IDENTIFICAÇÃO SUMARIA DO PROJETO
Título do projeto
“Projeto ICRA “Formar Formadores ”
Localização detalhada da ação (país, província, cidade, etc.)

A ação terá lugar em Angola, Província da Huíla, cidade do Lubango. O ICRA é uma escola que serve quatro
províncias do Sul (Huíla, Namibe, Kunene e Kuando-Kubango).
Setor de intervenção do projeto

Educação/Formação de Professores
Nome do parceiro local
 ICRA Instituto de Ciências Religiosas de Angola – Lubango

Presidente do Conselho Diretivo: Padre Domingos Maurício

Coordenador adjunto: João Martins Correia (Sub-Diretor do ICRA)
Grupo-alvo
35 Professores do ICRA
75 Professores do I Nível – escolas anexas
30 Professores dos II e III Níveis – escolas anexas
86 Alunos estagiários


Total – 226 beneficiários

Duração total do projeto (expressa em meses):

18 meses

Nota: Este projeto com a duração de 1 ano faz parte de um Plano de Formação Plurianual a desenvolver nos três anos
subsequentes.

Datas de início e de fim do projeto



Início do projeto:
Final do projeto:

setembro de 2004
março de 2006



Custo total do projeto:

€172.925,43



Valor solicitado ao IPAD: €126.810,63

RESUMO DO PROJETO
Contexto
A população angolana depara-se com os efeitos de uma guerra que, durante longos anos, impediu que os necessários
recursos pudessem ser orientados para domínios estratégicos como a Educação. O Programa Económico e Social do
Governo Angolano para 2003/2004 visa não só consolidar o Processo de Paz, mas também promover a reconciliação
nacional e a estabilidade socioeconómica do país, dando também atenção a setores como a Educação.
Entre as consequências da guerra, além da “delapidação do tecido humano”, evidencia-se a perda de valores éticosociais e culturais, consubstanciada numa cultura de violência e de abuso dos Direitos Humanos, que criou um
ambiente generalizado de irresponsabilidade na consciência de muitos. Daí a necessidade objetiva de, para além das
habituais disciplinas, se introduzir também nas escolas formação na área da Educação para a Paz e Direitos Humanos.
O presente projeto de formação de formadores enquadra-se no contexto atual angolano, por visar contribuir para
potenciar a qualidade do ensino no âmbito da formação de quadros de nível médio, incluindo a formação de professores
para o ensino básico, I nível, e a preparação de alunos para cursos superiores. Pretende-se, assim, que a formação de
formadores traga benefícios ao setor da Educação na zona do Lubango, na província da Huíla, nas províncias
adjacentes, e ao próprio país.
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OBJETIVOS
Objetivos globais
O objetivo global deste projeto é contribuir para o desenvolvimento da região do Sul de Angola, investindo no setor da
Educação, através da formação de professores com vista à melhoria da qualidade da educação e da eficácia do
processo ensino - aprendizagem em Angola.
.
Objetivos específicos


Componente complementar de obras na estrutura do ICRA



Formação de professores nas áreas: Língua Portuguesa, Pedagogia, Informática, Educação para a Paz e
Direitos Humanos, do seguinte modo:

1.
2.
3.

Formação inicial dos alunos estagiários do curso de professores do ICRA
Formação contínua dos professores nas escolas anexas que recebem os estagiários dos I, II e III níveis
Formação aos professores do ICRA – seminários e workshops

Equipar as escolas com material pedagógico e didático inerente às áreas de formação
Resultados esperados
Com a concretização deste projeto espera-se, em termos gerais, a consolidação de uma maior consciência profissional
e consequente elevação do nível da qualidade do ensino no ICRA e nas escolas anexas da região.
Em termos específicos, espera-se a melhoria do processo de organização e orientação de Práticas e Estágios
Pedagógicos e a melhoria da formação pedagógica dos futuros formadores, que verão assim consolidada a sua
preparação para um bom desempenho profissional.
Principais atividades
1.
2ª Fase de obras, na sequência da execução do Projeto de Intervenção “ICRA Regional do Lubango”, o que
permitirá assegurar as necessárias condições para a implementação das ações de formação do presente projeto.
2.

Ações de formação



3.

Workshops e Seminários destinados aos docentes do ICRA
Ações de formação em módulos de 25 e 50 horas de acordo com os temas e as áreas

Equipamento das escolas - alvo da formação com material pedagógico - didático

AMU - COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE LUSOFONA POR UM MUNDO UNIDO

Pag.2

GALERIA DE IMAGENS

ENTIDADES FINANCIADORAS
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