
 

 

PLANO DE ATIVIDADES 

2016 

 

 

 

PROJETO: A Educação é o Único Caminho 

DESTINO: Setores de Catió, Komo, Quebo, Bedanda e Cacine da Região de Tombali, Guiné-Bissau 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

 

1. Missão Catió - Komo – Quebo – Bedanda - Cacine 

Uma equipa de voluntários da Na Rota dos Povos irá: 

 analisar o funcionamento das Bibliotecas Na Rota dos Povos: 3 em Catió, 1 em Quebo, 1 em Bedanda e 1 em 
Cacine, dando/renovando formação aos responsáveis das bibliotecas. 

 analisar o funcionamento da sala de informática da Rádio Educativa Voz de Tombali e do núcleo de informática e 
vídeo da biblioteca de adultos de Catió. 

 analisar como decorrem as campanhas dos projetos “Bela Catió” e “Cinema Itinerante” nas tabancas. 

 desenvolver a parceria estabelecida com o Futebol Clube de Tombali, nomeadamente no que respeita à “sala de 
cinema” aí instalada com o apoio da Na Rota dos Povos. 

 visitar as 31 escolas do setor de Catió, para confirmar se os acordos celebrados estão a ser cumpridos por parte 
da população, quanto a limpeza, pintura e colocação e manutenção dos equipamentos doados. 

 visitar as 8 das 13 escolas do setor de Komo para confirmar se os acordos celebrados estão a ser cumpridos por 
parte da população, quanto a limpeza, pintura e colocação e manutenção dos equipamentos doados. 

 equipar os centros de saúde de Komo com material e equipamento hospitalar. 

e concretizar os projetos: 

A. A nossa tabanca tem nome 

Ao longo dos anos, a Na Rota dos Povos tem vindo a tentar incutir, nas comunidades e escolas guineenses apoiadas, um 
sentimento de orgulho e de pertença das crianças em relação à sua escola e à sua tabanca. Com esta ação pretendemos 
contribuir para esse objetivo, e desafiamos as escolas portuguesas apoiantes a construírem/decorarem criativamente 
placas toponímicas, para serem colocadas à entrada e saída de cada tabanca, identificando-as de forma inequívoca.  

Ação: colocação de 88 placas toponímicas nas 44 tabancas dos setores de Catió e de Komo 3 também placas toponímicas 
para Catió e Bedanda, produzidas com o apoio de 17 escolas. 

 

B. Bibliocinema Itinerante 

Na região de Tombali, como em tantas outras zonas da Guiné-Bissau, os livros eram uma raridade. A única forma de 
aprender era o “passa-palavra”. Os livros oficiais do ensino básico, da 1ª à 6ª classe, eram muito poucos e muito estragados. 
A partir do 7º ano, não existem livros oficiais. 

A criação de uma Bibliocinema itinerante, com a componente de livros e de cinema, nasceu da convicção de que os jovens 
que vivem nas tabancas, fora dos centros mais importantes, também têm direito á leitura e à visualização de filmes (em 
muitos casos, pela primeira vez). Esta ação promove a entrega e rotação mensal de livros a todas as escolas das tabancas 
do setor de Catió e, aproveitando alguns desses momentos de visita às tabancas, efetuar a projeção de filmes infantis.  

Como as distâncias entre as tabancas são grandes e os acessos muito difíceis precisávamos de um meio de deslocação.  

Ação: implementação do projeto, pois foi possível obter, com o apoio da ONGD Tabanca Pequena e de um particular, do 
valor suficiente para adquirir uma motorizada usada de 125 cc -  a Bibliomota.  

 



 

 

C. Educar para as Novas Tecnologias 

A Educação é o Único Caminho, e é, atualmente, indissociável das novas tecnologias. É extremamente difícil encontrar 
locais com eletricidade na região de Tombali, essencial para que possamos proporcionar o acesso também a este mundo. 
No entanto, será possível, com esforço das comunidades e apoios institucionais, replicar noutros locais o que já fizemos 
em Catió com a sala da informática, onde é dada formação básica às crianças e jovens.  

Ação: Instalação de 40 computadores, 50 monitores e respetivos teclados para mais uma sala de informática.  

