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Sector
Resultado esperado

Educação & Juventude
Reduzir a delinquência juvenil e por meio de realização de actividades ocupacionais e de informação a juventude da
comunidade.

Indicador:1: Formação de activistas comunitários na Asscodecha
Actividade prevista
Formação de activistas
comunitários em termos
metodológicos, realização de
debates e de simulações por
parte dos activistas.

Estado de progresso da actividade
Formado um grupo de 30 activistas,
dos quais 8 são antigos e 10 são
novos, onde 9 são do sexo masculino
e os outros 9 do sexo feminino.

Pontos
positivos/realizações/sucessos
A metodologia adoptada foi
expositiva e interactiva;

Pontos
negativos/constrangimentos

Comentários/perspectivas
Mobilizar os activistas a iniciar
com o processo de selecção.

Forte participação por parte
dos activistas nos debates
propostos;
Troca de experiencia por
parte dos animadores e
demonstração de interesse
pelo trabalho;

Indicador 4: Implementar o percurso cidadão nas escolas e nos bairros
Actividade prevista

Estado de progresso da actividade

Elaboração e submissão das
cartas de pedido de autorização
e apoio para a direcção distrital,
a direcção das escolas e as
secretarias dos bairros;

Cartas elaboradas e submetidas;

Pontos
positivos/realizações/sucessos
Autorização e apoio da direcção
distrital da educação e
desenvolvimento humano na
implementação do programa a
nível das escolas;
Autorização e apoio das
secretarias dos bairros na
implementação do percurso nos
bairros;

Pontos
negativos/constrangimentos
Morosidade no Despacho das
cartas nas escolas;
Falta de espaço para as
actividades nos bairros

Comentários/perspectivas
Atraso do arranque das
actividades nas escolas e bairros.

Divulgação do programa e
sensibilização porta a porta a
nível do bairro de chamanculo;
Inscrição de adolescentes a
nível de chamanculo;

Em progresso o preenchimento das
fichas socioeconómicas e a inscrição
dos adolescentes e jovens.

Inscritos 37 adolescentes

Não disponibilidade de
adolescentes pela sobreposição
de horários do programa com o
da escola e explicação.

Mobilizar os adolescentes e
continuar com as inscrições;
solicitar a ajuda do chefe do
quarteirão;

Indicador 7: 50 Pessoas das quais 65% são mulheres participam em cursos de alfabetização de adultos
Actividade prevista

Estado de progresso da
Actividade

Pontos
positivos/realizações/sucessos

Pontos
negativos/constrangimentos

Comentários/perspectivas

Sessões de sensibilização e
divulgação dos cursos de
alfabetização;
Inscrição dos beneficiários;

Realizado encontro com os
chefes do mercado e com os
interessados no mercado
fajardo;
Inscrição em progresso a nível
da Asscodecha;

Marcada a data de inscrição no
mercado fajardo;

Fraca aderência a nível da
Asscodecha;

Efectuar as inscrições no mercado.

