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1- Introdução 

A Fundação de Apoio à Educação - F.A.Educ, é uma pessoa colectiva não-governamental, 
com personalidade jurídica, apolítica, não racial, não religiosa ou filosófica sem fins 
lucrativos com autonomia financeira e administrativa, tem por objecto a assistência 
educacional e a promoção de acções de carácter social, filantrópico, científico, educativo, 
cultural e ambiental, pelo que, nessa qualidade, afirma-se como Instituição Não 
Governamental e parceira social do Governo angolano, na luta contra a deserção escolar e a 
pobreza. 

Inspirada no amor ao próximo e que acredita na educação como o maior e melhor presente 
alguma vez dado ou recebido por um individuo ou geração. 
 
2- Visão 
 

Uma sociedade em harmonia, suportada pelos valores mora, cívicos e éticos. Colocar a 
educação e a formação continua as principais alavancas do desenvolvimento 
socioeconómico sustentado. 
 

3- Missão 
 

Levar a educação e a formação de qualidade a todo o pais promovendo no enlace os valores 
morais, cívicos e éticos. 
 
4- Intervenção 
 

A Fundação de Apoio à Educação, tem a intervenção (i) a nível nacional, concretamente na 
província de Luanda, nos municípios de Kilamba Kiaxi, Cazenga, Viana, Luanda e Cacuaco, e, 
(ii) a nível internacional em São Tomé e em Portugal. 

 

5- Projecto Rede de Suporte Educacional  

O projecto Rede de Suporte Educacional (RS EDUC-1), visa dar apoio financeiro e educativo 

às famílias carenciadas com dificuldades em colocar e/ou manter as crianças na escola – da 

primeira classe ao primeiro ciclo. A componente financeira, do apoio prestado, 

compreende, essencialmente, um financiamento de Akz 2.500,00 por criança, num máximo 

de 3 crianças por agregado familiar. A componente educativa, envolve a utilização de 

“Mentores” (alunos do Ensino Médio e/ou Universitário), que se deslocam, periodicamente, 

às residências das famílias carenciadas, para prestarem assistência pedagógica às crianças 

inseridas no projecto (essencialmente, nas disciplinas de Português, Matemática e Literacia 

Financeira) e fundamentalmente servirem de referência para as mesmas.  

 

 



 
6- Público-alvo 

 Toda e qualquer família considerada Vulneráveis 

 

7- Critérios de elegibilidade 

 Ter um agregado familiar com rendimento igual ou inferior a 25.000,00 kwanzas por 

mês ou ter rendimento percapita inferior a 200,00 kwanzas por dia. 

 Residir em áreas consideradas de acção prioritária. 

 Ter pelo menos uma criança em idade escolar e a frequentar o ensino básico (1ª até à 

9ª classe). 

 Casos excepcionais serão considerados. 

Os proponentes padrinhos/madrinhas poderão apadrinhar/amadrinhar criança de famílias 

conhecidas suas, desde que elegíveis para o programa, bastando para o efeito cadastra-las 

na base de dados da Fundação. 

 

8- Modo de financiamento 

O projecto será financiado com fundos próprios da fundação EDUC e de pessoas singulares 

ou colectivas que decidam apadrinhar uma ou mais crianças. 

 

9- Montante de ajuda às famílias apadrinhadas/amadrinhadas 

O padrinho/madrinha irá ajudar/apoiar mensalmente, a família carenciada, 

apadrinhando/amadrinhando uma ou mais crianças, com um montante mínimo de 2.500 

Kwanzas por criança, sendo que o Mentor receberá 500,00 kwanzas por cada criança. 

 

10- Modo de funcionamento do programa 

 As famílias elegíveis para o pograma serão cadastradas na base de dados da fundação 

EDUC. 

 Os proponentes padrinhos/madrinhas escolherão, de entre as famílias cadastradas 

na base de dados da fundação uma ou mais crianças que pretendam 

apadrinhar/amadrinhar, apoiando-as mensalmente com uma soma monetária fixa, 

previamente acordada. 

