
 

 

 

Aprendizagem Segura e Inclusiva 
Aumento do acesso e retenção a ambientes de 

aprendizagem seguros, protectores,               
de qualidade e inclusivos para crianças em 

Cabo Delgado  

 

 

 

96.576 beneficiaries, of which: 

 

 

 82.090   

A significativa maioria dos deslocados internos (IDPs)    
forçados a fugir das suas casas devido à insegurança no 
norte de Moçambique, permanecem na província de 
Cabo Delgado. Para dar resposta à crise dos IDPs, a Save 
the Children está a trabalhar para garantir que as            
crianças e comunidades afectadas pelo conflito tenham 
acesso à educação e serviços de protecção.  

Através do projecto SAIL (Aprendizagem Segura e           
Inclusiva) a Save the Children providencia e preposiciona 
kits para professores e alunos, reabilita escolas, constrói 
espaços temporários de aprendizagem e estabelece e 
reforça serviços escolares e comunitários de protecção. 
As escolas e comunidades estão também a ser preparadas 
para responder a desastres.  

Adicionalmente, o projecto terá flexibilidade para           
responder a qualquer outra crise, natural ou provocada 
pelo Homem, que surja no país.  

No total o projecto irá alcançar: 

Breve resumo da situação emergencial da educação em 
Cabo Delgado:  

 Um total de 344,143 crianças2 precisam de apoio e 

assistência educacional imediata. 

 Em toda a província, 390 escolas foram atacadas3. 

 As crianças perderam dois anos de escolarização 

devido ao conflito, movimentos constantes em busca 
de segurança e à pandemia Covid-19.  

 As crianças fora do sistema escolar (64%) enfrentam 

maiores riscos de abuso e exploração. 

 O ratio aluno-professor aumentou significativamente 

de 1 professor por 67 alunos para 1 professor por 100 
alunos devido ao influxo de crianças deslocadas e salas 
de aula insuficientes4. 

Sectores de intervenção  
Educação em Emergências • Protecção • Redução do Risco de Desastres 

Em Cabo Delgado  

64% 
das crianças1 estão 
fora do sistema        
escolar, das quais 
mais de metade são 
raparigas 

96.576 beneficiários, dos quais:  

 92.820 são crianças  

 993.756 são adultos  
são deslocados 
internos 

  14.486  são populações 
locais 



 

 

 

 
Duração do projecto 

Dois anos  
(Junho 2022 até Maio 2024)  

Gestor do projecto SAIL: abdulmajid.faraj@savethechildren.org 
Fotografias  © Save the Children  

Fontes: 1 Relatório Censo Escolar (2022); 2 Plano de Resposta Humanitária de Moçambique; 3 Monitoring and Reporting Mechanism (2022); 4 Plan (2022) 

 
Valor total do projecto                                          Contribuição:                                              € 6.901.718,28                              

O consórcio SAIL, liderado pela Save the  
Children, é implementado em parceria 
com  organizações internacionais e locais: 

 Humanity & Inclusion 

 The Mentor Initiative 

 Associação Progresso 

 

 
Através do projecto SAIL, a Save the Children e os seus parceiros irão:  

 Os objectivos do projecto SAIL includem: 

 Garantir o acesso, retenção e transição de crianças 

afetadas por crises a ambientes de aprendizagem     
inclusivos, seguros, protetores e de qualidade. 

 Assegurar que crianças afetadas por conflitos sejam 

matriculadas e retidas em educação formal e não      
formal. 

 Fortalecer o sistema de referência relativo a casos de 

violência, exploração e abuso contra rapazes e            
raparigas.  

 Melhorar a preparação e resposta ao risco de              

desastres em escolas e comunidades. 

 

 
 

Reabilitar escolas e construir espaços temporários de aprendizagem e espaços amigos das 
crianças.   
Providenciar apoio monetário a crianças com maior risco de abandonar a escola,                        
especialmente raparigas e crianças com deficiência. 

Prestar apoio psicológico e a promover a reintegração de crianças associadas a grupos   
armados, e apoiar o rastreamento e a reunificação familiar de crianças separadas. 

Proteger crianças, escolas e comunidades de desastres através do estabelecimento e       
treinamento de Comités de Gestão de Risco de Desastres Escolares. 

Apoiar crianças na recuperação pós-trauma através de programas psicossociais focados em 
educação, arte, comunicação e movimento corporal.  

Apoiar as crianças no retorno à escola por meio de aulas de recuperação, e prestar apoio      
extra às crianças com lacunas de aprendizagem através de aulas de reforço.  

Fornecer materiais didáticos a professores e realizar treinamentos sobre educação inclusiva e 
sensível a conflitos. 

União Europeia  
Japan Platform  

Distritos iniciais de intervenção  
(o consórcio permanece flexível para responder além 

destas localizações) 
Chiure  •  Metuge  •  Montepuez  •   

Mueda  •  Nangade  •  Palma  

 

 

https://plan-international.org/uploads/sites/41/2022/02/rga_idps_cabo_delgado.pdf

