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Keleidoscope

Kaleidoscope!
Jason Sabiiti Ntaro

You see,
Africa is not about negativity,
Or about black slavery or kids working in industries.
Africa isn’t only about blood spilled by tyrants,
Wars ran by children, or AIDS and frustration.
Africa isn’t about black being beauty,
About women with heavy booty,
Or green grass and sky scraping hills.

Africa is about Africa!

Africa isn’t about natives walking about naked,
Or about corrupt leaders leaving us frustrated.
Africa isn’t about land mines and illegal arms,
Or rebels leaving us all alarmed…state of panic.
Africa isn’t about Africans battling malnutrition,
Or politicians with verbal constipation.
Africa isn’t about children befriending dirt and disease.
Or about being comfortable with dis-ease!

Africa is about Africa!

Africa is about the individual, that solitary soul…
Not those diamond rocks or gold!
Sure we have minerals,
Sure we got beautiful natural blessings…
But there’s something bigger than that you are missing.

As opposed to the talk of nature, I speak of natives.
Of that hand crafted beauty named…people.
People of warm hearts, people with kind smiles,
And nights wild.

And when I say wild I don’t mean forest jungle wild.
I mean the fire that burns withins souls of men, of women,
And of children.
The fire that move them from yesterday,
to today, and tomorrow.

So smile my African friend.
But do not smile for Africa,
No,
Smile about Africa.
We watch her.
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 Seja muito bem vinda e muito bem vindo ao projeto Escola em 
Uganda! Estamos muito felizes em ter você conosco. Nunca imaginamos que 
Uganda entraria para a nossa história, assim como imaginamos que você 
também não esperava por essa! Mas pode ter certeza que você se apaixonará 
pelas crianças da St. Mary, pela força das professoras e das mulheres do 
vilarejo e pela garra de toda a comunidade em que atuamos. 
 Nós acreditamos na educação como transformadora e na voz da 
população local como a mais importante e potencializadora de mudanças. E 
claro, acreditamos na troca entre pessoas e culturas, sendo esse um grande 
mecanismo de quebra de paradigmas, de aprendizado e de crescimento. 
Para nós, essa troca permite um desenvolvimento dos dois lados. O Programa 
de Imersão te proporcionará uma conexão entre o mundo acadêmico e o 
prático, em que os saberes da comunidade te guiarão em milhares de novas 
experiências. 
 Esse manual foi feito especialmente para você! Ele será seu guia para 
você se preparar para a melhor experiência da sua vida. Estamos juntos e à 
disposição para qualquer dúvida, bate papo, trocas e muito mais.

Partiu, Uganda!

MENSAGEM PARA VOCÊ!
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Augustine Yiga - Fundador da escola
Sophie Bemba - Fundadora da escola

Esquerda para a direita: Suzy, Sophie, Elisa, Marcelo e Augustine

QUEM ESTARÁ COM VOCÊ EM 
UGANDA   

65

Mariana Montag  - Facilitadora e arquiteta

Elisa Pires Martins - Coordenadora e psicóloga



Todas as professoras e professores da St. Mary

Em cima: Direita para a esquerda: Kyobe Sulaman, Babirye Molly, Suzy Shingaki, Elisa Pires, Nakagalo 

Frida, Anthiem Lucy, Tumusime Sylvia, Ojede Innocent. Embaixo: Direita para a esquerda: Pato (aluna 

e filha da Adele), Assimili Adele, Priscilla (aluna e sobrinha da Lucy), Trevis (filho da Lucy)

Jajja  
Representando todas as avós, mães e tias da St. Mary

Rose e Gift 
Fazem da casa uma alegria e representam as crianças da  

St. Mary

E MAIS 4 OUTRXS INTEGRANTES!

JUNTOS DA COMUNIDADE NOS UNIREMOS EM UMA LINDA 
EQUIPE!