 O contacto dos padrinhos/madrinhas com as respectivas crianças ou família das 

mesmas, carece de autorização da Fundação EDUC, e quando permitido é regulado 

pelo documento “código de conduta dos padrinhos”. 



 
 Cada mentor de família ou grupo mentor de família, efectuará visitas mensais às 

famílias inscritas no programa e sob a sua tutela, prestando-lhes apoios (i) 

pedagógicos - sobretudo, nas disciplinas de matemática, português e literacia 

financeira; (ii) informacional - informação útil variada e; (iii) comportamental - 

conduta ética, moral e cívica. 

  No final de cada visita, um relatório da situação e da evolução da criança será 

produzido e enviado ao coordenador de zona ou do município com cópia para o 

coordenador do projecto. 

 Caso o mentor de família esteja inserido no programa RS Educ-1 nas escolas, para 

além do relatório mensal da situação e da evolução da criança, deverá submeter 

trimestralmente ao professor, um documento com a aplicação prática de um dos 

temas relacionados com a cadeira (exemplos: abandono escolar e a pobreza; 

iliteracia e a exclusão social; exclusão escolar e o desenvolvimento socioeconómico 

sustentado), descrevendo o conceito, causas, consequências, soluções e a 

contribuição do projecto RS Educ 1 na solução do problema.  

  O professor da cadeira de FAI deverá avaliar a aplicação prática dos conceitos 

ensinados na aula e ajudar o aluno a preparar o projecto final da cadeira.  

 Cada mentor de família ou grupo mentor de família poderá ter sob a sua alçada um 

número não superior a 15 crianças.  

 Cada coordenador de zona ou do distrito terá a incumbência de organizar e 

acompanhar a actividade dos mentores de crianças, reportando superiormente as 

constatações relevantes e enviando mensalmente para a coordenação do projecto, o 

relatório de situação e evolução da criança, bem como o relatório de situação e de 

evolução do mentor de criança. 

 Cada coordenador de zona ou de município poderá ter sobre a sua alçada um 

número não superior a 15 mentores ou grupos mentores de família. 

 

11- Cessação do acordo entre padrinho/madrinha e as famílias 

 O acordo pode ser denunciado a qualquer momento, bastando para o efeito enviar 

para a coordenação do projecto ou para a administração da fundação EDUC, uma 

comunicação escrita manifestando tal desejo. 

 Na eventualidade de atraso superior a 15 dias, no apoio financeiro acordado, a 

fundação reserva-se o direito de cessar o acordo existente, assumindo ela o 

compromisso com a família da criança no remanescente do ano escolar. 

 

12- Número máximo de crianças por padrinho/madrinha 



 
 Uma pessoa singular não deverá ter sobre a sua alçada um número superior a 10 

crianças apadrinhadas/amadrinhadas.  

 Contudo, condições excepcionais poderão ser consideradas. 

 

13- Duração do compromisso com a família 

O compromisso do padrinho com a família tem a duração de um ano. O Acordo tem a data 

de início do mês do primeiro pagamento do padrinho/madrinha e é renovado 

automaticamente enquanto a família preencher os requisitos de elegibilidade e caso o 

padrinho e/ou a fundação Educ não manifestem por escrito a intenção de cessar ou alterar o 

acordo. 

 

14- Duração do programa 

 Tempo indeterminado. 

 

15- Conceitos Essenciais do programa 

 Família carenciada – Agregado familiar cujo rendimento é igual ou inferior a 

25.000,00 kwanzas por mês ou rendimento percapita é inferior a 200,00 kwanzas por 

dia. 

 Padrinhos/Madrinhas – Pessoas singulares ou colectivas que se comprometem em 

apoiar monetariamente uma ou mais crianças carenciadas. 

 Mentor de Crianças – voluntários (alunos de referência do ensino médio ou 

universitário.) 

Cada mentor de crianças poderá ter sob a sua alçada um número não superior a 15 

crianças.  

 Coordenador de Distritos – coordenador responsável pela coordenação dos 

coordenadores de mentores.  

Cada coordenador de distritos poderá ter sobre a sua alçada um número não 

superior a 15 mentores. 

