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Relatório de Actividades do Programa SAD de Novembro/Dezembro de 2014 

 

O programa SAD (Sostegno à Distanza) serve para contribuir para melhorar, em particular, a 

vida das crianças mais vulneráveis e sensibilizar a comunidade em geral sobre a importância da 

educação, dos cuidados básicos sanitários e do desenvolvimento integral. 

 

OBJECTIVOS:  

- Registo das actividades executadas ao longo do ano; 

- Realização de um programa que prevê e acompanha o apoio socio-educativo em prol das 

crianças beneficiárias;  

- Através do historial da criança os/as padrinhos/madrinhas podem seguir concretamente o 

trabalho feito no terreno. 

 

Actividades programadas  Grau de execução  Comentários 

4ª Encontro com os 

animadores 

 

Preparação e programação 

dos encontros com os 

Encarregados de Educação 

das crianças beneficiárias e 

com o Secretário do bairro do 

Grande Hotel/Ponta-Gêa. 

 

Esta actividade foi realizada 

no escritório com a seguinte 

agendaː  

- Avaliação do desempenho 

das actividades realizadas até 

então; 

- Preparação do check up 

médico para as crianças;  

- Preparação da Festa de 

Natal que se realizou no dia 

12 de Dezembro; 

- Possibilidades de 
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identificação de 20 novas 

crianças para o próximo ano;   

- Entrega dos convites aos 

Encarregados de Educação;  

- Compra de material para o 

check up médico;  

- Perspectivas futuras para 

que o projecto possa oferecer 

um curso aos animadores nas 

seguintes áreas de Técnico de 

Acção Social e de Educação 

de Infância. 

 42 Visitas Domiciliares Durante os dois meses foram 

visitadas todas as 52 crianças, 

ou seja, 42 famílias 

beneficiárias.   

- As visitas efectuadas 

tiveram como principal 

objectivo a entrega dos 

convites e dar a conhecer a 

importância do check up 

médico para as crianças.  

- Durante as visitas, por um 

lado, foi constatado que 

algumas famílias aina não 

percebem a importância de 

apoiar as crianças no seu 

desenvolvimento. Por outro 

lado, algumas famílias 

questionaram-se sobre o 

porquê de fazermos esta 

recolha de informações nas 

visitas domiciliares.  

1º Encontro com o Secretário 

do Grande Hotel  

Saber o historial do Grande 

Hotel e encontro com um 

Durante o encontro o Sr. 

Carlos, Secretário deste 
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funcionário da Delegação da 

União Europeia em 

Moçambique. 

bairro, elucidou-nos sobre o 

historial do Grande Hotel.  

- Declarou que o Grande 

Hotel foi invadido no ano de 

1975 por militares e polícias. 

Cada um atribuía quartos aos 

seus familiares e, por isso, 

durante este período e no fim 

da Guerra Civil, o Grande 

Hotel ficou sem “estética” 

porque as famílias que 

moravam lá tiraram tudo de 

dentro das casas e venderam 

a terceiros. Em 2002 já estava 

tudo vandalizado.  

- Algumas famílias 

começaram a vender os 

quartos e outros ofereceram a 

famílias que vinham de fora 

sem casa onde morar. 

Quando alguém muda de 

residência, os quartos são 

vendidos a outra pessoa pelo 

valor de 3000 a 4000MT. 

- Actualmente, vivem aqui 

alguns professores e polícias, 

contudo, a grande maioria das 

pessoas que vivem neste local 

estão desempregados/as.  

- O Grande Hotel tem muitas 

crianças órfãs por causa do 
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vírus do HIV. Anualmente, 

podem morrer em média 12 

pessoas com esta doença.  

- Existe ainda o problema do 

saneamento. Muitas pessoas 

fazem as suas necessidades 

para dentro de latas ou na 

praia. 

- O Sr. Carlos afirmou que, 

em 2012, tiveram um apoio 

da organização Cruz 

Vermelha de Moçambique 

que forneceu redes 

mosquiteiras e mochilas às 

crianças em idade escolar, 

porém, entretanto este apoio 

terminou. A igreja PIEIA dá 

lanche às crianças (pão e 

sumo) todos os dias. 

2º Encontro com os 

Encarregados de Educação 

das crianças beneficiárias no 

Bairro do Macurungo  

Dar a conhecer o projecto 

SAD e o que vai acontecer no 

futuro, nomeadamente, a 

realização do check up 

médico das crianças. 

- Durante a reunião, alguns 

Encarregados de Educação 

reivindicaram sobre o valor 

da matrícula escolar e 

perguntaram como seria feito 

o reembolso. Foi transmitido 

a todos que teriam o 

reembolso do valor gasto.  

- Esclarecemos também às 

várias questões colocadas. 