E no Brasil ainda tem muita gente boa fazendo tudo acontecer!
Victoria Pizzoti 
Lisa Muramoto

Mariana Nogueira
Bela Almeida

Sandro Masseli
Paulo Emílio 

Maria Clara Barreto
Elisa Fernandes

Paulo Lima
Julia Peres 
Shelly Dorf 

Isabele Lima
Luciana Carvalho
Filipe Marques
Victoria Braga 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 

 O Projeto Arquitetônico foi desenvolvido com a comunidade. 
O engenheiro é de Uganda e foi um processo de um ano para se chegar 
na atual desenho. Para o projeto Escola em Uganda foi uma quebra de 
paradigmas e muitos aprendizados. Saímos do Brasil com uma ideia 
de inovação pronta na cabeça, mas chegando lá foi muito diferente. 
Fomos aprendendo o que era o belo para eles, qual a concepção de 
educação, qual o significado de uma nova construção. 
 Com as crianças, fizemos atividades sobre o que elas mais 
gostavam na escola e o que gostariam de manter na nova, acreditamos 
que é sempre importante ressaltar o lado positivo de algo; com os 
professores, desenhamos com eles o modelo de escola ideal que 
eles sonhavam e com os pais fomos aumentando a sua participação 
no dia a dia escola, fazendo-os sentir parte daquilo e responsáveis 
também pelas mudanças. Assim, chegamos no desenho final da nova 
St. Mary's School!
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 A planta foi desenhada em três blocos pensando na 
construção por fases. Iniciaremos com o bloco que contém 3 salas e a 
cozinha. Sua participação é essencial e você estará em um momento 
marcante para a comunidade, que é o ponto inicial da construção da 
tão sonhada nova escola. 
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INFORMAÇÃO PRÁTICAS

 Para a sua experiência ser melhor ainda, separamos 
informações importantes e interessantes.

UGANDA

 Uganda está localizada no leste da África. O país tem 30 
milhões de habitantes e a capital é Kampala. Uganda foi colonizada 
pela Inglaterra e sua independência aconteceu em 1962. A maioria 
da população é de religião católica e a língua oficial do país é o inglês, 
porém mais de 50 línguas são faladas. A moeda é o Xelim (UGX). 
Aproximadamente 1 UGX é US$ 0,30. 
 80% da população vive na zona rural e a principal atividade 
econômica de Uganda são os recursos naturais e a agricultura, 
sendo o café o principal produto exportado (e caro para a população 
consumir). Uganda é um dos países mais pobres do mundo, com 
um IDH de 0,422, considerado muito baixo. 30% das crianças abaixo 
de cinco anos não tem acesso a água potável; uma em cada quatro 
crianças, na idade de 0-4 anos, vivem abaixo da linha de pobreza; 33 
crianças ugandesas morrem de diarreia diariamente.
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KIKAJJO

 Kikajjo é onde tudo acontece! Um vilarejo muito especial onde 
está situada a escola St. Mary e o projeto. Já se prepare que você não vai 
querer voltar! O vilarejo está localizado a 15 km da capital de Uganda, 
Kampala, porém em tempo leva-se 50 minutos. Kikajjo faz parte de um 
conglomerado de vilarejos que se situam ao redor da rodovia local: 
Nakawuka Road. O vilarejo está situado na zona rural e possui 3.000 
habitantes. Por ser um território do clã Buganda fala-se o luganda. Mas 
não se preocupe, essa é uma linda língua de se aprender e você vai 
se encantar em acordar com a Jajja te falando ‘bom dia” em luganda. 
Quanto maior o seu esforço em se comunicar na língua local, nem que 
seja o saludar – gyebaleko – maior será o sorriso com quem você se 
comunica!



CLIMA E TEMPERATURA

 Uganda faz parte da Bacia do Nilo e também tem em seu 
território o Lago Victoria, maior lago da África. A linha do Equador 
corta o país. Durante o dia faz 25ºC – 18ºC e a noite 22º - 25º. De 
manhãzinha e final de tarde/noite é mais fresco. Eles definem as 
estações como “Dry Season” (Estação Seca) e “Rain Season” (Estação 
chuvosa). As estações são instáveis, tendo época mais prolongadas 
de chuvas e outras de secas. Em julho é a dry season, mas pode 
ocorrer chuvas ocasionalmente. 
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PASSAPORTE

 Você deve tirar o seu passaporte ou verificar se não está 
expirado. Para saber como tirar, acesse o site: http://www.pf.gov.
br/servicos-pf/passaporte. Faça o quanto antes esse processo, é 
preciso de aproximadamente três meses. 