 

 

2º TRIMESTRE 

 

2. Geminação 

Preparar a geminação entre a cidade de Cabeceiras de Basto e a cidade de Catió, na sequência dos contactos estabelecidos 
entre esse município português e a Na Rota dos Povos, por ocasião das atividades aí desenvolvidas pelos jovens de Catió. 

 

3. 1ª Campanha para a angariação de livros e material escolar. 

Tem como objetivo primário a sensibilização dos agrupamentos escolares, para que desenvolvam, junto à comunidade 
escolar respetiva, campanhas de angariação de diverso material escolar, tal como lápis, borrachas, canetas, aguças, papel, 
giz, etc. e livros infantis e do 1º ciclo. Reforço no pedido de dicionários, gramáticas e prontuários. 

 

4. 1º Ciclo de palestras 

Palestras nas escolas que aderiram ao projeto, pelos voluntários da ONGD, baseadas nas suas próprias vivências e 
acompanhadas de filmes e fotografias, promovendo assim a interação com os alunos portugueses, mostrando-lhes outras 
culturas, outras religiões, outras realidades – nomeadamente as apoiadas diretamente por eles e pela Na Rota dos Povos. 

Temas abordados: “Direito à Educação”, “Aventura e Solidariedade”, “Voluntariado e Direitos Humanos”, “Solidariedade 
e Multiculturalismo”, “Direito à Diferença, mas não à Indiferença”. 

 

3º TRIMESTRE 

 

5. Encontro/Festa de Madrinhas, Padrinhos e Apoiantes 

Encontro, entre os 7 jovens de Catió com aqueles que mais assiduamente os apoiam. 

 

6. 2 ª Campanha para a angariação de livros e material escolar. 

Continuar a angariação de livros e material escolar conforme ponto 3.  

 

7. 2º Ciclo de palestras 

Continuar as palestras nas escolas, de acordo com os calendários definidos com cada uma (ver descrição no ponto 4).  

 

8. Recuperar para Reutilizar 

Obter de empresas de madeiras cerca de 600 tábuas para recuperar 200 carteiras escolares, fornecidas pela Unicef há 
alguns anos, que estão danificadas pela água. As estruturas são reutilizáveis, mas é necessário substituir os tampos, 
assentos e costas, que eram feitos em cartão prensado, por tampos de madeira. 

 

4º TRIMESTRE 

 

9. 3ª Campanha para a angariação de livros e material escolar. 

Continuar a angariação de livros e material escolar conforme definido no ponto 3.  



 

 

 

10. 3º Ciclo de palestras 

Continuar as palestras nas escolas, de acordo com os calendários definidos com cada uma (ver descrição no ponto 4).  

 

11. Pintura Sustentável 

Conseguir o apoio para a compra de cerca de 16 toneladas de cal e 1 tonelada de sabão, para assegurar a pintura/caiação 
das paredes interiores e exteriores das 46 escolas abrangidas pela nossa intervenção. 

As paredes são de blocos de terra escura secos ao sol e os telhados de zinco ou palha.  

A fragilidade deste tipo de construção não permite ter janelas com dimensões minimamente razoáveis. As paredes são 
muito vulneráveis à chuva e também aos insetos rastejantes. Um dos grandes problemas das salas de aulas é a fraca 
luminosidade. 

Dadas as condições do território envolvente, é difícil manter as salas com aspeto limpo, asseado e atraente para as crianças 
e professores.  

Com esta ação pretendemos criar maior resistência das paredes, pela sobreposição de camadas de cal. Menor 
vulnerabilidade aos insetos (nomeadamente térmitas), pelas propriedades bactericidas da cal. Ar mais saudável dentro das 
salas de aula - a cal é purificadora do ar, porque para solidificar absorve o dióxido de carbono do ar. 

E, não menos importante, o embelezamento das escolas, que funcionará como fator de orgulho e atração e será motivação 
para as manter limpas, estimulando os hábitos de higiene. 

 

 

Nota: 

Atividade comum a todos os trimestres durante o ano de 2016 - apoio ao grupo de jovens de Catió: 

Durante a época escolar, efetuar visitas regulares aos jovens, continuando o acompanhamento, quer a nível escolar quer 
pessoal, e dando apoio logístico, aos 7 jovens guineenses a estudar em Bragança e em Mirandela. 

Assegurar alimentação nos períodos não escolares, tais como fins de semana, férias de Carnaval, da Páscoa, grandes e do 
Natal. 


