Diocese de Santarém
Secretariado
Diocesano do Ensino
da Igreja nas Escolas

Introdução
A possibilidade de construirmos um mundo onde cada pessoa possa viver com dignidade é
uma meta que depende da colaboração de todos. Num tempo em que o mundo é visto como
uma aldeia global e a interdependência mundial é uma realidade assumida, somos chamados a
intensificar a dinâmica de solidariedade entre os povos.
Neste sentido, o Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas Escolas, em parceria com a
Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora das Dores de Fátima, lança a toda a
Comunidade Educativa o desafio de ser sinal de esperança em pequenas comunidades de
Angola e Moçambique, apoiando a melhoria das suas condições de vida.
O projecto “Por uma Nova África” centrando-se no desenvolvimento local, pretende apoiar
dois programas cujas acções responderão a duas necessidades diversas adiante mencionadas,
como Projecto: APADRINHAMENTO

DA

“ ESCOLINHA TRÊS PASTORINHOS” e Projecto

“CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO SOCIAL E COMUNITÁRIO COM JARDIM DE
INFÂNCIA”.
Para que possa tomar parte deste dinamismo solidário basta escolher o(s) projecto(s) que quer
apoiar.
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O PROJECTO DESENVOLVE-SE EM DUAS VERTENTES:

 Vertente A – Proposta de desenvolvimento de temáticas a explorar em sala de aula
sobre: Direitos humanos; Cidadania; Solidariedade, voluntariado …..
 Vertente B - Realização de campanhas de solidariedade; venda de rifas, postais,
materiais diversos, presentes para o dia do pai e da mãe, quermesse “Sou Solidário
frequento EMRC”.
 Publico Alvo: Comunidade Educativa

OBJECTIVOS:

1 - Promover uma cultura de responsabilidade individual e social;

2 - Articular a cultura da responsabilidade individual e social com o funcionamento, em rede,
designadamente através das novas tecnologias de informação (Sítio SDEIE; Construção de
um Blogue ou rede social);

3-Oferecer a todas as/os alunas/os uma base comum de conhecimentos, atitudes e
competências através de uma adequada educação para os direitos e as responsabilidades
numa perspectiva de Educação para e na Cidadania Global que:
a) Contribua para o seu desenvolvimento pessoal e social com base em experiências
diversificadas da vida democrática;
b) As/os habilite a ser agentes activas/os da eliminação dos mecanismos sociais que
constroem e reproduzem a desigualdade e as discriminações, e a valorizar as
diversidades como fonte de enriquecimento humano;
c) Lhes proponha uma progressiva tomada de consciência da sua responsabilidade
enquanto membros da sociedade, fomentando a participação, a co-responsabilidade e
o compromisso na construção de um mundo mais justo, mais livre e mais solidário.
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4-Estabelecer parcerias entre várias entidades representadas no Conselho Geral (Associação
de Pais, Município etc.) de modo a conferir maior diversidade, qualidade e relevância às
actividades de Educação para a Cidadania.

DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO NO TEMPO:

1ª Fase ( Março - Julho 2009 ):

 Elaboração e apresentação geral do Projecto.

2ª Fase ( Setembro - Outubro 2009 ):

 Formação professores/alunos.
 Preparação de materiais pedagógicos.
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3ª Fase ( Novembro - Maio 2010 ):



Concretização do Projecto.

4ª Fase ( Junho 2010 ):



Avaliação.

O Projecto apresentado deverá desenvolver-se ao longo do ano lectivo com as seguintes
hipóteses de concretização:


No âmbito da disciplina de Formação Cívica;



No âmbito da disciplina de E.M.R.C.



Na Área Curricular não Disciplinar de Área Projecto.
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Para além desta abordagem contínua, devem ser encontrados “momentos de convergência”
em que o tema seja desenvolvido interdisciplinarmente. Esses momentos poderão coincidir
com a comemoração de dias relacionados com temas solidariedade e voluntariado. Tais como:
Dia Mundial dos Direitos Humanos, Natal, Páscoa, Luta contra a lepra; Luta contra o HIV
etc.
Sugere-se ainda que Equipa Coordenadora do Projecto venha a ter no seu horário semanal 90
minutos subtraídos da componente não lectiva para a dinamização do mesmo. Desta devem
fazer parte o professor(a) de EMRC, um Director de Turma e se possível o Coordenador de
Projectos.
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PROJECTOS A DESENVOLVER

