INTERNACIONAL: COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

IDENTIFICAÇÃO SUMARIA DO PROJETO
Título do projeto
Projeto de reabilitação, equipamento escolar e apoio pedagógico ao Colégio de S. Bento
Localização detalhada da ação (país, província, cidade, etc.)


ANGOLA, Província do Moxico, Luena

Setor de intervenção do projeto


Educação

Nome do parceiro local


Diocese de Luena – Moxico

Grupo-alvo


70 Professores (20 professores do Colégio S. Bento + 50 professores das escolas católicas existentes na
província: Salesianos, FMA, Filhas de Jesus e Promaica)



540 Alunos da Província do Moxico

Duração total do projeto (expressa em meses) 12 Meses
Datas de início e de fim do projeto

Início do projeto:
junho de 2007

Final do projeto:
junho de 2008



Custo total do projeto:
Valor solicitado ao IPAD / MNE:

€ 374.412,00
€ 374.412,00

RESUMO DO PRJECTO
Contexto
O projeto que aqui se apresenta enquadra-se no Plano Anual de Cooperação Portugal Angola de 2007 e tem por
objetivo intervir junto do Colégio de S. Bento (Luena – Província do Moxico), instituição de ensino tutelada pela Diocese
de Luena e recentemente reabilitada pelo Governo angolano, criando as condições necessárias para o início do próximo
ano letivo em março de 2008, através de:






Equipamento Escolar
Criação e apetrechamento de Áreas Funcionais
Fornecimento de Material Didático
Apoio Pedagógico e Formação de Professores
Construção de casa para alojamento das Irmãs Religiosas que tomarão a seu cargo a administração do
Colégio

A execução da ação a desenvolver será da responsabilidade da AMU – Cooperação e Solidariedade Lusófona para um
Mundo Unido, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento que, nos últimos quatro anos, promoveu e
executou três projetos de cooperação para o desenvolvimento em Angola, no setor da Educação, os quais incluíram
atividades como: obras e reabilitação de infraestruturas de ensino, equipamento de áreas funcionais, fornecimento de
material didático, formação de professores.
O projeto, a desenvolver em estreita articulação com o parceiro local, a Diocese do Luena, centrar-se-á nas seguintes
atividades:
I. Equipamento das salas de aula: aquisição de mobiliário escolar
II. Equipamento e apetrechamento das áreas funcionais:
II.1. – Cozinha e refeitório
II.2. – Biblioteca
II.3. – Laboratório de Física, Química e Biologia
II.4. – Pólo informático
II.5. – Secretaria e reprografia
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III. Fornecimento de material didático-pedagógico
IV. Formação Intensiva de Professores
V. Obras de construção de uma casa para o alojamento das Irmãs Religiosas que tomarão a seu cargo a
administração do Colégio
Concluída a execução do projeto, espera-se o início da atividade escolar no próximo ano letivo angolano,
em março de 2008, com a frequência de 540 alunos da 7ª à 13ª classe.

OBJETIVOS
Objetivos globais
Contribuir para uma “Educação de Qualidade para Todos”, como necessidade humana fundamental na
redução da pobreza e condição essencial para o desenvolvimento sustentável em Angola.
Objetivos específicos
Intervenção junto do Colégio de S. Bento (Luena – Província do Moxico), instituição de ensino tutelada pela
Diocese de Luena e recentemente reabilitada pelo Governo angolano, criando as condições necessárias para o
início do próximo ano letivo em março de 2008, através de:
•
•
•
•
•

Equipamento Escolar
Criação e apetrechamento de Áreas Funcionais
Fornecimento de Material Didático-Pedagógico
Apoio Pedagógico e Formação de Professores
Construção de casa para alojamento das Irmãs Religiosas que tomarão a seu cargo a administração do
Colégio

Resultados esperados
1. Salas de aula devidamente equipadas para a frequência de 540 alunos da 7ª à 13ª classe.
2. Áreas Funcionais devidamente apetrechadas (cozinha e refeitório, biblioteca, laboratório de Física, Química e
Biologia, pólo informático, secretaria e reprografia) para o funcionamento normal da escola.
3. Escola equipada com material didático-pedagógico
4. Pessoal docente com novas competências adquiridas para um melhor desempenho profissional e consequente
qualidade do processo ensino-aprendizagem.
5. Criadas as condições de alojamento para as Irmãs Religiosas que tomarão a seu cargo a administração do
Colégio.
Principais atividades:
As atividades que a seguir se apresentam foram explicitamente solicitadas por escrito, em outubro de 2006, ao Sr.
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, pelo então Bispo da Diocese de Luena e VicePresidente da CEAST (Conferência Episcopal de Angola e S. Tomé e Príncipe), D. Gabriel MBILINGI, conforme a seguir
se transcreve:
«Pensamos que o montante atribuído pela Cooperação Portuguesa poderá ser utilizado para a aquisição do
equipamento necessário para apetrechar o Colégio, para a formação do corpo docente e, se possível, para a
construção de um pequeno internato que permita acolher alguns estudantes provenientes do interior da
Província.»
Posteriormente, a Diocese considerou prioritária a construção de uma casa para as Irmãs Religiosas que tomarão a seu
cargo a administração do Colégio, pelo que se procedeu à inserção desta atividade no presente projeto.
I. Equipamento das salas de aula: aquisição de mobiliário escolar
II. Equipamento e apetrechamento das áreas funcionais:
II.1. – Cozinha e refeitório
II.2. – Biblioteca
II.3. – Laboratório de Física, Química e Biologia
II.4. – Pólo informático
II.5. – Secretaria e reprografia
III. Fornecimento de material didático-pedagógico
IV. Formação Intensiva de Professores
O plano de formação, com a indicação das áreas de incidência das ações de formação e respetivas cargas
horárias, está a ser elaborado em articulação com o parceiro local, pelo que será anexado ao presente projeto, logo
que esteja concluído.
V. Obras de construção de uma casa para o alojamento das Irmãs Religiosas que tomarão a seu cargo a
administração do Colégio.
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GALERIA DE IMAGENS

ENTIDADES FINANCIADORAS
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