VISTO

 O visto é tirado na hora que se chega no aeroporto em 
Uganda. A taxa é de US$50. 

VACINAS

 Super importante! É obrigatório para entrar no país tomar 
vacina da febre amarela e apresentar o certificado internacional 
de vacinação. Eles vão pedir a carteirinha na alfândega. É bom 
ver isso com antecedência devido aos casos de febre amarela no 
Brasil e a procura alta pela vacina. Para saber onde e como tirar 
o certificado internacional acessar aqui: http://portal.anvisa.
gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia. 
Verificar se todas as suas vacinas estão em dia. Também 
recomendamos tomar a vacina de febre tifóide e hepatite A.  
 Como condição para participar do programa, você deve ir ao 
Ambulatório do Viajante, o mais comum é no Hospital das Clínicas 
(http://www.emilioribas.sp.gov.br/pacientes-e-acompanhantes/
medicina-do-viajante/). Lá eles irão recomendar o remédio de 
prevenção para a malária.   
 O índice de malária em Uganda é alto e para não estragar 
a sua estadia de 3 semanas, também é condição tomar o remédio, 
salvo contra-indicações do médico, alergias e outros. 
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VOOS BRASIL - UGANDA

 O aeroporto de Uganda chama-se Entebbe. Para procurar 
passagens deve-se colocar esse nome no destino final. Não há voos 
direto do Brasil para Uganda, recomendamos as companhias South 
African Airlines e Ethiopian Airlines. A primeira a escala é na África do 
Sul e a segunda na Etiópia. Já viajamos pelas duas e recomendamos. 
A segunda é um pouco mais cansativa, pois o avião para também no 
Togo, mas NÃO é preciso descer do avião e nem trocar de aeronave. 
É apenas uma parada e depois o avião segue para a Etiópia, onde é 
preciso trocar de avião. 

SEGURO SAÚDE

 Existem diversas empresas de seguro saúde, você pode 
escolher alguma de sua preferência. Existe a opção também de fazer 
pelo seguro do seu banco. 

TRANSPORTE AEROPORTO - KIKAJJO

 Não se preocupe, estaremos no aeroporto esperando 
ansiosamente por você para irmos para Kikajjo!
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ACOMODAÇÃO

 Você irá se hospedar na casa do fundador da St. Mary, o 
Augustine,  junto com todos os outros estudantes que irão no Programa 
de Imersão. Todos os voluntários sempre ficam nessa casa. Você irá 
experienciar de fato uma casa de um morador local. São três modestos 
quartos que serão compartilhados. O banho é de balde e o banheiro é 
fossa. Tudo isso faz parte da imersão! Mas lembre-se que você só vai 
descansar no quarto, depois do seu longo dia de experiências!
 E mais legal da casa, é que você vai compartilhar a sua estadia 
com pessoas que se tornarão parte da sua família. 
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ALIMENTAÇÃO
 
 As três refeições serão na casa em que você estará hospedado. 
O café da manhã costuma ser algo simples como pão, ovo, mel e chá. A 
bebida mais tradicional é o chá. Para o almoço e jantar, a Jajja prepara uma 
comida deliciosa – que não coincidentemente, pela imensa influência 
africana que o Brasil tem -  é bastante similar ao nosso prato feito – mas 
com o tempero que só ela sabe! Ela nos avisa que a comida está pronta 
e vamos todos nos servir. Se você quiser complementar qualquer uma 
dessas refeições, é só ir até alguma tenda local e experimentar o que há 
de bom da culinária local, o que para nós é tudo – nos deliciamos com 
as comidas de lá! 
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ÁGUA
 
