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QUEM SOMOS?



O nosso sonho

Criarmos condições de igualdade de oportunidades para que os 
jovens dos PALOP tenham sucesso escolar e se tornem agentes de 

mudança nas suas comunidades. 



CONTEXTO



Contexto Árvore do Problema

Raiz do Problema
• Contexto sociocultural
• Atraso no desenvolvimento cognitivo e 

intelectual
• Baixo desenvolvimento e ausência de 

reconhecimento de competências sociais

Problema Central

Consequências
• Desigualdade de oportunidades
• Dificuldades de acesso a bolsas de estudo
• Fraco desenvolvimento do país

Insucesso escolar
no ensino primário



4h de formação diária

Pré-Escolar Atual

Currículo escolar com objetivo único 
de desenvolvimento cognitivo

Fraco envolvimento com o 
meio ambiente e comunidade

Contexto Ilha do do Príncipe



Através da estimulação das competências sociais e emocionais, 
das crianças entre os 3 e os 6 anos,

o Projeto Principezinhos irá complementar o currículo do pré-escolar da Ilha 
do Príncipe, tendo o educador de infância como facilitador de descoberta.

Solução A nossa proposta de valor



Solução Os Pilares

• Autoestima

• Auto motivação

• Determinação

• Sentimento de 
pertença

• Consciência de si 
como aprendente

COMPETÊNCIAS 
SOCIAS E 

EMOCIONAIS

CONSCIÊNCIAS
AMBIENTAL

CONSCIÊNCIAS
NUTRICIONAL

• Relação com o 
meio ambiente

• Respeito pela 
natureza e pelos 
animais

• Importância da 
alimentação e 
saudável

• Aprendizagem 
sobre como comer 
bem



Implementação Setembro 2020

Set. 20 – Jul. 21

A partir de Set. 21

A partir de Set. 22

1.ª 
Fase

2.ª 
Fase

3.ª 
Fase

• 4 voluntários 
portugueses no terreno

• 3 voluntários locais
• Recrutamento e 

formação de 4 RH locais

• Pré-escolar gerido 
exclusivamente por 2 
recursos humanos 
locais

• Expansão do modelo a 
todos os pré-escolares 
da Ilha do Príncipe



20 crianças aprox. Formação 4 recursos 
humanos locais

(2 do período da manhã e 2 do período 
da tarde)

Melhoria no sucesso 
escolar 

Empregabilidade 2 
recursos humanos 

locais
(no período da tarde)

Objetivos Ano 1

Crianças Educadores de infância



Curto e Médio Prazo – Jul. 21

25% de melhoria no comportamento das crianças

Longo Prazo Jul. 24

20% de melhoria no sucesso escolar das crianças

KPI’s do Projeto

Curto e Médio Prazo – Jul. 21

75% das atividades realizadas face às planeadas

Longo Prazo – Jul. 23
50 crianças abrangidas 
8 educadores de infância locais capacitados

Crianças

Recursos
Humanos

Locais



QUEM É QUEM?



Rita Gama

• Experiência de coordenação de terreno de 2 anos com 
Projeto Príncipe

• Acredita fortemente no desenvolvimento das 
comunidades através da educação

Dmitri Narciso

• Experiência de coordenação de terreno de 6 anos com 
Projeto Príncipe

• Professor do Ensino Básico durante 5 anos na ilha do 
Príncipe

Quem é quem? Coordenação



Vanessa Biléu

• Educadora de infância 
há mais de 10 anos

• Experiência de 
terreno em São Tomé 
e Príncipe durante 1 
ano

• Desenvolveu o 
currículo de pré-
escolar para a Irlanda

Carolina Guerra

• Educadora de 
infância

• Experiência de 
terreno em 
Moçambique 
durante 2 anos

Cauê Reis

• 12 anos de experiência 
em restaurantes 
vegetarianos e de 
comida saudável

• Quer mudar de 
“clientes” e cozinhar 
com saúde para quem 
não tem condições de 
comer um prato num 
restaurante.

Quem é quem? Equipa Pedagógica



ORÇAMENTO



Educação da Cuny
25 €/mês

Orçamento Por criança

Lanche nutritivo do 
Jordão

15 €/mês



EDUCAÇÃO DE 20 CRIANÇAS 4.520€
Professores, infraestrutura, material escolar

ALIMENTAÇÃO 2.700€ 
Lanche diário para 20 crianças

FORMAÇÃO 4 EDUCADORES 7.300 €
Despesas dos voluntários (alojamento, alimentação, viagem e 
seguros de saúde) e material
Investimento por educador 1.825€

31%

19%

50%

Orçamento

Educação Alimentação Formação de educadores

Orçamento Custos Alocados

14.520€



Obrigado!

Sonhamos e fazemos acontecer  a educação  para o desenvolvimento sustentável dos PALOP

Departamento de Sustentabilidade (Nádia Dinis) //  sustentabilidade@sonhafazacontece.org

Projeto Principezinhos (Rita Gama e Dmitri Narciso) // principezinhos @sonhafazacontece.org.pt

mailto:sustentabilidade@sonhafazacontece.org
mailto:portugal@sonhafazacontece.org.pt