PROJECTO: APADRINHAMENTO DA ESCOLINHA TRÊS
PASTORINHOS
PÚBLICO-ALVO: Crianças.
ÁREA DE INTERVENÇÃO: Educação/Alimentação/Saúde
OBJECTIVO: Possibilitar uma educação formal e organizada.
OBJECTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO (ODM) ASSOCIADO: 2.
Alcançar o ensino primário universal.
ACTIVIDADES A DESENVOLVER: Subsidiar mensalmente a Escolinha que diariamente
oferece três refeições às crianças e o material necessário ao seu desenvolvimento.
COMO APOIAR ESTE PROJECTO ? Contribuindo mensalmente com uma determinada
quantia. Pode fazê-lo de duas formas: 1) Directamente à pessoa que lhe pediu para apadrinhar
a criança; 2) Através de um depósito na conta número 0442 027799200, com o N.I.B
número 003504420002779920085, não esquecendo de indicar o número da criança.
Para qualquer informação contacte: Ir. Cândida Santos - Telemóvel 933263912.
Mail - candidajesussantos@gmail.com
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PROJECTO:

CONSTRUÇÃO

DE

UM

EDIFICIO SOCIAL E COMUNITÁRIO
COM JARDIM DE INFÂNCIA.

PÚBLICO-ALVO: Crianças e Jovens e Mães.
ÁREA DE INTERVENÇÃO: Educação e
Saúde.

OBJECTIVOS: Promover o desenvolvimento educativo e formativo das crianças, jovens e
adultos;
Promover a Educação pré-escolar;
Realizar actividades que visem a promoção da mulher;
Realizar visitas de apoio domiciliárias.
OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO (ODM) ASSOCIADOS: 2. Alcançar

o ensino primário universal 3. Promover a igualdade de género e empoderar as mulheres. 5.
Melhorar a saúde materna 4. Reduzir a mortalidade infantil 8 Promover uma parceria global
para o desenvolvimento.
ACTIVIDADES A DESENVOLVER: Angariação de fundos para a Construção e
apetrechamento do Edifício Social e Comunitário e do Jardim de Infância.
COMO APOIAR ESTE PROJECTO? Contribuindo mensalmente com uma determinada
quantia. Através de um depósito na conta número 0442 027799200, com o N.I.B número
003504420002779920085.
Para qualquer informação contacte: Ir. Cândida Santos - Telemóvel 933263912.
Mail - candidajesussantos@gmail.com

Angariação de fundos através de campanhas de solidariedade, venda de objectos, rifas,
quermesse “Sou solidário frequento EMRC”….

Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas Escolas
Edifício do Seminário 2000-135- Santarém tel.: 243304060 Fax: 243304067
E-Mail: geral@sdeie-santarem.com http://www.sdeie-santarem.com

7

SUGESTÃO DE ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
8
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Actividades Ensino Básico
ACTIVIDADE ESCOLA – ODM1

Que coisas precisamos para viver?
Em grupos de dois ou quarto, os alunos da turma escrevem uma lista das coisas que precisam
para viver, listando os bens materiais (como alimentos, roupas, casa) e não materiais (saúde,
educação, amigos, etc).
Todos em conjunto discutem as prioridades de cada grupo e comparam resultados.
Objectivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome

9

Mil milhões de pessoas no mundo vivem com 60 cêntimos por dia.
Meta: Reduzir para metade, entre 1990 e 2015, a proporção de população afectada pela
fome.
Sabias que...?
_ 1, 2 mil milhões de pessoas vivem com menos de 1 dólar por dia;
_ Todos os dias 800 milhões de pessoas vão para a cama com fome;
_ Todos os dias, 28 mil crianças morrem de causas relacionadas com a pobreza.
VIDA-Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano
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ACTIVIDADE ESCOLA – ODM2

Na sala de aula, discute com os teus amigos formas de ajudar os milhões de pessoas que só
têm 60 cêntimos por dia. No quadro, escrevam as consequências da pobreza.
Pensem nas seguintes questões:
- O que lhes falta?
- O que não podem pagar?
- As crianças têm livros de escola?
- É normal irem ao cinema?
- E quando estão doentes?
10

Objectivo 2: Atingir o ensino primário universal

Em pleno século XXI, mais de 113 milhões de jovens não sabem ler nem escrever.
Meta: Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um ciclo
completo de ensino primário.

