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Programa de unidades de treinamentos dos primeiros 2 
períodos das raparigas no projecto 

 “Girls Inspire”- “Rapargias que inspiram” – “Oloha Wathiana”- 
Nacala-Porto, Nampula. 
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: 

 
Estrutura de horário semanal - páginas 3-4 
Unidades do 1º Período, 2 semanas páginas 5-20 
Unidades do 2º Período, 2 semanas - páginas 21-36 

 



3  

 
Exemplo da estrutura semanal: 
 PLANOS PARA A SEMANA 1, PERÍODO 1, 40 raparigas divididas em 2 grupos A+B 

 Semana 1 
MÃOS À OBRA, MENINAS O MUNDO AS ESPERA E O FUTURO ESTÁ EM ABERTO 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
De Manha as 9.00 – 11.00 

Grupo B 
Treinamento com Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional em  Unidades Móveis de Formação Profissional 

Grupo A 
Treinamento com Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional em  Unidades Móveis de Formação Profissional 

Grupo B 
Treinamento com Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional em  Unidades Móveis de Formação Profissional 

Grupo A 
Treinamento com Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional  em Unidades Móveis de Formação Profissional 

     Escrever em seu diário sobre a Semana 1            

                         

1-3 Unidades   

Trabalho prática -Lição em casa 

Grupo A   
Grupo B 

 Visitando seu TRIO  
Grupo A 

 Visitando seu TRIO  

Grupo B 
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 Período da Tarde: as 13.00-15.00 
 Grupo A: 
1-4 Unidades        

Bem-vindas! Seu grupo e seu programa Leitura e discussão do programa 

 Os objectivos de leitura e cálculo e seu nível 
   

Continuação.  Continuação com Exercícios. 
Apresentações  O Futuro Aberto. 
Formando nossos TRIOS  

1º Encontro colectivo  
Grupo B: 
1-4 Unidades 

 Bem-vindas! Seu grupo e seu programa Leitura e discussão do programa 

 Os objectivos de leitura e cálculo e seu nível 

Continuação.  Exercícios. 
Apresentações O Futuro Aberto. 
Formando nossos TRIOS  

1º Encontro colectivo  
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Unidades de Treinamento no Período 1 (semana 1+2).         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª Semana 1º DIA  2º DIA 
1. 

Unidade 
BEM-VINDAS. 
Fazer Leituras e 
debate da brochura 
do programa de 
treinamento. 
 

5. 
Unidade 

Introdução aos objectivos e 
o seu nível de leitura e 
cálculo 

2. 
Unidade 

Continuação de 
leitura em pequenos 
grupos. 
 

6. 
Unidade 

Fazer exercícios de leituras 
e cálculo. 

3. 
Unidade 

Apresentações e 
debates sobre os 3 
meses agitados as 
esperam. 

7. 
Unidade 

Escrever poema e histórias 
sobre o que imagina fazer 
no futuro como uma mulher 
de seus sonhos. Início de 
seu diário. 

4. 
Unidade 

Formando nossos 
TRIOS. 

8. 
Unidade 

Primeiro encontro colectivo. 
Escolher áreas de 
responsabilidades de seu 
TRIO. 
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Introdução: Sejam todas bem-vindas. Aí estão vocês – prontas para embarcar numa 
nova aventura com ensinamentos, desafios, experiências, trabalho, lutas crescentes, 
amizades e muita diversão. Três meses agitados as esperam – Vejam isto como um 
impulso inicial para um novo caminho de vida. Aqui vocês irão aprender e trocar 
experiências umas com as outras. Entreguem-se totalmente ao trabalho para que o 
treinamento crie mudanças na sua vida. 
Como fazer: 

1. Durante as primeiras duas semanas, no Período 1 vocês irão se familiarizar com 
o programa de 3 meses “Raparigas que Inspiram”.  

2.  Inicialmente, farão a leitura em conjunto da brochura do programa em grupos. 
Poderão comentar, fazer perguntas, receber respostas e, finalmente, se 
comprometer com tudo o que irá acontecer. 

3. Entre os membros do grupo falarão sobre vocês, suas expectativas e aspirações 
para o futuro.  

4. Fazer apresentações e debates sobre os próximos 3 meses. 
5. Ter um olhar para o programa para as primeiras 2 semanas  

 
Materiais: A brochura da introdução ao programa de “Raparigas que Inspiram”, 
Computador de projecto, canetas e cadernos. 
 
 
 
 
 

Título: Boas-vindas e introdução Um muito bom começo! 

Unidade: 1, 2, 3 Semana 1, dia 1.                 
Tempo: 3 x 45 minutos 
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Introdução: 
A formação de microgrupos de 3 pessoas é uma boa organização para vocês ajudando 
a ficar juntas no treinamento, no trabalho e nas actividades da comunidade. 
Experimentar coisas novas, encontrar soluções aos problemas e desafios, planejar e 
participar para o aperfeiçoamento de tudo que irá acontecer. 
Como fazer: 

1. Realize um debate sobre a importância de formar TRIOS. 
2. Organize TRIOS compostos por pessoas vivendo perto e que podem trabalhar 

bem juntas. 
3. Olhe a situação de todos os 6 TRIOS e 1 PAR. São fortes e bons? 
4. Celebre o resultado e troca contactos e endereços. 

