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A APC - ASSOCIAÇÃO PROJETO CIDADÃO é uma Associação, prestadora de 

serviço social e humanitário, filantrópica e promotora de serviço voluntário.  

Localizada no Picoco 1, Localidade do Gueguegue – Boane,  

Situação Presente e Porque da Escolha do Bairro 

Bairro do Picoco I 

A população a onde se estabeleceu a escola é extremamente carente e pouco 

assistida e de inúmeras necessidades, água a sua maior problemática, as mulheres 

caminham muito para obter o liquido precioso.  

Necessidades não é apenas circunstancial, mas histórica e não apenas material, mas 

principalmente espiritual, afetando todo o seu processo de desenvolvimento 

humano, um bairro extremamente carente, sua origem começa com os alagados da 

enchente de 2000.  

Foram transferidos, colocados em minúsculas casas, sem nenhuma infraestrutura, 

sem energia, sendo instalado dois anos após o assentamento. A estrada de acesso 

ao bairro só foi aberta há pouco tempo. 

O sentimento de marginalização e a falta de perspetivas de um futuro melhor 

marcaram de forma tão profunda a alma do povo.  

Povo que permanece em um ciclo de pobreza no seu sentido mais amplo (material, 

espiritual, intelectual). 

O rompimento desse ciclo deverá passar necessariamente pelo resgate da 

autoestima e a promoção da cidadania dessas comunidades através da educação, 

despertando-lhes o sentimento de valorização. 
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Tendo esse contexto, da situação da localidade e como se encontra a Educação em 

Moçambique, escolas depredadas, sem qualquer condição de proporcionar uma 

Educação capaz de fazer com que seu educando pleiteie em qualquer área uma 

oportunidade melhor na sua condição de vida. 

Também porque o Bairro do Picoco I tem um aproveitamento escolar 

extremamente baixo, devido à falta de estrutura da Escola Primária do Picoco. 

 

 

Razões Porque o Projeto é Necessário. 

 

A APC - ASSOCIAÇÃO PROJETO CIDADÃO, analisando toda essa situação 

plantou o Projeto Escola Comunitária EL’ SHADDAI, atendendo hoje 148 crianças, 

oferecendo refeições diárias e educação de qualidade, dividindo as crianças em 

classes separadas conforme sua idade e capacidade de aprendizagem.  

Escola Comunitária EL’ SHADDAI está dividida da seguinte forma:  

Pré-Escolar (Escolinha) com crianças de 03, 04, 05 anos, atendidas em salas 

separadas conforme a idade e de forma pedagógica conforme o designado pelo 

Ministério competente. 

Educação Primária: Com uma turma de 1º Classe e gradualmente será expandido. 

Tendo o princípio de proporcionar uma Educação de qualidade, ter um lugar 

agradável, onde as crianças possam aprender bem e com uma melhor qualidade, 

pensamos que o espaço fisíco é importante também para o bom ensino 

aprendizagem. 

Hoje o projeto Escola Comunitária EL’SHADDAI, pretende ampliar sua capacidade 

de atendimento, tendo como objetivos:  

1. Proporcionar as crianças uma melhor qualidade de educação, permitindo que 

estas crianças consigam modificar os conceitos e elevar a qualidade de vida 

das crianças;  
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2. Colaborar com a Escola Primaria Completa do Picoco, descongestionando-a, 

pois, na localidade só existe a Escola do Governo e a Escola Comunitária 

EL`SHADDAI, que atuam com Ensino Primário. 

3. Garantir o acesso a criança a educação como cumprimento da meta do 

milênio. 

 

 

 

 

 

Para mais informações acesse: 

 

Web Site: www.projetocidadao.org  

E-mail: contatos@projetocidadao.org  

WhatsApp e Telefone: 00 258 8264 46 233 

Telefone Fixo Escritório: 00 258 21 080 231 

 

 

Nossa Escola 
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Sala da 1º Classe na hora do matabicho 
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Turma de 04 anos 
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Turma de 05 anos 

 

 

Turma de 03 anos 
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A Escola de Inglês funciona em duas etapas para Jovens e 

Adultos. 

1 – Principiante 

2 - Gramática.  

Escola de Inglês 
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A Escola Comunitária El Shaddai, ainda disponibiliza e 

trabalha com duas turmas Reforço Escolar, Explicação, 

Esclarecimento no período da tarde e na noite uma turma de 

ENAJA – Escola Noturna de Alfabetização de Jovens e 

Adultos.  
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