 Em Kikajjo, não há saneamento básico. Isso significa que água 
encanada é algo que você não vai ver. Sendo assim, todos as atividades 
relacionadas à água (tomar banho, cozinhar, lavar roupa) é preciso ir 
até um dos reservatórios do vilarejo com um galão de 5l, 10l ou 20l. 
Essa atividade será dividida com todas as pessoas da casa. 
Na hora do banho, a Jajja tem o carinho de esquentar a água, então por 
volta das 19h ela avisa que esquentou. E assim você vai até a panela, 
enche o seu galão e se delicia no banho!
 Sobre água para beber, somente ingerir as engarrafadas, é fácil 
de achar em qualquer mercadinho.
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ROUPAS
 
 De acordo com o clima não é preciso roupas muito pesadas. 
Lembre-se de nossas atividades, então leve roupa para poder se 
movimentar, se sujar e algum sapato que possa molhar e que proteja 
seus pés para a hora da construção. Ah! Faz bastante sol, então se 
proteja: leve chapéu e bastante protetor. E não esqueça do repelente 
também. As vestimentas do local são bem coloridas, então não precisa 
se privar de cores – Uganda é estampado e colorido!
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CUSTOS
 
 Daremos uma média dos preços no vilarejo. Os gastos pessoais 
variam de acordo com cada um, mas vamos compartilhar itens que 
imaginamos ser comuns:

Água engarrafada: 1,5 L - R$1,50
Papel higiênico: rolo, - R$0,50 
Chip para internet (para ter acesso a internet é preciso comprar um 
chip de celular e então carregá-lo com o uso necessário)
Chip: R$5,00; Crédito: A partir de R$0,50.
Transporte público: em média: R$2,00
Rolex - típica comida de Uganda! É o famoso chapati com ovos, cebola, 
pimentão e, às vezes, tomate (os ingredientes variam com as estações). 
Você vai amar! R$2,00

COOPERAÇÃO

 Assim como é no vilarejo, a nossa vivência será de uma vida em 
comunidade. É preciso sempre estar atento ao que está a sua volta para 
não reproduzir comportamentos machistas, racistas e preconceituosos. 
Você tem um papel fundamental na sua vivência em Kikajjo. O trabalho 
infantil é algo marcante no vilarejo, em que as crianças, principalmente 
as meninas, fazem as tarefas domésticas e ficam sobrecarregadas, o que 
afeta suas vidas e seu desempenho escolar. Dessa forma, as atividades 
da casa serão divididas entre todos, como lavar a louça, buscar água, 
descascar alimentos e outros. Então, como um dos exemplos da nossa 
cooperação e também da imersão - pois essas atividades fazem parte 
do cotidiano da população e é uma forma de interagir e conhecer as 
pessoas -, cada um fará um pouco. E pode ter certeza que durante 
essas atividades você terá momentos muito marcantes e de muito 
aprendizado.
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NOSSA EXPERIÊNCIA EM KIKAJJO
 Queremos compartilhar com você um dia na comunidade com 
o Projeto Escola em Uganda. Acordamos às 7:30. Muitos cumprimentos 
de bom dia e união para o café da manhã na sala. Depois, damos uma 
olhada no nosso quadro de responsabilidades - ‘time table’ - para saber o 
que cada um deve se responsabilizar naquele dia, seja lavar a louça, varrer, 
cuidados do espaço e das pessoas da casa. E então, partimos para a escola! 
Lá desenvolvemos as atividades e ás 14:30 voltamos para casa, pois a Jajja 
nos chama para almoçar! Depois do almoço, não podemos esquecer das 
responsabilidades :) e depois de cuidarmos novamente vamos para as 
próximas atividades. No fim do dia, aproveitamos pelas ruas de Kikajjo o 
entardecer, todos já estão de voltas as casas e o vilarejo está tranquilo...
às vezes, pegamos algum lanche - pipoca, ou rolex - e vamos para a casa 
tomar um banho. Na hora do jantar, sentamos todos para saber do dia e 
compartilhar as experiências! 
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PASSEIOS
 
 Uganda é um país lindo e oferece muitos passeios de cair o 
queixo! Você tem a opção de viajar por quatro dias se te interessar 
(30/07 a 02/08). Indicamos a companhia Red Chilli, eles são um 
hostel e oferecem diversos tours. A maioria dos passeios precisa 
reservar antes, então veja com antecedência, não deixe para 
resolver quando chegar em Uganda, pois pode não dar tempo.  
 