Sabias que ...?
_ 115 milhões de crianças não frequentam a escola – 56 por cento são crianças e 94 por cento
vivem em países em vias de desenvolvimento;
_ Apenas 35 dos 155 países em vias de desenvolvimento alcançaram a educação primária
universal.

VIDA-Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano
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ACTIVIDADE ESCOLA – ODM2

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Objectivo 2: Atingir o ensino primário universal
Actividade 1: À procura de uma escola bonita
Magali é uma menina do segundo ano do Ensino Básico e vive numa aldeia no Equador.
Horário de um dia normal de Magali:
2ª FEIRA MANHÃ
6.30

Actividades
Acordar, tomar o pequeno almoço

2ªFEIRA - TARDE
/NOITE
14.30

ACT IVIDADES
Caminhar até casa

7.30

Ordenhar os animais

15.30

Comer

8.30

Caminhar até à escola

16.30

Trabalhar no campo

9.30

Começam as aulas

17.30

Trabalhar no campo

10.30

Aulas

18.30

Trabalhar no campo

11.30

Aulas

19.30

Lavar a roupa

12.30

Aulas

20.30

Fazer os deveres

13.30

Terminam as aulas

21.30

Jantar e dormir

Agora escreve o teu próprio horário de um dia qualquer do ano: Horário de um dia normal
de…
2ª FEIRA MANHÃ
6.30
7.30
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30

Actividades

2ªFEIRA - TARDE
/NOITE
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30
21.30

ACT IVIDADES

1. Que diferenças encontras entre a tua vida e a da Magali?
2. Como pensas que estas profundas diferenças afectam a Magali e a sociedade em que vive?
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ACTIVIDADE ESCOLA – ODM2
Objectivo 2: Atingir o ensino primário universal

Analisa as fotografias e Descobre as diferença
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Anota as diferenças que mais te chamam a atenção e pensa sobre isso.
Que repercussões achas que pode ter o acesso às Novas tecnologias e à Internet?
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ACTIVIDADE ESCOLA - ODM3

Concordas ou discordas?
Discute com os teus colegas na sala de aula as seguintes afirmações:
- Todos devem poder frequentar a escola
- Os professores não devem falar alto com os alunos
- Os alunos não deviam ser obrigados a ter horários
- Todos deviam poder falar na sala de aula quando lhes apetece
- Os alunos deviam poder levar para a escola o que entendessem

Objectivo 3: Promover a igualdade de género e dar poder às mulheres

As mulheres asseguram o trabalho da casa e da família, para além de contribuírem para o
sustento da casa. Por isso, trabalham mais horas e abandonam a escola mais cedo ou não
frequentam sequer o ensino.

Meta: Eliminar a disparidade de género no ensino primário e secundário, se possível até
2005, e em todos os níveis de ensino, o mais tardar até 2015.

Sabias que ...?

_ Dois terços dos iletrados são mulheres;
_ A taxa de empregabilidade das mulheres é 30 por cento mais baixa do que a dos homens;
_ As mulheres apenas detêm 15 por cento dos lugares nos parlamentos nacionais em 2003.
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ACTIVIDADE ESCOLA - ODM3
Objectivo 3: Promover a igualdade de género e dar poder às
mulheres
Se a educação não é para todos… então É MÁ educação!
Era uma vez um mundo muito pequenino com cinco ilhas…
Dividimos a classe em cinco grupos, correspondendo cada um
deles a uma das ilhas, e analisámos as vantagens e problemas que ali se vivem:
A Ilha do Sol tem uma óptima escola mas, no entanto, poucas meninas a frequentam porque
têm de trabalhar em casa ou no campo com as suas mães.
Na Ilha do Vento, há muitos meninos que têm certas dificuldades, tais como não ouvir, não
ver ou não se poderem deslocar sozinhos, e que não vão à escola. Eles poderiam fazer
algumas actividades da escola e não estão contentes por terem que ficar todo o dia em casa,
sem fazer nada.
A Chefe da Ilha Boreal criou, há pouco tempo, uma escola com vários professores muito
especializados e entusiasmados com os seus materiais... Os meninos e as meninas gostam
muito de ir à escola. No entanto, como não comem fruta e verdura e a escola está muito longe
deles, cada vez estão mais cansados e têm mais dificuldade em participar na aula e fazer os
deveres.
Na Ilha do Horizonte, os mais velhos nunca foram à escola e, embora presentemente, se
tenham organizado grupos de crianças para aprenderem a ler com professores de outras ilhas,
acontece que muitos pais não conseguem arranjar trabalho e isso também dificulta muito a
vida dos seus filhos. Além disso, algumas mães e pais também gostariam de aprender a ler, a
escrever e a fazer contas, mas não existem grupos para eles...
Na vizinha Ilha do Ocaso, as crianças passam muito tempo sem poder ir à escola porque os
mais velhos estão em guerra e por vezes têm que participar nas suas lutas. Ficar todo o dia em
casa, sem fazer nada.
Depois de ler atentamente como é a vida em cada uma das ilhas, os grupos, em assembleia,
trabalharão os seguintes pontos:
1. O que se pode fazer para melhorar a educação?
2. Depois do debate entre os grupos de cada ilha, chegam a um consenso relativamente às
acções a empreender e registam as conclusões por escrito.
Por exemplo, na Ilha do Sol, os adultos comprometem-se a não explorar as crianças para que
estas possam desfrutar do direito à educação.
3. Os representantes de cada uma das ilhas reúnem-se para apresentar soluções conjuntas e
poder cooperar entre si.
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ACTIVIDADE ESCOLA - ODM3