 
 

Materiais: 
Canetas e cadernos  
 
 
 
 
 
 

Título: Formando nossos TRIOS 

Unidade 4: Semana 1, dia 1.                    
Tempo: 1 x 45 minutos 

Em conjunto podemos fazer tudo! 
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Introdução: 
O domínio da leitura, escrita e cálculo é muito necessário para a vida de uma pessoa, 
pois utilizamos essas habilidades todos os dias para viver e trabalhar na nossa 
sociedade moderna. Há milhões de situações onde a leitura, a escrita e o cálculo tem 
sido uma grande ajuda para nós. De facto, uma mãe precisa ajudar suas crianças com 
o trabalho escolar, precisa escrever cartas, precisa ler instruções de saúde ou de 
culinária, precisa ler documentos administrativos do governo, do banco, etc. No 
negócio é um dever de ser muito rápido no cálculo para não perder dinheiro e cometer 
erros. Quando for fazer um plano global de seu negócio, e quando diariamente deve 
gerir a economia da família, também precisamos do cálculo 
Este projecto tem o objectivo de ajudar você a avançar na vida através da 
aprendizagem das habilidades essenciais e, desta maneira, melhorar as suas 
capacidades de leitura e cálculo. Apenas vamos começar e ganhar um ritmo do 
trabalho seguro e benéfico. 
 
Como fazer: 

1. Para saber o ponto de partida deve fazer um teste de leitura e escrita e um teste 
de cálculos básicos. Os facilitadores têm que fazer os testes, usando materiais 
de programas de alfabetização e os livros de 4ª,5ª,6ª e 7ª classes do ensino 
primário. 

2. O resultado vai ajudar na planificação dos próximos trabalhos e exercícios. 
 

Materiais: Programas de alfabetização em uso na província e livros de 4ª,5ª,6ª e 7ª 
classes do ensino primário.  
     

Título: Leitura e cálculo serão 
úteis no futuro. 

Qual é o seu nível? 

Unidade 5: Semana 1, dia 2 
Tempo: 1 x 45 minutos 
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Introdução: 
Com os resultados dos testes iniciais cada rapariga vai conhecer o seu ponto de 
partida e o trabalho de treinamento pode iniciar. Você tem que colocar grandes esforços no 
trabalho, mas vocês podem ter certeza de que os resultados vão fazer vocês muito felizes. 
 
Como fazer:  

1.  Façam planos do treinamento para 1 mês nos TRIOS e com ajuda do facilitador. 
2. Começam a fazer exercícios de leituras e cálculos.  

 
Materiais: Programas de alfabetização em uso na província e livros de 4ª, 5ª,6ª e 7ª 
classes do ensino primário.  
 
 
 
 
 
 

 

Unidade 6: Semana 1, dia 2 
Tempo: 1 x 45 minutos 

Título: Fazer exercícios de 
leituras e cálculo. 

 

Vamos melhorar. 
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Introdução: 
As condições de vida de pessoa a pessoa são muito diferentes e as nossas histórias 
pessoais, muitas vezes, não são semelhantes. A busca de melhores condições de vida 
é um processo natural de cada pessoa humana e se ficamos parados não vamos a 
frente. Veja o futuro aberto onde muitas mudanças podem acontecer. Sonhos e ideias 
ajudam-nos a pensar no que gostaríamos de ser num futuro próximo. É possível dizer 
NÃO aos maus caminhos e começar a desenhar novas ideias e visões. Falando com 
franqueza gostaria de: 

- Terminar a 7ª ou 10ª classe,  
- Ser uma parteira,  
- Ser uma grande farmeira,  
- Ser independente economicamente 
- Viver numa família sem violência 
- Dar boa comida para os meus filhos todos os dias 
- etc………… 

Você é inteligente e agora pode iniciar novos tempos.  
Como fazer: 

1. O facilitador introduz o tópico da Unidade. 
2. O grupo organiza um debate do tópico da unidade de hoje em TRIOS. 
3. Todas escrevem seus sonhos num cartaz ou nos seus diários e escrevem os 

primeiros passos sobre como chegar onde quer chegar. 
4. Cada TRIO escolhe uma apresentadora dos trabalhos.  
5. Comente as apresentações e cada rapariga decide terminar este trabalho em casa 

ao longo da semana.  
Materiais: Cadernos, canetas, quadros, marcadores... 

Título: Uma mulher dos meus 
sonhos 

Eu gostaria de me 
tornar…. 

Unidade 7: Semana 1, dia 2.    
Tempo: 1 x 45 minutos 
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Introdução: 

Os encontros colectivos serão realizados ao logo do treinamento e tem como 
principal objectivo fazer planificações conjuntas com a participação das raparigas. 
Os encontros colectivos servem como um fórum onde poderão ser ouvidas, bem 
como ouvir a opinião de suas colegas de grupos, assim como debater e, 
colectivamente, tomar decisões com relação a seu programa em comum. 

