


Quais as principais acções? 

1. Formação, empoderamento e capacitação de professores e de 
outros agentes educativos do Ensino Primário;

2. Estudo a nível nacional sobre as necessidades formativas dos 
professores;

3. Dinamização associativa da Rede EPT e de outras organizações 
que trabalham na área da educação;

4. Diálogo entre a Sociedade Civil e as Autoridades Locais para 
uma Educação Primária de qualidade para todos.

Que resultados nos propomos alcançar, para a melhoria 
do acesso eQuitativo a uma educação de Qualidade?

•	 A valorização da Educação Primária como etapa determinante 
do percurso educativo. 

•	 Professores e agentes educativos mais valorizados e mais 
qualificados.

•	 Caracterização das necessidades formativas dos professores do 
ensino primário.

•	 Organizações da Sociedade Civil da área da Educação reforçadas 
para prestar serviços comunitários de maior qualidade. 

•	 Uma Rede de Educação para Todos representativa e dinâmica 
no diálogo com as instâncias estatais.

•	 A criação de espaços de partilha sobre Educação entre a 
Comunidade e as Entidades Estatais.

o Que é?

Um projecto que visa o reforço da qualidade da Educação, ao nível do 
Ensino Primário, através do diálogo, capacitação e participação de 
todos os agentes educativos, sobretudo os professores, a sociedade 
civil e as autoridades locais. 

onde intervém?

Nas províncias de Cabinda, Luanda e Lunda-Norte, de 2015 a 2017.

Quem dinamiza?

O projecto “SIKOLA” é promovido pela APDES – Agência Piaget para 
o Desenvolvimento e pela Rede-EPT Angola – Rede Angolana da 
Sociedade Civil de Educação para Todos, representada pelo SINPROF 
- Sindicato Nacional de Professores (que se baseia nos princípios da 
Liberdade, Democracia, Unidade, Solidariedade e Participação). 
É financiado pela União Europeia, SINPROF e APDES e apoiado pelo 
Ministério da Educação de Angola. 

a Quem se destina o projecto siKola?

Destina-se directamente aos professores do Ensino Primário 
(formal e comunitário), às entidades relacionadas com a Educação 
(Estatais e da Sociedade Civil) e a todos os cidadãos.

Destacam-se as parcerias que se constituíram com as SPE/DPE 
(Secretaria/Direcções Provinciais de Educação), com o IPROCAC 
(Instituto de Promoção e Coordenação da Ajuda às Comunidades), 
em cada província – Cabinda, Luanda e Lunda-Norte e com o 
Ministério da Educação de Angola.