Objectivo 3: Promover a igualdade de género e dar poder às
mulheres

ACTIVIDADE : O ACORDO
Continuando com a actividade anterior, o debate terminará, pedindo-se que se registem os
acordos e os compromissos. Para isso, terão ao seu dispor um mural onde os irão apresentar.
Um representante de cada grupo deverá assinar o Acordo, como prova do compromisso que
toda a sua Ilha assume com ele. Por exemplo:
“Crianças do mundo, chegou o momento de caminharem juntos, ombro a ombro. Juntos,
poderão ser a primeira geração que consegue que todas as crianças tenham acesso à educação
a que têm direito. Os dirigentes mundiais adoptarão este compromisso e vós deveis assegurarvos de que o cumpram, unindo a vossas vozes. São o futuro deste mundo e podem mudá-lo
para melhor. Podem conseguir que os dirigentes cumpram as suas promessas”.
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ACTIVIDADE ESCOLA – ODM4

Em África, muitas famílias recolhem água de buracos feitos no chão, ou poças que acumulam
água em época de chuva. Essa água é usada para beber, cozinhar, para lavar a roupa e para
tomar banho. A incidência de doenças como a diarreia e problemas de pele era muito
frequente e visível. Na maior parte das vezes, são as mulheres e crianças que ficam
responsáveis por ir recolher a água desses locais. Muitas vezes, percorrem longas distâncias
até ao local da recolha. Imagina que eras o chefe de uma família numa destas aldeias e que
tinhas filhos rapazes e raparigas.
 A quem pedias para ir buscar a água?
 E se calhasse na hora de ter aulas, como fazias essa escolha?

Objectivo 4: Reduzir a mortalidade infantil
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“É preciso toda uma aldeia para criar uma criança” é um provérbio que existe em várias
culturas e também na portuguesa. Um bebé precisa de muitos cuidados desde o seu
nascimento e os primeiros cinco anos de vida são muito importantes no seu desenvolvimento
e saúde.

Meta: Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade de crianças com
menos de 5 anos.
Sabias que …?
_ 48 países apresentam taxas de mortalidade superiores a 1 em cada 10 nascimentos,
comparando com 1 em 143 nos países desenvolvidos;
_ O sarampo é a principal causa de mortalidade, entre as doenças que podem ser prevenidas
através de vacinação, com mais de meio milhão de mortes em 2000;
_ 70 por cento das mortes antes dos 5 anos são provocadas por doenças ou combinação de
doenças e malnutrição, que poderiam ser evitadas nos países desenvolvidos
VIDA-Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano
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ACTIVIDADE ESCOLA – ODM5

Faz uma lista de tudo o que é preciso fazer para cuidar de um bebé e o manter de boa saúde.
Organiza a tua lista por ordem de importância.
Objectivo 5: Melhorar a saúde materna
Mais de 500 mil mulheres morrem todos os dias de complicações durante a gravidez e no
parto.
Meta: Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna.
Sabias que …?
_ 99 por cento da mortalidade maternal no parto ocorre em países em desenvolvimento;
_ A gravidez é a principal causa de morte de raparigas entre os 15 e os 19 anos em países em
desenvolvimento.