Como fazer: 
1. Uma vez por semana está incluído no programa um encontro colectivo e os 

assuntos a tratar serão combinados com antecedência. Os pontos podem ser 
novidades, partilha de experiências, resolução de problemas, esclarecimento de 
dúvidas, publicação de actividades, arranjos práticos, tudo o que concerne a vida 
do treinamento e bem-estar do grupo. 

2. Sempre faça acordos claros sobre quem vai fazer o quê. Escolhe áreas de 
responsabilidade do seu TRIO. 

3. Aproveite a reunião num espírito de verdadeira democracia e faz apontamentos 
para que os assuntos acordados fiquem registados. 
 

Materiais: Cadernos, canetas, quadros, marcadores... 
 
 

Unidade 8: Semana 1, dia 2 
Tempo: 1 x 45 minutos 

Título: 1º Encontro colectivo 
 
 

Tempo para tomar decisões, 
resolver problemas e pensar 

no futuro. 
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2ª Semana 1º DIA  2º DIA 
1. 

Unidade 
Define seus objectivos 
para os próximos 3 
meses. 
 

5. 
Unidade 

Literacia 

2. 
Unidade 

Será que Educação 
básica é importante 
para as raparigas? 

6. 
Unidade 

Cálculos 

3. 
Unidade 

Jogos de conhecer 
suas colegas de 
equipa/Apresentações 
sobre nossas famílias. 

7. 
Unidade 

Preparações para o evento 
desportivo de Sábado 

4. 
Unidade 

2º Encontro colectivo. 
Organizar equipas 
desportivas. 
Estabelecer rotinas de 
trabalho de casa. 

8. 
Unidade 

Seus resultados no 1º 
período 
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Introdução: 
Este treinamento é uma ajuda para si para ir mais longe e ultrapassar antigos problemas. 
Basta você saber o que quer na tua vida. Define 10 metas concretas, novas habilidades 
e mudanças necessárias. Olhe no programa de treinamento mais uma vez e planifica 
como será possível de avançar muito e mais rápido. 
Como fazer: 

1. Nos TRIOS fazem uma chuva sobre ideias de metas concretas de melhorias e 
mudanças que cada uma de vocês gostariam de alcançar.  

2. Escreva os resultados num cartaz. 
3. Partilhe e comenta os trabalhos com um outro TRIO 
4. No fim, entregue os cartazes para o facilitador, para ele poder fazer um resumo 

completo de todas as ideias. Isso para que no fim do treinamento possam ser 
revisitadas essas metas.   
 

Materiais: Cadernos, canetas, quadros, marcadores... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Título: Define seus objectivos 
para os próximos 3 meses 

Aproveite e pense em 
mudanças positivas 

Unidade 1: Semana 2, dia 1.   
Tempo: 1 x 45 minutos 
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Introdução: 
Houve melhorias significativas na educação em Moçambique nos últimos 15 anos. A 
abolição das propinas em 2003/04 e a oferta de apoio directo às escolas e aos livros 
didácticos gratuitos, juntamente com investimentos na construção de salas de aula e 
professores, resultaram num aumento das matrículas na escola primária e secundária 
de 3,6 milhões em 2003 para cerca de 6,7 milhões até 2014. A matrícula na escola 
primária agora é de 97%. Apesar disso ser muito bom, sabemos que ainda existem 
muitos problemas especificamente para as raparigas, que nem sempre conseguem 
terminar uma educação básica. A vida hoje é moderna e quem não aprendeu o suficiente 
na escola pode enfrentar dificuldades em ter bons serviços, que o ajudem a sustentar a 
sobrevivência duma família. Indo na escola você pode ser preparado para o futuro, pode 
aprender a cultura e o desporto, ter amigas e amigos, divertir-se, conhecer seus direitos 
e deveres e entender o mundo. Tome posição perante sua situação escolar se de facto 
você não chegou a concluir 7ª ou 10ª classe.  
Como fazer: 

1. Em TRIOS respondam essas perguntas: Que importância tem a educação para 
si? Vale a pena você concluir a escola e como pode ser possível? Onde é que 
se pode obter apoio? 

2. Termine a sessão com conclusões comuns mostrando o caminho a seguir. 
 

Materiais: Cadernos, canetas, quadros, marcadores... 
 
 
 

Título: Será que a Educação 
Básica é importante para as 

raparigas? 
Quantos anos estudaram? 

Qual é o trabalho que 
gostaria de ter? 

Unidade 2: Semana 2, dia 1.   
Tempo: 1 x 45 minutos 
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Introdução: 
3 meses de treinamento não são muito tempo e estamos ocupadas em criar amizade 
entre nós o mais rápido possível. Estamos hoje num grupo e realmente precisamos nos 
conhecer para facilitar a comunicação entre nós. Jogando e brincando um pouco vai 
fazer bem e abrir a cooperação entre nós. Em baixo temos uma lista de jogos para tornar 
a nossa actividade mais interactiva. Vamos começar! 
 
Instrução: 

1. Segue as instruções de jogos e aproveite ao máximo esta actividade agradável 
de conhecer os membros do grupo. Pode dividir o grande grupo e 2 grupos de 10 
membros para ter mais vida no jogo.  

