IDENTIFICAÇÃO SUMARIA DO PROJETO
Título do projeto

Escolinha Infantil “Pequena Chama”
Localização detalhada da ação (país, província, cidade, etc.)

A ação terá lugar em Angola, Província de Luanda, município da Samba, ilha do Mussulo.
Setor de intervenção do projeto

Assistência à infância.

Educação pré-escolar.
Nome do parceiro local

Movimento dos Focolares – Angola

Coordenador local do Projeto: Dra. Adelaide Jordão Miranda (Educadora Social)
Grupo-alvo
Este projeto abrange 80 crianças (como destinatários finais e principais) e mais um grupo de 10 pessoas
(coordenador, monitores, professora e assistente social) envolvidas no projeto que serão alvo de ações de
formação e capacitação para um melhor desempenho das suas funções no projeto.
Duração total do projeto (expressa em meses):

12 meses

Datas de início e de fim do projeto



Início do projeto:
Final do projeto:




Custo total do projeto:
Valor solicitado ao IPAD:

dezembro de 2005
novembro de 2006
€ 186.325,56
€ 128.235,71

RESUMO DO PROJETO
Contexto
O problema da pobreza tem constituído uma preocupação dos governos e da comunidade internacional,
designadamente em eventos como a Cimeira do Milénio, realizada em 2000, que fixou, entre os seus objetivos
principais para o desenvolvimento humano, a erradicação da pobreza como prioridade.
Em Angola, a grave problemática da pobreza levou o governo a inserir no seu programa a Estratégia de Combate à
Pobreza (ECP). Entre as áreas de intervenção prioritária encontram-se, designadamente, a Educação, a Saúde e a
Reinserção Social, no sentido de se «criar condições para a fixação das populações nas suas áreas de origem, ou em
áreas determinadas como mais apropriadas, e promover a dinamização económica, social e cultural.»
Na zona pobre da ilha do Mussulo (Luanda), inúmeras crianças deslocadas de guerra são quotidianamente deixadas na
rua durante quase todo o dia. Um grupo de pessoas ligadas ao Movimento dos Focolares a nível local mobilizou-se e,
com a boa vontade de algumas empresas e particulares, conseguiu iniciar a construção de uma pequena edificação, na
qual – ainda sem os devidos acabamentos – começou a funcionar a Escolinha Infantil “Pequena Chama”, que acolhe
atualmente cerca de 80 crianças.
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OBJETIVOS
Objetivos globais
Contribuir para a redução da incidência da pobreza em Angola junto de populações deslocadas em consequência da
guerra, com particular atenção a grupos mais vulneráveis como as crianças, através da promoção de melhores
condições sanitárias, de alimentação, educação, desenvolvimento global e reinserção social.

Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apoiar a conclusão das obras do edifício em construção, incluindo o fornecimento de energia, água e
instalações sanitárias
Equipar a cozinha e o refeitório destinados à alimentação das crianças.
Fornecer material didático e equipamento educativo
Facultar formação pedagógica aos monitores e colaboradores do projeto
Promover a educação sanitária/alimentar e cuidados primários de saúde e higiene, tanto junto das crianças
como dos pais, visando a sua sensibilização e responsabilização neste processo.
Criar oportunidades para o funcionamento contínuo e a autossustentabilidade da Escolinha “Pequena Chama

Resultados esperados
Após a implementação do presente projeto, espera-se que as crianças beneficiárias vejam melhoradas as suas
condições de:






Nutrição
Higiene pessoal e coletiva
Desenvolvimento psicológico e afetivo
Educação pré-escolar e incentivo para a frequência do ensino básico
Desenvolvimento social

Espera-se também que, globalmente, se tenham criado condições que proporcionem o crescimento destas crianças
num ambiente de paz, em que os pilares sejam valores essenciais, como o respeito pelo outro e pelas suas diferenças,
a solidariedade, a fraternidade, a entreajuda e o respeito pela liberdade.
E, finalmente, que se encontrem garantidas todas as condições de funcionamento e autossustentabilidade da Escolinha
“Pequena Chama”.

Principais atividades







Obras e acabamentos do edifício em construção
Equipamento da cozinha e do refeitório
Formação pedagógica dos monitores e colaboradores do projeto
Higiene pessoal e coletiva das crianças
Fornecimento de material didático e equipamento educativo
Criação de oportunidades para o funcionamento contínuo e a autossustentabilidade da Escolinha “Pequena
Chama”
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GALERIA DE IMAGENS

Depois

Antes

ENTIDADES FINANCIADORAS

APOIOS

Farmácia Rebocho
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