VIDA-Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano
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ACTIVIDADE ESCOLA – ODM6

As mães são celebradas em todo o mundo. O Dia da Mãe é muito importante nas várias
culturas. Pesquisa a história do Dia da Mãe, desde a Grécia antiga até às tradições do Japão e
da religião hindu, sem esquecer a cultura europeia e Africana.
Descobre como é celebrado o dia e sugere outras formas de o fazer.

Objectivo 6: Combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças

A sida é uma das principais causas de morte nos países em desenvolvimento e o continente
africano é o mais afectado. A prevenção e o acesso a melhores condições de vida são
fundamentais para travar a epidemia, sobretudo entre os mais jovens.
A malária é uma doença causada pela picada de um insecto, algo semelhante a ser mordido
por uma melga. As consequências são, todavia, bastante mais graves, causando a morte a
milhões de pessoas.
Meta: Até 2015, parar e começar a inverter a propagação do HIV/SIDA.
Meta: Até 2015, parar e começar a inverter a tendência actual da incidência da malária
e de outras doenças graves.
Sabias que …?
_ 4,8 milhões de pessoas foram infectadas com o HIV em 2003, o que representa 13 mil por
dia!
_ A malária provoca mais de um milhão de mortes todos os anos;
_ Registaram-se dois milhões de mortes de tuberculose em 2002.

VIDA-Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano
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ACTIVIDADE ESCOLA - ODM3

Investiga em que países é maior o risco de contrair malária e lista que cuidados deves ter se
viajares para essas regiões.
Pesquisa campanhas de divulgação sobre a sida e propõe, na tua escola, uma campanha de
prevenção.
Objectivo 7: Garantir a sustentabilidade ambiental
Os rios, oceanos, as florestas e todos os animais que habitam a Terra dependem da
intervenção do Homem. Preservar o planeta, é também lutar contra o desperdício de forma e
assegurar o futuro da nossa casa.
Meta: Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas
nacionais e inverter a actual tendência para a perda de recursos ambientais;
Meta: Reduzir para metade, até 2015, a percentagem de população sem acesso permanente a
água potável;
Meta: Até 2020 melhorar significativamente a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes
de bairros degradados.
Sabias que … ?
_ 1,2 mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável e 2,4 mil milhões de pessoas não
possuem saneamento básico;
_ A crise das pescas ameaça contribuir para o aumento da fome e da pobreza em todo o
mundo.
Links úteis: http://ecoagents.eea.europa.eu/ e http://www2.uol.com.br/ecokids/index.htm

VIDA-Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano
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ACTIVIDADE ESCOLA – ODM8

E tu, que coisas deitas fora todos os dias? Podias reutilizar algum desse lixo? E o que é que
podias não consumir ou consumir menos de forma a poupar a natureza e o planeta?
Faz uma lista e escreve a tua carta de compromissos de “amigo do ambiente”. Imprime a carta
e afixa a num local visível da tua casa.

Objectivo 8: Criar uma parceria global para o desenvolvimento
Criar um mundo mais justo implica um esforço conjunto de países, empresas e pessoas. Todos
têm um papel a desempenhar.

Meta: Continuar a desenvolver um sistema comercial e financeiro multilateral aberto,
baseado em regras, previsível e não discriminatório.
Meta: Satisfazer as necessidades especiais dos Países Menos Avançados.
Meta: Satisfazer as necessidades especiais dos países sem litoral e dos pequenos Estados
insulares em desenvolvimento.
Meta: Tratar de forma integrada o problema da dívida dos países em desenvolvimento,
através de medidas nacionais e internacionais, de forma a tornar a sua dívida sustentável a
longo prazo.
Meta: Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e aplicar estratégias que
proporcionem aos jovens trabalho condigno e produtivo.
Meta: Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a
medicamentos essenciais a preços acessíveis, aos países em desenvolvimento.
Meta: Em cooperação com o sector privado, tornar acessíveis os benefícios das novas
tecnologias, em especial das tecnologias de informação e comunicação.
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Sabias que … ?
_ Na Europa são atribuídos subsídios para tratamento de animais de 2 dólares por dia, mais do
que a metade da população mundial tem acesso num dia;
_ Os países desenvolvidos comprometeram-se a oferecer 0,7 por cento do seu rendimento,
mas apenas cinco países cumprem esses compromissos, com os EUA a ceder menos de 0,2
por cento;
_ Estima-se que se os países abolissem as barreiras comerciais, isto permitiria que menos 300
milhões de pessoas vivessem na pobreza em 2015.
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CONCLUSÃO
As linhas orientadoras deste projecto têm como finalidade ajudar os alunos/comunidade
educativa a perceber que todos necessitamos uns dos outros e que ninguém pode viver
alheado à realidade dos que carecem de dignas condições de vida. Assim, este projecto
permite que se desenvolvam competências de solidariedade e comunhão.

