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PROJETO ESCOLA EM UGANDA
ST. MARY´S SCHOOL

O Projeto Escola em Uganda surgiu da demanda de um novo espaço
físico para a escola St. Mary. O projeto é situado em um vilarejo em Uganda,
no leste africano e visa transformar a realidade através do envolvimento
comunitário e da educação. Nos baseamos na psicologia social comunitária,
em que as ações na escola e na comunidade são elaboradas a partir da
vivência no cotidiano da população. A escola beneficia 100 alunos - crianças
de 3 a 13 anos - e 9 professores. No ano de 2018 nós iniciamos a construção
de 3 salas e os banheiros. Além disso, construímos na 1ª edição do Programa
de Imersão uma biblioteca para a escola! E agora te convidamos a fazer
parte da 2ª edição do Programa: Vem viver uma experiência única, de muita
reflexão e transformação!
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ONG TORUWU
TRAINING OF RURAL WOMEN IN UGANDA

Augustine Yiga e Sophie Bemba fundaram a organização que, desde
2000, se dedica a oferecer capacitação para mulheres do campo. Através
de mais de 6 projetos, geram grande impacto na comunidade de Kikajjo
e já receberam mais de 70 voluntários em suas ações. A ONG fundou a
escola St. Mary, em 2013, a pedido das mulheres, que não tinham
condições financeiras de colocar seus filhos nas escolas da região.

O ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA É ALUGADO E ESTÁ EM
CONDIÇÕES ALARMANTES, SOFRENDO AMEAÇAS DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE DE FECHAR A ESCOLA
E DEIXAR AS 100 CRIANÇAS SEM TER PARA ONDE IR.
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APENAS

40%
DAS CRIANÇAS TERMINAM
A L F A B E T I Z A D A S
A EDUCAÇÃO PRIMÁRIA

Mais de
50%
DAS CRIANÇAS QUE
NÃO
ESTÃO
NA
ESCOLA VIVEM NA
Á F R I C A
SUBSAARIANA

DADOS DE
UGANDA

1

a cada
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CRIANÇAS VIVE ABAIXO DA LINHA DE POBREZA
CRIANÇAS VAI DA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA PARA A
7

EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA;
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PRINCÍPIOS

1. PREZAR PELO ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO;
2. COMBATER A DESIGUALDADE E INJUSTIÇA
SOCIAL;
3. RESPEITAR A CULTURA E OS SABERES DA
COMUNIDADE.
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AÇÕES E RESULTADOS
SEMPRE JUNTO A COMUNIDADE, REALIZAMOS AS SEGUINTES
AÇÕES:

Agali Awamu (grupos reflexivos): Semanalmente nos reunimos para discutir
questões relativas à escola e a melhoria do ensino e pudemos perceber
como resultado o alto engajamento e empoderamento dos professores.
Trabalho em sala de aula: Realizamos atividades de criatividade,
leitura e pensamento crítico. Resultado: Aproximação entre alunos e
professores e melhora no desempenho acadêmico.
Visitas as famílias: Visitamos a casa de todos alunos da escola. Resultado:
Aproximação entre família e escola, melhora no relacionamento e diminuição
de punições físicas na escola.
Visitas em outras escolas e worshops: Visitamos escolas que eram referência
na região e fornecemos treinamentos por especialistas em educação. Resultado:
Criação de novos repertórios e utilização de métodos mais lúdicos e eficientes.
Gestão escolar: Redesenho dos papéis, código de conduta e integração da
equipe. Resultado: Maior organização, confiança e sustentabilidade das ações.
Construção da escola: em ações de engajamento e envolvimento, fazemos
a escola juntos e alinhada aos desejos da comunidade.
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CRONOGRAMA DO PROJETO