Contato: https://redchillihideaway.com/

ALGUMAS OPÇÕES DE PASSEIOS:

NASCENTE DO NILO

 O Rio Nilo nasce no Lago Vitória, na parte que está localizada em 
Uganda. É possível conhecer a nascente em um passeio de barco, fazer 
rafting, andar de kayak. Em um dia é possível ir e voltar para conhecer a 
nascente, o hostel oferece transporte de ida e volta se você fizer algum 
passeio com eles.



SAFARI
 
 Existem diversas opções de safari. Os parques famosos em 
Uganda são o Murchison Falls e o Queen Elizabeth. No site do Red Chilli 
você vai encontrar todas as opções e preços. 

GORILAS
 
 Com certeza uma experiência marcante e única! Os últimos 
gorilas nativos do mundo estão em Uganda, Congo e Ruanda. Você terá 
a oportunidade de conhecê-los de perto e conhecer todo o trabalho 
de preservação que existe em volta desses animais. O habitat deles é 
na floresta Bwindi, uma região muito bonita e montanhosa. O custo 
deste passeio é alto, mas se você tiver a oportunidade vale muito a 
pena. É preciso reservar com bastante antecedência, pois para entrar 
na floresta é preciso retirar uma autorização e só podem 100 pessoas 
por dia. Recomendamos muito!
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ADENDO IMPORTANTE
 Se adapte ao contexto do vilarejo para que sua estadia seja a melhor 
e inesquecível. Saiba que você nunca estará sozinho, e que você sempre terá 
opções, diferentemente das pessoas do vilarejo. Muitas pessoas do vilarejo 
sequer saíram do próprio vilarejo. É importante que saibamos reconhecer 
nossa posição dentro do território que estamos entrando. Respeitar ao 
máximo os valores da comunidade, não é pela condição econômica do local 
que é inferior ou menos civilizado. Conversaremos bastante, mas saibamos 
nosso lugar de fala e o que temos para compartilhar e principalmente para 
receber.
 No mais, vem para o abraço das crianças da St.Mary e da comunidade 
de Kikajjo!



Mais informações

Site: www.escolaemuganda.com
Facebook: https://www.facebook.com/escolaemuganda/

instagram: https://www.instagram.com/escolaemuganda/?hl=pt-br

Contato

E-mail escolaemuganda@gmail.com
Tel: Whatsapp +256 0787 688 204

Cel: (019) 99882 1991
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Esperamos ansiosas pelas conversas, dúvidas, feedbacks e manteremos 
vocês por dentro de tudo!

If you want to go fast,
go alone.

If you want to go far,
go together.

 - African Proverb -
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APÊNDICE
CHECK LIST

Passaporte
Carteira Internacional de vacinação
Passagens aéreas
Seguro Saúde
Dinheiro 
Remédio Malária
Chapéu
Calças
Shorts
Saia
Blusa
Vestido
Pijama
Roupas íntimas
Meia
Blusa de frio 
Maiô/biquíni
Toalha (Não está incluso na acomodação)
Lençol (Está incluso, mas caso prefira pode 
levar o seu)
Chinelo
Tênis/botina
Rasteirinha
Óculos de sol
Shampoo
Condicionador
Sabonete
Bucha
Escova de dente
Pasta de dente

Protetor
Repelente
Desodorante
Absorvente
Unhas (lixa, cortador, algodão, 
acetona)
Celular + carregador
Câmera Fotográfica
Adaptador universal de tomadas 
(Importante!)
Capa de chuva
Lanterna
Canivete
Bloco de anotações + caneta
Cadeado para bagagem
Jogos de tabuleiro (Se gostar de 
algum jogo e quiser levar, é uma 
ótima forma de confraterniza-
ção)
Música (ipod, caixinha de som, 
fone de ouvido)
Livros (Ler no fim do dia é uma 
ótima forma de relaxar :) )
Notebook (Durante o programa 
você não utilizará seu compu-
tador, mas caso queira levar 
não tem problema. Mas você é 
inteiramente responsável pelo 
cuidado com ele)
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