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APRENDIZAGEM, APOIO À EDUCAÇÃO E ACOLHIMENTO



Quem somos



Juliana Lamares
O meu nome é Juliana, sou uma portuguesa que nasceu
na Alemanha e foi criada desde os oito meses numa vila
transmontana, Torre de Moncorvo. Tive uma infância
livre e feliz e a sorte de ter uma família bondosa e
estruturada. Formei-me em Artes e trabalhei muitos
anos na indústria de moda, em produções. É verdade
que neste trabalho fiz os melhores amigos que poderia
ter, mas tambémqueria procurar outros caminhos de
autoconhecimento, trabalho social e solidário.
Viajei muito, conheci algumas culturas, comidas, casas e
pessoas com quem aprendi tanto! Nesta busca cheguei
à Ilha de Moçambique, onde mal pus o pé senti que
regressei à minha infância, senti-me em casa, senti-me
livre, feliz. Apaixonei-me pelas cores, ruas, barcos, pelo
mar, pelos sorrisos, pelas pessoas e pelas crianças que
vagueiam pelas ruas da ilha, tentando ganhar algum
dinheiro dos turistas, sem vislumbrar uma oportunidade
para o seu futuro. E é aqui, é aqui com estas crianças,
que quero partilhar, aprender, dar Amor e Crescer!



Joana Gaspar
Eu sou a Joana, cresci numa aldeia com a Serra de Sintra
como pano de fundo. Conheço pessoas de todo o
mundo, desde a escola internacional ao meu percurso
profissional onde experimentei de tudo um pouco, mas
com pouco me identifiquei. Havia, no entanto, um sonho
que me acompanhava desde criança: conhecer África.
Aos 27 anos decidi fazer voluntariado e, nas minhas
pesquisas, descobri a Ilha de Moçambique. Quando aqui
cheguei foi amor à primeira vista. Vinha por 6 meses e
já há 8 anos que me sinto aqui em casa.
Tenho uma família maravilhosa e amigos do coração
que me ensinaram e ajudaram a tornar-me na
mulher sou hoje. São precisamente esses valores e
ensinamentos que quero transmitir a estas crianças que
infelizmente não têm oportunidade de ir à escola, nem
de crescer em famílias estruturadas, mas que
diariamente me chamam com carinho de Tia Joana.



Ilha de Moçambique, a pequena ilha que originou o nome do
país, com mais de 500 anos de patrimónios e histórias
esquecidas no tempo. com um património de uma herança
histórica incrível com mais de 500 anos esquecida no tempo.
A Ilha de Moçambique, com cerca de 3km2, tem uma
sobrepopulação de 16000 habitantes. A   maioria dos
habitantes vive na metade da Ilha chamada Cidade de Macuti,
caracterizada pelas suas casas tradicionais, com telhados de
folha de coqueiro ou de chapas de alumínio. Na outra metade,
a cidade de Pedra e Cal, é caracterizada por imponentes
edifícios coloniais sendo a área mais turística, com os principais
monumentos, , restaurantes e hotéis. Hoje a ilha vive da pesca,
algum comércio e turismo, sendo este o principal sustento de
muitas famílias. As crianças que vagueiam nas ruas e
perseguem os turistas em busca de algum dinheiro, comida e
até mesmo aconchego, são muitas vezes rotuladas de
“incómodas”. 

 Ilha de
Moçambique



No entanto convém lembrar que muitas destas crianças não
têm qualquer tipo de apoio familiar e por consequência nem
são matriculadas na escola, e as que o são persegue-lhes o
sentimento de frustração por não conseguirem aprender,
porque, tal como a ilha, também as escolas estão sobrelotadas,
onde as turmas chegam a ter 80 alunos, o que dificulta a
relação interpessoal entre professor e aluno.Foi nos nossos
passeios diários pela ilha que conhecemos este grupo de
rapazes com idades dos 7 aos 14 anos, e, depois de várias
conversas, percebemos que são crianças sem sonhos e sem
uma visão do amanhã. Embora consigam sorrir atrás dos
turistas para ganhar o pão de cada dia, o futuro não lhes sorri
de volta, pois o mais provável é que estes rapazes venham a ter
um destino marginalizado.
E foi com amor no coração, pela ilha e pelas crianças, que
pensámos em criar o Centro dos Meninos da Ilha de
Moçambique, um espaço de aprendizagem, de apoio à
educação e acolhimento, onde gostaríamos de aprender e
descobrir, entre todos, as valências, aptidões e dons de cada
um, como indivíduos únicos, pois estas crianças merecem ser
felizes, merecem aprender, podem sonhar, ter um futuro
melhor e mais uma oportunidade. 
Gostávamos de lhes dar essa oportunidade!

 Ilha de
Moçambique



O caminho da
felicidade e da
realização é
construído por
meio das ações
de cada um.



Objectivos

O principal objetivo deste projeto é criar meios de interesse para que as
crianças possam usar a sua potencialidade, com o intuito de retirá-las da rua,
tornando-os pessoas mais confiantes, seguras e conscientes para um futuro
com novas oportunidades pessoais, comunitárias e profissionais.