IMPLANTAÇÃO

2015

Pedido da ONG TORUWU para construir a nova escola

2016

Elaboração do Projeto Escola em Uganda

2017

Envolvimento da comunidade

2018

Construção de três salas de aula e o banheiro

2019

Construção de sete salas de aulas e a cozinha

2020

Andar da comunidade
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PROGRAMA DE IMERSÃO
O QUE É?
Uma vivência e imersão na comunidade de
Kikajjo. O Programa propõe uma reflexão sobre nossos
papéis, o trabalho com comunidades e a visão que
se tem sobre a África. É uma experiência que une a
formação acadêmica com os saberes da comunidade.
Essa troca e a potência de ambas as partes é que faz
o Projeto Escola em Uganda acontecer e fará dessa
experiência tão marcante!
ONDE
Vilarejo de Kikajjo, Uganda
QUEM
			5 vagas
Buscamos pessoas comprometidas e responsáveis,
que saibam respeitar o d
iferente e que queiram sair de suas zonas de conforto
e se entregar a uma rica experiência.
QUANDO
julho/2019
10.07.19 à 30.07.19
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QUATRO
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ETAPAS
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1ª ETAPA
IMERSÃO/ VIVÊNCIA
DURAÇÃO
primeiros 4 dias
Vivenciar a comunidade é o primeiro passo para conhecêla e compreendê-la. Existe um modo de vida daquele local que o
torna especial e único. É hora de se entregar, estar aberto ao novo
e criar vínculos. Você conhecerá as pessoas que levará para a vida
inteira!
AS ATIVIDADES
Assistir as aulas na escola, visitar as casas dos moradores,
assistir e participar de apresentações culturais como a dança, ir na
tradicional feira de Kasenge e muito mais.
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2ª ETAPA
ARTICULAÇÃO
DURAÇÃO
4 dias
Depois de conhecer a dinâmica da comunidade, é o
momento de entender a construção na prática, analisar as
demandas e elaborar os grupos de trabalho e as ações, em
articulação com a população e os agentes envolvidos.
AS ATIVIDADES
Reflexão e discussão sobre a imersão, dinâmicas lúdicas
com a população, acompanhamento da obra, elaboração de
protótipos e outras.
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3ª ETAPA
EXECUÇÃO

DURAÇÃO
3 dias
Divididos nos grupos de trabalho, partir para a prática e
conhecer formas de construção coletiva
AS ATIVIDADES
Hora de pegar tijolo, contar, medir, carregar material e
estar com muita energia e disposição!
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4ª ETAPA
CELEBRAÇÃO
DURAÇÃO
1 lindo dia!
Hora de celebrar! Muito aconteceu em três semanas e
agora vocês fazem parte daquela comunidade. Vamos festejar e
fazer a festa do “Até logo”, pois uma vez em Kikajjo, sempre tem a
segunda!
AS ATIVIDADES
Muita música, comida e alegria!
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A 1ª EDIÇÃO DO PROGRAMA JUL/18
QUANTO
R$4.000,00
(custo terrestre)

INCLUSO
O Programa de Imersão
Encontros anteriores a viagem
Alimentação
Hospedagem
Transporte aeroporto Uganda
NÃO INCLUSO
Passagens aéreas (~ R$5.000,00)
Seguro saúde (~ R$600,00)
Vacinas (~ 250,00)
Visto (~ R$165,00)
Passaporte (~ R$400,00)
Gastos pessoais e passeio (~R$500)
Água (deve-se beber água engarrafada) (~R$50,00)
~ os valores acima variam para cada pessoa, nos baseamos em nossas
experiências em Kikajjo
valor total estimado ~ R$10.000,00
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É uma rica oportunidade para formar-se: mais preparados,
globalizados e com uma experiência única em suas vidas. A junção do
mundo acadêmico com a parte prática é fundamental e faz muita diferença
na formação de um profissional. A troca de culturas é mais fundamental
ainda, pois exercita o lado humano, criativo e abre os olhos para um mundo
de possibilidades. Essa experiência fará toda a diferença no seu futuro! Você
fará parte do Projeto Escola em Uganda e dessa linda história.
“Surpreendeu-me a forma como explicam a missão: equipar habilidades
de sobrevivência econômica para tornar-se independente. Esse é um
princípio essencial para o trabalho da TORUWU. Incrível!”
Think Twice Brasil em sua visita á TORUWU em 2015.
Matéria completa em: http://www.thinktwicebrasil.org/4417-autosave-v1/

“Uma das coisas mais bacanas da educação e do contato com
novas culturas é o legado que fica dentro de cada pessoa. Um novo
mundo se abre dentro de nós, rompendo fronteiras, preconceitos
e paradigmas. Do lado de cá, quase não somos capazes de
perceber a nossa proximidade com o continente africano.[...]”.
(Matéria do Razões para Acreditar sobre o projeto.
Acesso em: http://razoesparaacreditar.com/cidadania/brasileiros-escola-uganda/)

O projeto conta ainda com a supervisão da professora Doutora
Claudia Stella. Mestrado em Psicologia e Doutorado em Educação, ambos
pela PUC-SP.
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TORUWU
Kikajjo village, 9 miles
Kampala-Nakawuka Road
Nsangi. Sub-county - Wakiso District.,
P.O BOX29544 Kampala, Uganda
Tel: +256 0782474513/ +256 0772615487
Número de Registro da ONG: NO. S. 5914/3718
www.toruwu.com

Elisa Pires Martins - Coordenadora e psicóloga
cel: +256 0787 688 204 (Whatsapp)

Mariana Montag - Facilitadora e arquiteta
cel: +55 11 99336 6474
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO
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site: escolaemuganda.com
facebook: /escolaemuganda
instagram: @escolaemuganda
email: escolaemuganda@gmail.com