2. Círculos Duplos – Ainda no pátio, divida a turma em dois grandes grupos, 
enumerando as raparigas em 1 ou 2. Os de número 1 ficam dentro de um círculo 
e os de número 2, do lado de fora. Forme pares com uma rapariga de dentro e 
outro de fora, colocados frente a frente. Se o número de participantes for ímpar, 
entre na actividade. Comece fazendo perguntas sobre a família e interesses de 
cada uma. Você sabe o nome de seu par? Se a rapariga não souber, deve 
perguntar. Qual o nome da sua mãe? Quantos filhos ela tem? Qual é o seu prato 
favorito? O que gostaria de conhecer? Qual o animal preferido? A cada resposta, 
o grupo que está fora do círculo "roda" para o colega ao lado. No final, converse 
sobre as sensações ao executar a tarefa. 
 

3. Bola – As raparigas fazem um círculo e o Facilitador fica com uma bola no meio 
do círculo. A tarefa do facilitador é jogar a bola para cada rapariga. No processo 
de jogada de bola para uma criança, ela deve dizer o seu nome. Estimule as 
raparigas a lembrar o que cada um conhece dos colegas, para dizer no fim do 
jogo. O jogo termina quando todas as raparigas tiverem tido o seu nome. 

Título: Jogos de conhecer suas 
colegas da equipa e 

apresentações sobre nossas 
famílias 

Quem somos nós ? 

Unidade 3: Semana 2, dia 1 
Tempo: 1 x 45 minutos 
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4. Jogos dos pares: Apresentação de um grupo, que não se conhece entre si. A 
apresentação é combinada fora da sala entre cada par. O facilitador também se 
apresenta e realça as expectativas mais significativas transmitidas pelas 
raparigas. 
 

5. Um olhar sobre o outro: Se as raparigas se conhecem razoavelmente pode-se 
usar este processo. Cada rapariga escolhe uma outra para jogar. Olhando-a, 
destaca aspectos positivos da personalidade dessa colega apresentando–a ao 
grupo. Esses aspectos podem ser: Se é bonita, inteligente, esperta, casada, tem 
filhos, trabalha, é vendedeira ou mesmo doméstica. Após ter falado da colega, ela 
vai dizer se isso constitui verdade ou não.  
 

6. Utiliza balões para jogar. Pode dançar e tentar rebentar os balões de outros 
pares e o vencedor do jogo será o par que tiver seu balão intacto no fim. Inventa 
outros jogos com os balões. 

 
 
 

Materiais: 
No pátio, com bolas   
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Introdução: 
Desporto faz bem para nossa saúde e espírito. Raparigas têm muitas forças no desporto 
pode ser no futebol, basquetebol, andebol, corridas, salto a corda, jogo de neca, etc. 
Como raparigas que inspiram vocês podem mobilizar as vossas comunidades a ter 
eventos desportivos em conjunto. É uma tarefa de planificação e organização distinta 
que faz parte da criação de um ambiente agradável e de união. Há necessidade de sua 
liderança como activista da comunidade.  
Como fazer: 

1. Planifica 2 eventos desportivos de sábado no mesmo dia com um programa 
divertido e intenso. 

2. Quem vão jogar o quê? Vai ser aonde e quando? Podemos chegar até ter 100 
participantes? 

3. Faz uma lista de tarefas de preparações e distribuí as muitas responsabilidades 
entre todos vocês. Podem emprestar equipamento desportivo da escola ou a 
Igreja se você não tem suficiente. 

4. Prepare também como tirar fotos no próprio evento. 
5. Mãos à obra – sucesso – sorte. 

 
 

Materiais: Material desportivo, cartazes, marcadores, câmaras, prémios, ….° 
 
 
 

Título: Encontro Colectivo de 
semana 2 

 

Tempo para o desporto 
na comunidade. 

Unidade 4: Semana 2, dia 2.         
Tempo: 1 x 45 minutos 
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Introdução: Não precisa fazer mais introduções, o assunto é muito claro. 
 
Como fazer:   

1. Segue seus planos e trabalho em TRIOS quando for necessário. 
2. Entrega seus trabalhos para obter comentários e qualificações dos facilitadores 
3. Faça o trabalho mais uma vez, utilizando os comentários dos facilitadores.  

 
Materiais: Programas de alfabetização em uso na província e livros de 4ª, 5ª,6ª e 7ª 
classes do ensino primário, e cadernos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidade 5 e 6: Semana 2, dia 2.   
Tempo: 2 x 45 minutos 

Título: Literacia e cálculo 
 

Continuamos. 
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Introdução: Para que um evento grande decorra com sucesso existem muitas coisas 
práticas que devem ser preparadas e organizadas. Tudo sem faltas. O evento deve ter 
um programa, deve ter horário, as pessoas devem ser convidadas a tempo e hora, os 
materiais disponíveis e o lugar preparado. Assim, as actividades podem acontecer como 
planejado. As autoridades e outros convidados especiais precisam do convite a tempo.  
As regras dos jogos devem ser claras de modo a que o árbitro possa controlar tudo bem 
sem confusão e conflitos. Talvez é bom ter um TRIO na liderança para sempre pensar e 
trabalhar em frente, e ser muito flexível na coordenação de tudo que vai acontecer. 
Também cada TRIO deve saber qual é a tarefa e o papel dele. O mais importante é 
promover um espírito alto e muita saúde e diversão para todos. 
Como fazer:   

1. Faz uma grande lista completa de todas as tarefas no cartaz. 
2. Decidem a organização interna, o grupo de liderança e distribuição das 

responsabilidades 
3. Depois todos fazem a planificação detalhada. 
4. Bom trabalho e sucesso com o evento.  

