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O QUE É? 

EdUcaçãO para a cidadania E para Os dirEitOs HUmanOs é um projec-
to de intervenção que foi implementado na Escola nº. 5052 do Bairro de Capalanga, 
Viana (Luanda). O projecto foi promovido pela Agência Piaget para o Desenvolvimento       
(APDES) em parceria com o Sindicato Nacional de Professores (SINPROF) e foi cofi-
nanciado pela União Europeia (EuropeAid 134-657/L/ACT/AO) e pelo Camões – Institu-
to da Cooperação e da Língua, I.P.

QUaL É O OBJEctiVO?

Desenvolver nos alunos um conjunto de competências de participação ao nível da sua 
vida escolar, familiar e societária.  

QUais sãO as actiVidadEs?

primEira fasE

•	 12 Sessões de Desenvolvimento Pessoal cujo eixo estruturante foram as seguin-
tes expressões artísticas: a música, a expressão plástica (através da pintura e do 
desenho), a leitura, a expressão corporal e a expressão dramática.

•	 2 Sessões abertas que envolveram o contacto dos alunos com dois convidados, a 
quem questionaram sobre as suas histórias de vida com o objectivo de mostrar às 
crianças diferentes campos de possibilidades de acção no seu contexto.

•	 “Plano de Guliver”: teve como principal objectivo o reconhecimento e a apropria-
ção dos recursos e dos serviços sociais existentes na comunidade, como forma 
de promover o exercício da cidadania.

sEgUnda fasE

•	 Assembleia de alunos: todos os alunos reúnem, de forma democrática e no respeito 
pelos direitos e deveres de todos, com o objectivo de discutir e trabalhar activida-
des de interesse comum na vida escolar. 

pOrQUÊ aVaLiar EstE prOJEctO?

É importante avaliar para conhecermos em que medida os objectivos do projecto foram 
alcançados e as mudanças desejadas foram produzidas. A avaliação da primeira fase do 
projecto já está concluída, tendo os alunos da escola respondido a dois questionários:

antEs    •   O primeiro questionário foi respondido antes de iniciarem as Sessões de 
desenvolvimento pessoal, com o objetivo de diagnosticar a situação. 
Depois   •   O segundo questionário foi respondido após o término das Sessões de desen-
volvimento pessoal, com o objectivo de verificar que mudanças é que o projecto promoveu.   
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QUAIS SÃO OS RESULTADOS?

•  AUTONOMIA

• •  PRó-ACTIvIDADE

Costumas fazer “sempre” os trabalhos de Casa sozinho/a?

aChas que és “sempre” Capaz de dar um reCado?

Costumas tomar “sempre” deCisões?

quando tens alguma difiCuldade, tentas “sempre”, primeiro, resolver sozinho?

Costumas apresentar ideias para fazer/ resolver Coisas “sempre”?

Costumas ajudar os outros “sempre”?

Costumas Criar/ organizar aCtividades “sempre”?

18.9%
22.9%

62.6%
80.4%

54.2%
76.1%

29.0%
34.3%

54.7%
66.0%

54.7%
66.0%

54.7%
66.0%



4

• • •  PARTICIPAÇÃO/COOPERAÇÃO

• • • •  IgUALDADE NA PARTICIPAÇÃO

quando jogas em equipa deixas “sempre” que outro Colega 
faça o que gostarias de ser tu a fazer?

quando trabalhas em grupo, deixas “sempre” que os teus Colegas falem?

quando trabalhas em grupo, esperas “sempre” pela tua vez para falar?

Costumas partiCipar “sempre” em algumas aCtividades?

Costumas jogar / trabalhar Com Colegas 
que têm uma religião ou uma língua diferente da tua?

Costumas jogar “sempre” Com os meninos que não jogam tão bem Como tu?

Costumas jogar / trabalhar Com os meninos “sempre”? (resposta das meninas)

Costumas jogar / trabalhar Com as meninas “sempre”? (resposta dos meninos)

53.8%
35.2%

64.5%
83.5%

65.4%
85.3%

52.4%
72.2%

62.6%
65.1%

40.2%
66.1%

32.0%
45.3%

26.3%
32.1%
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• • • • •  PARTICIPAÇÃO CívICA

quando jogas em equipa deixas “sempre” que outro Colega 
faça o que gostarias de ser tu a fazer?

quando trabalhas em grupo, deixas “sempre” que os teus Colegas falem?

quando trabalhas em grupo, esperas “sempre” pela tua vez para falar?

Costumas partiCipar “sempre” em algumas aCtividades?

aChas importante estar “sempre” informado?

aChas que a tua opinião é “sempre” importante?

aChas importante dizer “sempre” aquilo que pensas?

aChas importante ajudar “sempre” a esColher 
a forma Como o trabalho é realizado?

aChas que os meninos que têm outra religião 
e falam outra língua podem “sempre” dizer o que pensam?

aChas que as meninas podem dizer “sempre” o que pensam, tal Como os meninos?

67.3%
93.6%

65.4%
77.1%

64.2%
68.8%

78.3%
63.5%

64.5%
72.5%

69.2%
74.3%

• • • • • •  ACHAS QUE CONHECES 
                OS DIREITOS HUMANOS?

sim, aCho que Conheço os direitos humanos.

37.4%
99.1%
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antEs

•	 Fazer trabalho, fazer tarefas, arrumar. (Menino, 1ª classe)
•	 Os direitos humanos que eu conheço são os meus colegas. (Menina, 2ª classe)
•	 Cabeça, ombro, joelho, tronco, etc. (Menino, 2ª classe)
•	 Ajudar os outros, respeitar os outros, sejam plantas, animais ou adultos. (Menino, 4ª classe)
•	 Estudar, aprender, ensinar. (Menina, 5ª classe)
•	 Não ir com roupa curta ao serviço; não carregar os problemas de casa ao serviço; não 

roubar; não desobedecer; não faltar ao respeito ao chefe. (Menina, 6ª classe)

dEpOis

nOmEia Os dirEitOs HUmanOs QUE cOnHEcEs:

direito à liberdade.

direito à vida.

ninguém pode ser escravo.

ninguém pode ser maltratado.

temos direito a um país.

direito à nacionalidade.

temos direito a uma habitação.

direito à educação.

direito à saúde.

50.9%

74.1%

71.3%

88.0%

39.8%

49.1%

69.4%

71.3%

4.6%

direitos 
humanos 

(dh)

percentagem 
de alunos que 

respondeu 
conhecer 

os dh
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cOncLUsÕEs

no geral, após as actividades, os alunos 
expressaram maior autonomia, maior 
pró-actividade, maior participação e coo-
peração nas diferentes dimensões da vida 
escolar e, em particular, em relação aos 
seus colegas. 

Comparando com o grupo de alunos que, 
inicialmente, não participou nas sessões, 
o projecto foi particularmente eficaz para 
o reconhecimento da importância atribuída 
à participação cívica e para o conhecimento 
dos direitos humanos.



promotores

CofinanCiadores

unidade de investigação


