
SHE BELONGS 
IN SCHOOL

As raparigas adolescentes em Moçambique enfrentam muitos desafios para 
acessar e completar o ensino primário e secundário, incluindo a incapacidade de 
pagar os custos relacionados com a educação, longas distâncias até à escola e a 
pressão sociocultural para casar cedo. Culturalmente, há uma percepção de que 
há valor limitado na educação de meninas e mulheres jovens, das quais se espera 
que se concentrem no casamento e na gestação de filhos. Durante a adolescência 
(10-19), as meninas são particularmente vulneráveis ao abandono escolar. Nas 
províncias de Niassa e Nampula, no norte de Moçambique.

Apoiar a educação das 
raparigas e fomentar o 
seu empoderamento no 
norte de Moçambique

Para enfrentar esses desafios, a Save the Children está a introduzir o 
“She Belongs in School” – um projecto de 5 anos (Abril de 2022 a Agosto de 
2026) que será implementado em 7 distritos nas províncias de Nampula e 
Niassa: Nacaroa, Memba, Erati, Muecate, Mandimba , Cuamba e Macanhelas.

 

OS OBJECTIVOS DO SHE BELONGS IN SCHOOL INCLUEM:
• Melhorar as habilidades de literacia e numeracia e 
 senso de empoderamento de meninas adolescentes

• As meninas adolescentes sentem um maior senso  
 de autoconfiança e liderança, apoio de suas famílias 
 e  comunidades e têm mais poder de decisão

• Os membros da família e as comunidades apoiam 
 os direitos das meninas, particularmente o direito 
 à educação.

• Escolas e espaços de aprendizagem não formal em  
 suas comunidades são seguros, solidários e oferecem  
 educação de alta qualidade

62% 
NO NORTE DE 
MOÇAMBIQUE, 
APROXIMADAMENTE 

DAS RAPARIGAS 
CASAM-SE ANTES 
DOS 18 ANOS



O projecto será implementado em 
parceria com cinco organizações 
locais de Moçambique:

• Associação para Fortalecimento 
 Comunitário (UATAF)

• Associação Moçambicana dos 
 Jovens com Deficiências de 
 Moçambique (AJODEMO)

• Associação Progresso

• Academia Girl Move

• United Purpose

O She Belongs in School envolverá uma variedade de intervenções 
no nível da própria menina, sua família, sua comunidade, sua 
escola e seu governo local. Essas intervenções incluem:

• Campanhas de comunicação para mudar atitudes e  
 mentalidades dos alunos, suas famílias e comunidades 
 mais amplas;

• Apoiar grupos liderados pela comunidade para defender 
 a educação;

• Grupos de orientação para meninas e meninos   
 adolescentes para transmitir habilidades práticas para a vida;

• Colaboração com professores,  administradores   
 escolares e governo local para melhorar o funcionamento  
 dos Conselhos Escolares,

• Proporcionar desenvolvimento profissional contínuo  
 aos professores, e

• Entregar programas extracurriculares.
  

32,506 
meninas que 
receberão 
treinamento, 
assistência 
financeira e 
outras actividades 
do projecto

154,975 
membros da 
comunidade cujas 
vidas serão tocadas 
indirectamente

11,380 

que serão treinados 
e apoiados em 
parentalidade 
positiva e mais

8,438
mulheres

e homens

20,116
meninos nas 
escolas-alvo do SBIS

Em geral, o projecto apoiará:

$29,600,000 O valor total 
do projecto é $30,990,977 com

fornecido pela 
Global Affairs Canada
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