 Materiais: Cadernos, cartazes, e papéis.  
 
 
 
 
 

Título: Preparações para o 
evento desportivo de Sábado 

 

Lideramos desporto na 
comunidade. 

Unidade 7: Semana 2, dia 2.  
Tempo: 1 x 45 minutos 
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Introdução: O período 1 está no fim e precisamos avaliar os nossos resultados. Tivemos 
um bom começo? Está claro para nós os desafios e actividades deste programa de 
treinamento “Raparigas que Inspiram“? Estamos bem organizados sobre as actividades 
do dia após dia? Temos um bom TRIO? Iniciamos bem o treinamento de literacia e 
cálculo? O que correu bem e o que podemos melhorar nas próximas semanas? 
Aprendemos algo sobre ADPP Moçambique e Common Wealth of Learning? 
Concordamos com a implementação do projecto Oloha Wathiana? Como assegurar que 
nós beneficiamos deste projecto? 
Como fazer: 

1. O facilitador orienta uma introdução para o trabalho de avaliação.  
2. Trabalhem nos TRIOS fazendo a avaliação das primeiras 2 semanas. Escrevam 

cartazes. 
3. Termina a sessão com uma conclusão comum e o facilitador faz um resumo dos 

pontos principais.  
 

Materiais: Cadernos e cartazes 
 
 
 
 
 

Unidade 8: Semana 2, dia 2.  
Tempo: 1 x 45 minutos 

Título: Seus resultados no 
1º período do treinamento. 

O que foi bom e porquê 
foi bom! 
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Unidades de treinamento no PERÍODO 2: OPORTUNIDADES NA 
MINHA REGIÃO LOCAL. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª Semana 1º DIA  2º DIA 
1. 

Unidade 
Em TRIOS, 
planejar visitas a 
escolas e 
empresas nas 
regiões locais 

5. 
Unidade 

Visitar diferentes escolas 
e lugares do trabalho 
localmente.  

2. 
Unidade 

Preparar 
perguntas para 
as primeiras 
visitas 

6. 
Unidade 

Continuação  

3. 
Unidade 

Exercícios de 
leitura, escrita e 
cálculo. 
Levam tarefas 
para casa. 

7. 
Unidade 

Continuação  

4. 
Unidade 

3º Encontro 
Colectivo 

8. 
Unidade 

Continuação 
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Introdução: Chegou o momento para investigar novas possibilidades em Nacala-Porto 
com oportunidades de educação ou emprego para vocês. Podem ser algumas escolas, 
empresas, um mercado, organizações, projectos etc. O importante será entrevistar e 
falar com os directores, funcionários, trabalhadores, comerciantes, pessoal de unidades 
de saúde, empreendedores, camponeses, professores e estudantes e diversos membros 
da comunidade sobre o que é que eles fazem nos seus locais de trabalho? Como vão as 
actividades diárias, se existem novos planos de expansão na unidade deles. Obter 
histórias como essas pessoas conseguiram ter emprego. 
 Os professores podem responder a perguntas sobre como voltar a estudar o mais 
urgente de possível. 
Instrução: 

1. Em TRIOS, irão planificar e preparar os lugares que têm seus interesses e 
aspirações de visitar.  

2. Elaboram muitas perguntas e treinam como colocar essas perguntas. 
3. Visitarão cinco ou mais lugares. 

 
 

Materiais: a lista telefónica, internet, jornais e cadernos podem ser muito úteis. 
 
 
 
 

Título: Planeja visitas a escolas e 
empresas na sua região. 

O que tem a comunidade 
de Nacala a oferecer-nos? 

Unidade 1, 2: Semana 3, dia 1.  
Tempo: 2 x 45 minutos 
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Introdução: Continuação do trabalho  
 
Como fazer: Decisão tomada localmente pelos TRIOS e os facilitadores  
 
 

 

Unidade 3: Semana 3, dia 1.   
Tempo: 2 x 45 minutos 

Título: Literacia e cálculo Continuamos. 
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Título: 3º Encontro Colectivo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Introdução: Aproveite o encontro para fazer últimos acordos e arranjos sobre as visitas 
de investigação. 
Aproveite o encontro para debater assuntos relevantes dentro do projecto Oloha 
Wathiana e tomam decisões em conjunto. A unidade torna o treinamento, a cooperação 
e cada membro do projecto mais forte. Precisa-se ter muita vontade e optimismo para ir 
a frente. 
 
Como fazer: 

1. Pensa, debate e decide em conjunto. 
 

Materiais: cartazes, marcadores e cadernos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo para tomar decisões, 
resolver problemas e pensar 

em frente. 