 Coordenador de Municípios – Coordenador responsável pela coordenação dos 

coordenadores de distritos. Cada coordenador de municípios poderá ter sobre a sua 

alçada um número não superior a 15 coordenadores de distritos. 

 Coordenador Operacional – Coordenador responsável pela coordenação dos 

coordenadores de municípios. 

 Coordenador Geral – responsável pela coordenação do projecto. 

 

 



 
16. Organigrama do Projecto RS EDUC-1 

 

 

17- COORDENAÇÃO GERAL 

É responsável pela supervisão geral de todas as áreas do Projecto RS EDUC-1. Essa 
coordenação tem forte actuação na tomada de decisões estratégicos e na expansão do 
Projecto RS EDUC. 

De um modo geral, a coordenação geral de projecto é responsável pelo sucesso do projeto. 

Em primeiro lugar deverá definir o projeto e desenvolver o cronograma e orçamento do 
projeto. Definir o projeto significa entender e obter o acordo sobre os objetivos, âmbito, 
riscos, abordagem, orçamento, etc., e inclui também a definição e adoção de um plano de 
gestão do Projeto específico que será utilizado para gerir o Projeto em questão. 

Uma vez iniciado o Projecto, a coordenação geral deve gerir e controlar o trabalho de um 
modo eficaz: 



 
a) Gerir o cronograma geral, garantindo que o trabalho é atribuído as coordenações 

adequadas e concluído no prazo e dentro do orçamento. 
 

b) Elaborar dados estatístico de quantas escolas existem a nível de cada províncias, 
municípios, distritos e bairros. 
 

c) Elaborar dados estatístico das províncias, municípios e bairros com mais crianças fora 
no sistema do ensino.  
 

d) Contactar Direcção de repartição da Educação, instituições escolar, com objectivo de 
criar parcerias para inserir as crianças do Projecto no sistema do ensino. 
 

e) Identificar, gerir e resolver os principais problemas das crianças fora do sistema do 
ensino, inscritas na Fundação. 
 

f) Definir metas para expansão do Projecto nos municípios, planear estratégias para 
expansão do Projecto a nível nacional e obter as métricas apropriadas para ter uma 
visão correta para progresso do Projecto. 

Lembre-se que isto não significa que a coordenação de projecto realiza fisicamente todo o 
trabalho, mas sobre ele recai a responsabilidade de assegurar que é realmente feito. Se o 
projeto tem problemas que impedem o seu progresso, ou ocorrem alterações não 
controladas do âmbito, ou se as expetativas não são estabelecidas correctamente, então a 
directoria será considerado o responsável. 

Para aplicar os processos de gestão de projectos, é necessário ser bem organizado, com 
excelente capacidade de acompanhamento das situações, estar confortável com os 
processos, ser capaz de realizar múltiplas tarefas, ser capaz de determinar as causas raiz dos 
problemas, ter boa capacidade analítica, ser capaz de estimar bem e gerir um orçamento e 
ter auto-disciplina. 

Para além das competências sobre processos, a coordenação geral deve igualmente ter 
competências de gestão de pessoas. No entanto, numa instituição não-governamental, a 
directoria de projecto não é completamente responsável pelos recursos humanos do 
projeto. Essa responsabilidade é partilhada com um responsável funcional da instituição. 
Este é um dos motivos pela qual a gestão de projetos é difícil. A coordenação geral de 
projecto deve obter resultados com uma equipa que não responde a ele hierarquicamente. 
As responsabilidades de gestão de pessoas exigem: 

a) Autoridade e capacidade de gestão para assegurar que todos seguem os processos e 
procedimentos estabelecidos. 
 

b) Demonstrar liderança para que a equipa siga voluntariamente as suas indicações. 
Esta liderança significa comunicar uma visão e fazer com que a equipa a aceite e se 
empenhe em alcançá-la. 
 



 
c) Estabelecer expetativas razoáveis, desafiantes e claras para os membros da equipa e 

motivá-los tornando-os responsáveis pelas metas a alcançar. Isto também implica 
saber dar feedback, claro e aceitável, sobre o seu desempenho. 
 

d) Ter a capacidade de formar uma equipa, de modo a que as pessoas trabalhem juntas 
em harmonia e se sintam motivados a trabalhar duramente para o bem do Projeto e 
da equipa. Quanto maior a equipa, maior é o projeto, mais importante é ter esta 
capacidade de desenvolver uma boa equipa. 
 

e) Ter competências de comunicação pró-ativa, oral e escrita, assim como saber ouvir 
os outros. 

