.
São vários os projetos que fazem parte do nosso plano de trabalho: o “Walk (the)
Global Walk”, que mobiliza os jovens em torno dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, o “Conectando Mundos” que pretende criar um espaço de trabalho que
promova o diálogo entre professores e alunos, o “Educar para Cooperar” e o “Da
Escola Para o Mundo” que fazem da nossa delegação do Porto-Santo/ Madeira um
centro de apoio ao desenvolvimento nas ilhas. Em Moçambique, continuamos a
crescer: ampliámos a equipa, crescemos em ambição e fechámos a primeira década
da nossa delegação no Chibuto com a sensação de dever cumprido. O projeto
“Educadores em Movimento” permitiu-nos continuar a apoiar as comunidades,
realizámos dezenas de sessões de “Animação da Leitura” e ainda fomos até ao
Hospital Distrital do Chibuto para promover a leitura junto de jovens grávidas e recém
mamãs com o nosso “Kula Na Wu Djonza”.
2019 foi um ano bom, mas para 2020 queremos ainda mais!
Ajudar-nos a cumprir a nossa missão está ao alcance de todos: TORNE-SE MEMBRO
da AIDGLOBAL! Ao juntar-se a nós está a ajudar-nos a promover a “Mudança através
da Educação” para que o mundo venha a ser mais justo, igualitário e sustentável.
Em 2020, faça parta da nossa história!

Walk the Global Walk volta às salas de
aula

Concurso “Educar para
COOPERAR – Agora tu!”

Mais de 500 alunos de 30 turmas dos 9
Agrupamentos de Escolas e de 1 escola
não agrupada do município de Vila Franca
de Xira participaram no 2º ano do projeto
Walk the Global Walk, cujo objetivo é
mobilizar os jovens europeus.

Estão abertas as candidaturas para o
concurso
promovido
pela
AIDGLOBAL, em parceria com o
Município do Porto Santo. As
propostas devem ser submetidas até
ao dia 7 de fevereiro e cada uma das
vencedoras poderá receber até
1000€.

AIDGLOBAL em Moçambique
O ano de 2019 teve um impacto tremendo
na Delegação da AIDGLOBAL, em
Moçambique. Todos os anos, temos vindo
a crescer mais um bocadinho: entre os
projetos do costume e os novos projetos,
com a equipa do costume e a nova equipa,
erguemos a rampa de lançamento para a
nova década.

Formação online do Projeto
Conectando Mundus
No quadro da 16ª edição do projeto
Conectando Mundus, está a decorrer,
até 24 de janeiro do presente ano, a
capacitação online para docentes do
Ensino Básico e Secundário, iniciada
a 3 de dezembro de 2019.