Unidade 4: Semana, 3 dia 1. 
Tempo: 1 x 45 minutos 
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 Introdução: Segue os planos.  
Como fazer: O importante é que cada uma de vocês fique muito activa e cheia de 
energia para assegurar que o dia das visitas se torne um sucesso. Desfruta as visitas ao 
máximo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: Realização das visitas 
 

Desfrute as visitas ao 
máximo. 

Unidade 5,6,7,8: Semana 3 dia 2.  
Tempo: 4 x 45 minutos 
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4ª 
Semana 

1º DIA  2º DIA 
1. 

Unidade 
Escrever relatórios 
/fazer desenhos nos 
cartazes sobre as 
visitas 
 

5. 
Unidade 

Leitura, escrita e cálculo 
 

2. 
Unidade 

Apresentações e debate 
para compartilhamos o 
que aprendemos nas 
visitas. 

6. 
Unidade 

Tomada de decisões, gestão 
e resolução de conflitos 

3. 
Unidade 

Falar dos direitos das 
mulheres e crianças  

7. 
Unidade 

Discutir porquê as raparigas 
e os rapazes são tratados de 
forma diferente. 

4. 
Unidade 

4º Encontro Colectivo - 
e fazer planos semanais 
no grupo do TRIO.  

8. 
Unidade 

Seus resultados no Período 
2. 
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Introdução: Chegou o momento de avaliar e concluir sobre as visitas na região local, 
lembrando que os objectivos das visitas eram os de familiarizar-se com a oportunidade 
de educação e emprego em Nacala-Porto. Muitas vezes é necessário ser activo para 
apanhar novas ideias e pensamentos, e é importante chegar de perto para investigar a 
realidade. Que é que a comunidade local tem a oferecer a vocês? As respostas obtidas 
precisam ser debatidas e analisadas para tirar conclusões úteis e relevantes para vocês. 
Que é que vocês gostariam de fazer no futuro? 
Como fazer:   

1. Com base nas respostas obtidas e as experiencias do dia-a-dia vocês irão 
discutir e chegar a conclusões sobre as diferentes profissões. Começa com um 
debate nos TRIOS. 

2. Nos trios prepare cartazes, desenhos, peças, fotos ou canções para um 
encontro comum. 

3. Realize um encontro comum com apresentações e fique atento para ver se você 
obtém novas ideais. 

4. Produza uma lista pública com ideias e propostas para todos membros de grupo 
alusivas às oportunidades de emprego e auto-emprego ou oportunidades de 
continuar com uma educação.     
 

Materiais: resumos das visitas, fotos, videoprojector, cartazes, marcadores e cadernos.      
 
 

Partilhando as 
experiências e novos 

conhecimentos 

Unidade 1, 2: Semana 4 dia 1.  
Tempo: 2 x 45 minutos 

Título: Tirar conclusões das 
visitas 
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Introdução: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 3: Semana 4 dia 1.  
Tempo: 1 x 45 minutos 

Título: Falar dos direitos das 
mulheres e crianças 

Direitos a serem respeitados 
por todos nós. 

 
De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), os 
direitos das mulheres são:  

1. Direito à vida. 
2. Direito à liberdade e à segurança pessoal. 
3. Direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de 

discriminação. 
4. Direito à liberdade de pensamento. 
5. Direito à informação e à educação. 
6. Direito à privacidade. 
7. Direito à saúde e à protecção desta. 
8. Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar a sua 

família. 
9. Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los. 
10. Direito aos benefícios do progresso científico. 
11. Direito à liberdade de reunião e participação política 
12. Direito a não ser submetida a torturas e maus-tratos. 
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Como fazer: 
1. Ler em TRIOS estas 2 declarações sobre os direitos das mulheres e direitos das 

crianças acordadas no nível mundial. 
2. Respondem em 2 TRIOS conjuntos às seguintes perguntas. 
3. Vocês concordam com essas afirmações? 
4. Quem são os responsáveis de respeitar e implementar esses direitos? 
5. Como podemos todos praticar o cumprimento desses direitos e participar na 

criação de uma sociedade mais humana e sem repressão?  
6. O que pode se fazer caso os direitos não sejam respeitados? 
7. Como é que vocês podem divulgar os vossos conhecimentos sobre isso e 

provocar discussões?  
8. Terminem o trabalho em TRIOS e combinem acções possíveis que vocês 

podem fazer nas vossas comunidades.  
Materiais: Cadernos. 