Por meio de atividades pretendemos trabalhar a
autorresponsabilização, a autoconfiança,
reestruturação dos valores pessoais,
desenvolvimento e valorização das habilidades e
capacidades de cada um e espírito de
coletividade e de comunidade.

Ensinando os conceitos e conteúdos escolares,
trabalhando por temas e com um sistema
alternativo, inspirado na metodologia 7 Pétalas,
ajustado à realidade destas crianças, tentando
que tenham interesse, motivação, atenção,
compreensão, participação e expectativa de
aprender.



Consciencialização da importância da
apreservação do meio ambiente, da
problemática e consequências da poluição a
nível local e mundial.

Interiorização do comprometimento e
responsabilização em relação à comunidade da
Ilha de Moçambique e o seu Município,
promovendo assim a cidadania.
Promover o envolvimento familiar de cada
criança em atividades do Centro, para um
processo de educação coletivo.



Resultados esperados



Resultados esperados
Integração social destas crianças e
dos futuros jovens, responsáveis e
pró-ativos, na comunidade.

Desenvolvimento dos valores pessoais
e da inteligência emocional, interajuda
e comprometimento destas crianças
em relação a si próprias, seu núcleo
familiar e comunidade da Ilha de
Moçambique.

Desenvolvimento e consciencialização
das valências pessoais através da
apresentação de diferentes
possibilidades e áreas profissionais e
realização de trabalhos manuais,
tornando-os mais autónomos.

Elaboração de projetos criativos
individuais e em grupo através do
desenvolvimento linguístico-verbal,
lógico-matemático e prático.



Retenção da importância da
História da Ilha de Moçambique, assim
como a sua proteção ambiental,
sócio-económica e comunitária.



Valores pessoais esperados

Respeito 
Capacidade de ter em

consideração
os sentimentos das outras

pessoas, para uma boa
convivência coletiva. Respeitar

as variadas formas de viver e de
pensar numa sociedade e no

mundo.

Honestidade
Ação com ética e verdade nas
relações humanas, na própria
consciência do individuo e no

cumprimento de
obrigações e regras dentro do

Centro e na vida em 
comunidade/ ou

sociedade.

Humildade
Capacidade de reconhecer as

suas falhas, dificuldades e
limitações, e de agir com
igualdade em relação às

outras pessoas, como uma
demonstração de respeito.



Valores pessoais esperados

Empatia
Capacidade de perceber os

sentimentos de outras pessoas,
deixando as suas ideias e

perspetivas de lado
para tentar compreender o outro.

Justiça
Ação com integridade e

igualdade, tomando
decisões corretas, tanto para si

como para os outros. 
Ter habilidade de avaliar

a existência de justiça ou injustiça
nas situações.

Educação
Ação de forma cordial, educada e

amável, sabendo relacionar-se
com os outros e com

respeito mútuo.



Solidariedade
Capacidade de ter simpatia e

atenção com
outra pessoa, valorizando a
importância dada às outras
pessoas, sem julgamentos. 

Ajudar sem esperar nenhuma
retribuição pelo seu ato.



Actividades HeartSeed



Aprender a ler e escrever
Leitura, interpretação e debate acerca da
História da Ilha, ou conto lido.
Aprender noções básicas de matemática –

Vamos aprender
Atelier de Aprendizagem

somar, subtrair, multiplicar e dividir

Atividades de Meditação e Mindfulness
Exercícios de respiração e sensoriais

Exercícios de Autoconfiança e Auto -
Conhecimento
Conversas e debates sobre sentimentos

Somos Budas 
Atelier de Consciência

 (tato, audição, visão, odor e palato)



Exercícios de expressão e educação
dramática         
Expressões faciais, corporais e sonoras
Trabalhar a imaginação         
Dinâmicas de mímica de grupo

Vamos expressar
Atelier de Aprendizagem 

Desenvolver capacidades básicas na
cozinha com atividades divertidas.
Conhecimento de receitas básicas e
nutritivas, como leite de coco; leite de
amendoim; gelado de banana; sumos de
fruta...

Super Cozinheiros
Atelier de Cozinha



Cantar músicas, fazer coreografias,
trabalhar a memória e coordenação
simultânea de movimentos
Construção de instrumentos

Vamos cantar
Atelier de Música

Pesquisa, em conjunto, de elementos da
natureza e da rua como, material reciclado..
Execução de desenhos e colagens com os
materiais encontrados na natureza e na rua,
misturando todos os elementos com
oobjetivo de educar para a importância do
que nos rodeia...

Desenhar a Reciclar
Atelier de Desenhar



Aproveitamento de materiais reciclados e
reutilizáveis 
Execução de trabalhos manuais como
máscaras, adornos, carteiras, bolsas…
Execução e contas para pulseiras e colares.

Baú do Tesouro
Atelier de Artes Plásticas

Execução de produtos naturais, comida e
sumos
Calcular o custo dos materiais e lucro
Técnicas de Venda

Banca de Venda 
Atelier de Empreendedorismo



Obrigado.
Koshukuro.



heartseedmoz@gmail.com

EMAIL 

+258 85 517 8099

PHONE NUMBER

https://www.gofundme.com/f/meninos-da-ilha-de-
mocambique

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE
FUNDOS

Contactos
& Apoio

https://www.instagram.com/_heartseed_/
https://www.facebook.com/heartseed.moz