Explicámos que a recolha de 

informação e a fotografia da 
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criança são muito importantes 

para a elaboração do seu 

historial que é posteriormente 

enviado aos padrinhos e 

madrinhas. Desta forma, 

eles/elas podem acompanhar 

o trabalho feito no terreno e 

consequentemente continuar 

a apoiar as crianças. 

Realização do check up 

médico na Associação Casa 

Amiga da Criança (ACAC). 

No dia 25 de Novembro 

realizou-se o check up 

médico das crianças 

beneficiárias onde foram 

abrangidas 39 crianças, 

faltando 13 crianças que não 

estiveram presentes no local 

para o efeito.  

- Durante a realização dos 

exames médicos verificámos 

que muitas crianças estão mal 

nutridas e sofrem de várias 

enfermidades. O próximo 

passo será dar seguimento a 

estes problemas.  

- É de lamentar a falta de 

interesse de alguns pais na 

colaboração das actividades 

do projecto devido à ausência 

das crianças no check up 

médico. 

Actividades lúdicasː Desporto Durante os dois meses 

participaram 17 crianças 

beneficiárias, 11 rapazes e 6 

raparigas. Houve uma fraca 

participação das crianças nas 

actividades. 

- A fraca participação das 

crianças nas actividades 

verificou-se porque as 

crianças encontravam-se a 

realizar as provas finais da 

escola.  

Actividades lúdicasː Área de 

piano e guitarra em 

Macurungo e no Grande 

Participaram nesta actividade 

no mínimo 23 crianças. 

- Realizou-se com as crianças 

do Grande Hotel a introdução 

de jogos de interação e 
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Hotel canções em círculo tais como: 

toli- toli, onde a pessoa 

apresenta o seu nome, o 

macaco foi a china e a batata 

quente.  

- Na ACAC houve revisão 

das canções introduzidas no 

mês anterior, cantadas agora 

pelas crianças acompanhadas 

com guitarra. Também houve 

a animação normal com 

música, debate, jogos e a 

preparação da Festa de Natal. 

Actividades lúdicasː Área de 

Dança e Teatro  

 

Participaram nas actividades 

94 crianças, das quais 12 são 

beneficiárias do projecto e 70 

não fazem parte do projecto. 

Destas 48 são Raparigas e 46 

Rapazes. No período da 

manhã temos muita aderência 

de rapazes enquanto à tarde 

temos muitas meninas.    

- Introdução de novas 

técnicas e práticas na dança 

Uts, Motxongio e Semba. 

Também houve revisão das 

danças Massembatche, 

Xigumbo e Tema-Tema e de 

outros jogos e brincadeiras de 

recriação. 

- As crianças já conhecem a 

importância da sua cultura 

executada desde os seus 

antepassados até à atualidade. 

Também é visível que têm 

uma habilidade espontânea e 

uma forte capacidade de 

controlar os seus movimentos 

musculares. 

- Existem duas meninas que 
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são um exemplo de interação 

social e participam e 

colaboram frequentemente 

nas actividades porque 

mostram vontade de aprender 

e ajudar as outras crianças.  

Festa de Natal: preparação e 

entrega de convites para 

festa; realização da festa de 

Natal para as crianças 

beneficiárias e todos os que 

participam nas actividades. 

 

No dia 12 de Dezembro 

realizou-se uma festa de Natal 

que abrangeu 100 crianças: 

52 são crianças beneficiárias 

do projecto e os restantes 

participam nas actividades da 

ACAC. 

- A festa correu muito bem, 

as actividades foram boas e 

bem apresentadas. As 

crianças tocaram guitarra e 

piano, cantaram, fizeram 

malabarismos e apresentaram 

um teatro onde dançaram.  

- O número de participantes 

foi razoável uma vez que foi 

fácil controlar o evento 

dentro de recinto da C.A.C, 

tanto no momento das 

refeições como na entrega de 

brindes. 

- Durante o balanço final, os 

animadores disseram que o 

convívio foi positivo porque 

todas as crianças mostraram 

carinho umas pelas outras, 

colaboraram e interagiram 

bem até ao fim da festa.  
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Apresentação das actividades que realizámos no Centro com imagens 

 

1. Preparação da festa do Natal.  
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2. Apresentação dos beneficiários do Grande Hotel acompanhados com o animador de piano e 

guitarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apresentação de actividades das crianças que participam na ACAC. 
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4. Apresentaçao de Malabarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apresentação de dança e teatro. 
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Dificuldades encontradas no trabalho 
 

- Fraca participação das crianças por vários motivos e os pais não contribuem para a execução 

das actividades. 

- Fraca participação dos Encarregados nas reuniões e no check up das crianças faz com que não 

consigamos atingir os objectivos pretendidos. 

- Algumas crianças beneficiárias não estão presentes com frequência nas actividades. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joaquina A. Mondlane. 
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