 
De uma maneira geral, os direitos das crianças são os seguintes: 
1. Todas as crianças têm o direito à vida e à liberdade. 
2. Todas as crianças devem ser protegidas da violência doméstica. 
3. Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa    
seu sexo, sua cor, raça, origem social ou nacionalidade. 
4. Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela    
sociedade. 
5. Todas as crianças têm direito a uma nacionalidade. 
6. Todas as crianças têm direito a alimentação e ao atendimento  
médico. 
7. As crianças portadoras de necessidades educativas especiais           
(psico-motoras) têm o direito a educação e cuidados especiais. 
8. Todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e 
da sociedade. 
9. Todas as crianças têm direito à educação. 
10. Todas as crianças têm direito de não serem violentadas verbalmente 
ou serem agredidas pela sociedade. 
11. Todas as crianças têm direito a serem protegidas contra o consumo 
e tráfico de droga. 
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Introdução: Esperamos que o Encontro Colectivo semanal se torne um momento de 
alegria e vida, e que ocorra num ambiente de camaradagem e união. O sucesso do 
treinamento está nas vossas mãos e com planificação colectiva e regular, vocês podem 
navegar com segurança e na direcção certa. O tempo é vosso, por isso aproveitem as 
oportunidades. De facto, mais cabeças pensam melhor do que uma cabeça. Planificação 
semanal assegura que todas actividades vão acontecer e que vocês estão no controlo 
dos aspectos práticos das actividades do projecto. Há muitas considerações e decisões 
a tomar e no processo ouvem bem a opinião dos outros colegas, e debatem até vocês 
chegarem ao um consenso.  
Como fazer:   

1. Faz planos exigentes e realísticos para a próxima semana nos TRIOS 
2. Pede o facilitador ou um outro TRIO qualificar os planos. 
3. Escreve os planos nos cadernos e nos cartazes para depois partilhar com todos 

membros do grupo grande. 
4. Encera o encontro com últimas decisões comuns e 2 canções favoritas. 

Materiais: O programa das unidades de treinamento, cadernos, cartazes. 
 
 
 
 
 
 

Unidade 4: Semana 4 dia 1.  
Tempo: 1 x 45 minutos 

Título: 4º Encontro Colectivo 
 
 

Fazer planos semanais 
no grupo de TRIO e 
coordenar bem as 

actividades comuns. 
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Introdução: Continuação do trabalho  
 
Como fazer: Decisão localmente tomada pelos TRIOS e os facilitadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 5: Semana 4, dia 2.   
Tempo: 1 x 45 minutos 

Título: Literacia e cálculo 
 

Continuamos. 
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Introdução: 
A tomada de decisão é importante para as nossas vidas e para o trabalho. Para tomar 
decisão é importante verificar na historia da sua vida, os momentos importantes e que 
podem ajudar a tomar a decisão. É saber que estão onde estão hoje, graças às suas 
escolhas passadas. Compreender porquê optam por aquele caminho específico naquele 
momento. É compreender como tomaram suas decisões no passado. No entanto, a 
decisão nos permite lidar com as oportunidades e as incertezas da nossa existência. 
Este processo nos acompanha a vida toda. 
Conflito é uma tensão que envolve pessoas ou grupos quando existem tendências ou 
interesses incompatíveis.  
O conflito ocorre em relações próximas e/ou interdependentes em que há um estado de 
insatisfação entre as partes.  
A insatisfação pode ter várias origens de interesses, competição pelo poder, 
incompatibilidade de objectivos, partilha de recursos escassos, desacordo de pontos de 
vistas. Por exemplo, a guerra de libertação em Moçambique começou por insatisfação 
de uma das partes envolvidas. Os moçambicanos, cansados do jugo colonial português, 
resolvem fazer uma guerra de reivindicação dos seus direitos pela mãe pátria. Os 
portugueses, interessados na exploração da riqueza nacional, não estavam dispostos a 
abandonar o território moçambicano por isso que iniciou, imediatamente, um conflito 
armado que culminou com a libertação de Moçambique.  
 
 
 
 

Unidade 6: Semana 4 dia 2                 
Tempo: 1 x 45 minutos 

Título: Tomada de decisões 
e Gestão de conflitos. 

Como fazer para gerir os 
conflitos. 
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Como gerir o conflito? 
Para gerir o conflito é necessário criar uma visão comum entre todos os envolvidos e 
sobre o que se pretende em termos de futuro. Explicar, baseando-se em factos, qual a 
situação actual e o motivo por que se torna necessário mudar. Mostrar quais os motivos 
que tornam o estado futuro mais desejável. Ouvir a opinião das pessoas envolvidas 
também é fundamental para que não se volte a situação inicial. Informar a todos os que 
vão ser abrangidos pela mudança e a quem devem consultar, caso tenham dúvidas 
sobre o processo e reflectir sobre como implementar cada fase de transição.  
Como fazer: 

1. Organizem-se em trios e respondam as questões  
a. Na sua vida já tomou decisão? Qual foi a circunstância que lhe levou a tomar 

essa decisão?  
b. Conte-nos um episódio da sua vida em que teve um conflito com alguém. 
c. Como você fez para sair desse conflito? 
d. Quem pode ser bom mediador dos conflitos? 

 
2. Em plenário satisfaça as seguintes questões 

a. Quanto a situação da guerra envolvendo Moçambique e Portugal, como é que 
os moçambicanos fizeram para alcançar a paz? 

b. Mencione um exemplo local de um conflito que houve mas que foi possível 
resolver. 

c. Na sua opinião, os conflitos são ou não necessários? Porquê? 
 