Estamos contudo conscientes que estamos muito centrados em nós mesmos e que a mudança
exige o seu tempo, mas confiamos no empenho e sentido de responsabilidade social de toda a
comunidade educativa, desejando que as actividades propostas mobilizem os alunos e a
comunidade educativa para a construção de um mundo mais solidário, justo e fraterno.
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Nome:

“Escolinha três Pastorinhos”.

Data da Inscrição -

____ / ____ / ____

Modalidade de Pagamento -

____________
Número do Apadrinhamento - -----

DADOS PESSOAIS:
Nome dos Padrinhos ______________________________________________
24
Data de Nascimento - ____ / ____ / ____

Profissão _____________________

Morada ________________________________________________________
________________________________________________________
Telefones __________________________ / __________________________
Email: __________________________ Nº Contribuinte___________________
Assinatura dos Padrinhos - _________________________________________
Assinatura das Responsáveis - _______________________________________

Exmº Sr(a) Director(a)
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Assunto: Colaboração no Projecto de Solidariedade: “Por uma Nova África”.
A nossa primeira palavra é de saudação para todos os elementos da Comunidade
Educativa. Fazemos votos que este novo ano tenha começado da melhor forma possível e que
o vosso Agrupamento consiga alcançar os objectivos a que se propõe.
Começamos por nos apresentar, somos a Congregação, Religiosas Reparadoras de
Nossa Senhora das Dores de Fátima, que se dedica a muitos trabalhos, sobretudo com os mais
pobres em todas as faixas etárias. Também nos encontramos em países de Missão:
Moçambique, na diocese de Lichinga desde Outubro de 2001 e Angola, na diocese de
Benguela, desde Março de 2006.
Nestes países fazer Missão é muito difícil, as solicitações de ajuda são muitas e os
recursos são muito escassos, poderemos mesmo dizer inexistentes. O desenvolvimento da
nossa Missão só é possível graças à partilha que algumas pessoas e instituições têm feito
connosco.
Queremos, antes de mais, partilhar convosco a realidade da nossa Missão, em
Moçambique, na qual nada existia quando as Irmãs lá chegaram a não ser um terreno à
disposição para construção.
Queridos amigos, apesar de não ser fácil o desenvolvimento da nossa Missão é
possível graças à partilha que algumas pessoas e instituições têm feito connosco.

Crianças a brincar numa das salas com
os legos e outros materiais didácticos
enviados de Portugal.

Visão do Edifício construído. Tem salas para
os diferentes anos, refeitório, salão
polivalente, cozinha e casas de banho.
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Uma das 3 refeições diárias que cerca de
130 crianças fazem na Escolinha.

Crianças, muito felizes, porque têm um
caderno e lápis onde podem fazer os seus
desenhos e aprender as primeiras letras.

Graças a Deus a nossa Missão em Moçambique já tem pernas para andar. Também
informamos que trouxemos para Portugal uma menina com problemas de visão que já está a
ser seguida em Oftalmologia e está a frequentar a Escola aqui em Portugal.

No inicio deste novo ano vimos solicitar a colaboração
da vossa Escola, por intermédio do grupo de E.M.R.C,
ou dos Directores de Turma para uma Missão muito
específica: A Construção de um Edifício Social e
Comunitário com jardim de Infância, na nossa missão
em Angola para que as nossas Irmãs tenham condições
de desenvolver a sua Missão em duas vertentes muito
precárias: a Educação e a Saúde.

Pedimo-vos que colaboreis connosco na venda de rifas e de alguns trabalhos manuais, tais
como: blocos de apontamentos, postais de Natal, bolsa de disquetes, lembranças para o dia do
pai e da mãe e outros.