A coordenação geral do Projecto é responsável pelo sucesso do projeto. Se a motivação da 
equipa é fraca e isso afeta o desempenho da equipa e a obtenção de resultados, a directoria 
deverá resolver estes problemas. Se membros da equipa não compreendem exactamente 
em que consistem as suas tarefas e são incapazes de concluir o seu trabalho de acordo com 
o planeado, então o gestor do projecto é responsável por corrigir a situação. 

 

18- COORDENAÇÃO OPERACIONAL 

É responsável pela supervisão da Coordenação Municipal do Projecto RS EDUC-1 

Presta serviços sociais orientando a coordenação municipal, distrital, mentores e famílias, 
sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e 
programas de educação. Planejar, coordenar e avaliar planos e programas em diferentes 
áreas de actuação do Projecto RS EDUC-1. 

1- Elaborar, implementar projectos nos bairros, zonas, distritos, municípios, baseados 
na identificação das necessidades das crianças vulneráveis inscritas na Fundação, 
visando o atendimento e a garantia da formação e a educação das crianças. 

2-  Propor e administrar benefícios do Projecto RS EDUC-1, no âmbito da comunidade 
do ensino médio e universitário. 
 

3-  Planejar e desenvolver visitas de campos para expansão e análise da realidade das 
crianças que se encontram fora do sistema do ensino. 
 

4-  Propor, coordenar, ministrar e avaliar treinamento dos coordenadores e mentores 
para a expansão do Projecto.  
 

5- Participar e coordenar grupos de coordenadores, equipes de mentores e 
interdisciplinares, associações e eventos relacionados a área de serviço social.  
 

6- Acompanhar o processo do inserimento, formação e a educação das crianças do 
Projecto RS EDCU-1 por meio da visita de campo e relatório de evolução. 
 



 
7- Promover práticas inovadoras de ensino e incentivar a utilização de tecnologias 

educacionais na coordenação municipal, distrital e mentores. 
 

8- Recrutar coordenadores municipais 
 

9- Articular recursos financeiros para realização e a expansão do Projecto nos 
municípios. 
 

10- Valorizar e garantir a participação activa da coordenação municipal, nos trabalhos de 
campos, garantindo um trabalho que seja integrador e produtivo. 
 

11- Avaliar e acompanhar o processo da expansão e a evolução da coordenação 
municipal, além dos seus resultados de desempenhos. 
 

A Coordenação Operacional do Projecto, muitas vezes atua como um “apagador de 
incêndios”. Ele resolve problemas pontuais com bastante frequência, o que o impossibilita 
de desenvolver e aplicar acções de longo prazo que ajudariam bastante a solucionar a raiz de 
todos os infortúnios vivenciados na expansão do Projecto. 

Outro desafio da Coordenação Operacional do Projecto está na formação de equipe que o 
apoiem em expansão e na resolução de situações das crianças fora do sistema do ensino. É 
preciso desenvolver na coordenação municipal competências de gestão de conflitos para 
que pequenos problemas sejam resolvidos rapidamente, de forma que eles não venham a 
prejudicar o ambiente de aprendizado das crianças. 