Materiais 
Cadernos, canetas, marcadores  
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Introdução 
Facilmente podemos ver quem é homem e quem é mulher, quem é menino/rapaz e quem 
é menina/rapariga. Nesta unidade iremos aprofundar mais em relação às diferenças 
entre os homens e mulheres. As diferenças entre homens e mulheres podem ser inatas 
e adquiridas.  
As diferenças inatas dizem respeito ao sexo. As diferenças adquiridas dizem respeito ao 
género. É importante ressaltar que o sexo não pode mudar. Mas o género, tudo o que é 
adquirido, pode-se desenvolver e pode-se mudar. A relação entre os dois sexos é a 
origem da vida dos seres humanos. Esta é uma das razões para os assuntos de Género 
serem tão importantes. O facto de os rapazes e as raparigas serem diferentes 
biologicamente, significa que eles devem ser tratados de forma diferente na nossa 
maneira de viver?  
 
O Sexo: 
O sexo está ligado às diferenças dos corpos das pessoas. Por exemplo: o homem tem 
pénis e a mulher tem vagina. Uma mulher tem mamas desenvolvidas devido a sua 
característica de amamentação do bebé e o homem não.  
Entrando mais a fundo, encontramos outras diferenças não visíveis como o útero da 
mulher que o homem não tem. A mulher também não tem o aparelho de produção de 
espermas que encontramos no aparelho reprodutor masculino. 
Há também diferenças que se desenvolvem durante o crescimento, em particular durante 
a puberdade. Note que a rapariga quando chega na puberdade inicia o período 
menstrual, o rapaz vai ter ejaculação do esperma, outra coisa que podemos encontrar 
no rapaz é que a voz fica mais grossa. 

Título: Discutir porque as 
raparigas e os rapazes são 
tratados de forma diferente 

Unidade 7: Semana 4 dia 2 
Tempo: 1 x 45 minutos 

Como Lidar com as 
diferenças entre rapazes e 

raparigas 
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Nisso tudo, algo importante deve ficar nas vossas cabeças quanto as diferenças entre 
homens e mulheres. Só a mulher pode dar à luz a um novo ser e só o homem pode 
fornecer o esperma para a fecundação. 
O Género: 
Em relação ao género, este é criado através de várias formas de aprendizagem que se 
realizam na família e na comunidade, muitas das vezes, sob formas não registadas como 
aprendizagem. Trata-se de questões de comportamento, de hábitos, de atitudes.  
Durante o seu crescimento, a criança aprende na família, por exemplo que é dever do 
homem construir a casa, nunca a mulher, que é a mulher que tem a responsabilidade de 
buscar a água, cozinhar e lavar roupa, nunca o homem. São várias as coisas que, 
naturalmente, são aprendidas e as quais a criança leva sempre em mente. (É na infância 
que a rapariga é ensinada que deve ter um comportamento similar a da sua mãe e das 
suas irmãs mais velhas. É por essa razão que a rapariga, desde criança, é ensinada os 
deveres de casa e desde cedo deve começar a cuidar dos irmãos mais novos. Os 
rapazes também têm tendência de imitar o pai e os irmãos mais velhos. Ele ajuda o pai 
nas suas tarefas em casa. Não podíamos dividir o trabalho na casa pelos dois sexos 
para terem mais produtividade e mais alegria?  
Existem culturas em que as regras estão a mudar. Por exemplo, partes da sociedade 
moçambicana têm mudado em relação à distribuição do trabalho em casa, à 
independência da mulher e ao modo de vestir. Actualmente vimos que as raparigas já 
vestem calças e as mulheres também ocupam cargos de chefia nas empresas que 
anteriormente eram reservados aos homens. 
 
Como fazer: 

1. Em trios faça a leitura da introdução e respondam às questões  
a. Quais são as diferenças que você conhece entre homem e mulher/ raparigas 

e rapazes? 
b. Discutir quais são as possíveis mudanças nas relações entre homem e mulher 

/ raparigas e rapazes que poderiam desenvolver a cooperação nas famílias? 
c. Diz como podemos introduzir na sua comunidade a questão de género? 
d. Comparando o antes e o agora, acha que respeita-se a diferença entre 

homens e mulheres 
 Materiais 
Cadernos, Canetas, imagens de homem e mulher 
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Introdução: O período 2 está no fim e precisamos avaliar os nossos resultados. Qual foi 
o momento mais alto e brilhante? O que aprendemos de positivo e útil? Estamos a 
progredir na leitura, na escrita e no cálculo? Ou precisamos mudar algo para estudar 
melhor? Foi importante trabalhar com os temas do período como: oportunidades na 
minha região local, direitos das mulheres e crianças, gestão de conflitos e a discussão 
de porquê raparigas e rapazes muitas vezes são tratados de forma diferente? 
Dominamos agora a arte de planificações conjuntas e os Encontros Colectivos ajudam-
nos nós gerir bem o nosso treinamento? 
 
Como fazer: 

2. O facilitador orienta uma introdução para o trabalho de avaliação.  
3. Trabalhem nos TRIOS façam a avaliação das últimas 2 semanas. Produzam 

cartazes. 
4. Termina a sessão com uma conclusão comum e o facilitador faz um resumo dos 

pontos principais.  
 

Materiais: Cadernos, marcadores e cartazes 
 
 
 
 
 

Unidade 8: Semana 4, dia 2.  
Tempo: 1 x 45 minutos 

Título: Seus resultados no 
2º período do treinamento. 

 
O quê foi bom e 
porquê foi bom! 