Informamos que estamos receptivas a passar na vossa Escola para sensibilizar os alunos
para este projecto através de uma montagem que realizamos onde mostramos a realidade
de quem nada tem. Podem contactar connosco através dos telemóveis 933263912 ou
960361547 ou pelos mails - candidajesussantos@gmail.com / lmoreira6@gmail.com
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Desejamos, uma vez mais, felicidades para o vosso ano escolar e agradecemos, desde já, a
vossa disponibilidade em colaborar connosco neste projecto.
Santarém, 26 de Agosto de 2009
A Superiora Geral da Congregação
______________________________________
Ir. Maria Júlia da Conceição Moreira
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Webgrafia:
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
http://www.apav.pt
Centro de Informação das Nações Unidas
http://www.onuportugal.pt
http://www.un.org/rights
http://www.un.org/cyberschoolbus
CIDAC – Cooperação Informação e Desenvolvimento
http://homepage.esoterica.pt/~cidac
Comissão Nacional da UNESCO
http://www.cidadevirtual.pt/unesco.portugal/hoje
http://www.unesco.org
Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres
http://www.cidm.pt
Conselho Português para os Refugiados
http://www.cidadevirtual.pt/cpr
Educação para Todos
www.educacaoparatodos.org
Fundação Mário Soares
http://www.fmsoares.pt
Gabinete de Informação do Parlamento Europeu
http://www.europarl.eu.int
Instituto de Apoio à Criança
http://www.iacrianca.pt
Organização das Nações Unidas
www.food-force.com/pt.
Levanta-te e Actua
www.levanta-te.org
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Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
www.un.org/millenniumgoals
www.undg.org/login.cfm
www.undp.org/mdg/

Programa Alimentar Mundial
VIDA-Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano
www.planetavida.org
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VÍDEOS / DOCUMENTÁRIOS E FICÇÃO
• Enciclopédia da 2ª Guerra Mundial
Realizador: AITKEN, Andrew
Produção: David Mcwhinnie
Lisboa, Edivídeo, 1992
4 cassetes (VHS) (105 min, aprox): color., som
• Retrato a Preto e Branco
Realização: ARAÚJO, Joel Z.
Brasil, CEERT Companhia de Vídeo, 1992
VHS, 15 min. aprox.
Existente na Videoteca da OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento
• Marracuene
Realização: AZEVEDO, Licínio
Inglaterra, Ebano Multimédia-ZDF / Channel 4, 1991
VHS, 43 min. aprox.
Existente na Videoteca da OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento
• XX O Século do Povo. Sopa dos Pobres
Realizador: BANO; Archin
Lisboa, Ediclube, Edição e Promoção do Livro, 1997
VHS, 50 min. aprox.
• XX O Século do Povo: Raça Superior
Realização: BBC
Lisboa, Ediclube, Edição e Promoção do Livro, 1997
VHS, 72 min. aprox.
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• Vamos Defender os Direitos Humanos
Realizador: Conselho da Europa
Lisboa, Gabinete de Documentação e Direito Comparado, 1999
VHS, 40 min. aprox.
Para alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário.

No Sito do Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas Escolas - Diocese Santarém
http://www.sdeie-santarem.com
Encontrará material multimédia.

CONJUNTOS PEDAGÓGICOS
• Falar e Pensar os Direitos Humanos
CIVITAS
Lisboa, CIVITAS, 1999
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• Sentir-se em Casa. Integração dos refugiados na Europa
ACNUR
Lisboa, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 1998
Um guia ( 61p.); uma cassete VHS, 49 min. aprox.
Destinado a ser usado por alunos dos 14 aos 18 anos
• Maleta pedagógica “Meninos de Todas as Cores”
OIKOS, Cooperação e Desenvolvimento
Lisboa: OIKOS: UNICEF, 1994
Maleta com três Livros (Um mundo para crianças; Aprender a ler o mundo; Textos
pluriculturais); Um guia didáctico; Materiais pedagógicos (sugestões de trabalho); 1 Cassete
Vídeo: Meninos de Todas as Cores – A viagem do Miguel (VHS 30 min); uma Cassete
Audio: Canções de todo o mundo”; um conjunto de fotografias; três Jogos Existente na
Biblioteca do IIE / OIKOS/ Comité Português para a UNICEF
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