A coordenação operacional do Projecto deve: 

a) Planear mensalmente a estratégia para expansão do Projecto RS EDUC-1; 
 

b) Criar Dinâmicas e motivação para os coordenadores e mentores; 
 

c) Criar fichas de identificação para as crianças inscritas na Fundação; 
 

d) Criar fichas de registo para os mentores e famílias; 
 

e) Reproduzir o relatório mensal do Projecto RS EDUC-1 e da evolução de plano de 
expansão; 
 

f) Actualizar as bases de dados das famílias e mentores; 
 

g) Telefonar e/ou Enviar SMS aos coordenadores municipais a saber a sua disposição 
em continuar no Projecto; 
 

h) Actualizar a base de dados das crianças com os seus respectivos padrinhos; 
 

http://appprova.com.br/2015/08/20/como-incentivar-o-uso-de-tecnologia-na-escola/
http://appprova.com.br/2015/08/20/como-incentivar-o-uso-de-tecnologia-na-escola/
http://appprova.com.br/2016/05/19/competencias-e-habilidades/
http://appprova.com.br/2016/02/18/3-dicas-para-gestao-de-conflitos/


 
i) Cobrar os coordenadores municipais o boletim de notas trimensais, o relatório da 

evolução e o comprovativo de financiamento mensal das crianças e enviar para a 
DMC para enviar aos padrinhos; 
 

j) Coordenar com os coordenadores municipais o pagamento das crianças 
apadrinhadas (1 á 10 de cada mês); 
 

k) Pagar os Coordenadores municipais e os respectivos mentores que têm crianças 
apadrinhadas no final de cada mês; 
 

l) Reproduzir e enviar mensalmente a lista das crianças para o apadrinhamento para a 
DMC para enviar aos membros. 

 

19- COORDENAÇÃO MUNICIPAL 

É responsável pela supervisão das coordenações distritais e zonas. 

A coordenação municipal do Projecto, se afirma progressivamente como formador, 
orientador de um trabalho coletivo e como conexão entre os indivíduos, o projeto da 
instituição e os conteúdos educativos.  

Fazer com que toda a comunicação entre a coordenação distrital e mentores flua de maneira 
funcional. 

Recrutar coordenadores distritais e mentores. 

A coordenação municipal do Projecto deve: 

a) Ajudar os coordenadores distritais a tratar da documentação das crianças; 
b) Localizar instituições do ensino médio e superior, com objectivo de criar parcerias;  

 
c) Telefonar/Enviar sms aos coordenadores distritais e aos mentores a saber a sua 

disposição em continuar no projecto; 
 

a) Cobrar os coordenadores distritais e mentores o boletim de notas das crianças; 
 

b) Cobrar os coordenadores distritais e mentores o relatório de evolução das crianças; 
 

c) Fazer visitas de campos aos municípios e as crianças registadas na base de dados da 
Fundação; 
 

d) Vir a sede da Fundação duas vezes por mês, 
 

 

http://appprova.com.br/2016/05/20/quem-forma-o-formador/


 
20- MENTORES 

São voluntários (Alunos do Ensino Médio e/ou Universitário) que se deslocam, 

periodicamente, às residências das famílias carenciadas, que servem como o guia, 

orientador e, é responsável pela coordenação e educação das crianças e fundamentalmente 

serve de referência para as mesmas. 

O mentor deve: 

a) Registar crianças e famílias vulneráveis para Projecto RS EDUC-1 próximo da sua 
localidade; 
 

b) Ter sob a sua alçada um número não superior a 15 crianças; 

 

c) Efectuar visitas mensais às famílias inscritas no programa e sob a sua tutela; 

 

d)  Prestar apoios (i) pedagógicos - sobretudo, nas disciplinas de matemática, português 

e literacia financeira; (ii) informacional - informação útil variada e; (iii) 

comportamental - conduta ética, moral e cívica; 

 

e) No final de cada visita, submeter um relatório da situação e da evolução da criança 

coordenador do distrito ou do município com cópia para o coordenador operacional 

do projecto. 

 

f) Organizar e escolher os materiais necessários ao processo de ensino-aprendizagem 
das crianças. 
 

g) Apresentar o boletim de notas das crianças apadrinhadas ao coordenador municipal; 
 

h) Apresentar o comprovativo de pagamento de propinas mensais das crianças 
apadrinhadas ao coordenador municipal; 
 

i) Identificar espaços próximo da casa da criança vulneráveis inseridas no Projecto RS 
EDUC-1, com objectivo de criar explicações ou centro Educ. 
 


