ACTIVIDADES DA EAO

CURSOS DE FORMAÇÃO
A EAO promove a realização de
Cursos Profissionais
•

Electrónica (10,5 meses)

•

Informática (2 meses)

•

Auxiliares de Educadores de Infância (7 meses)

•

Instalações Eléctricas (em fase de conceptualização)

e
Cursos Comunitários
•

Transformação de Fruta

•

Radialistas Comunitários

•

Tinturaria de panos e batik

•

Costura e Artesanato

•

Outros (gestão de mutualidades de crédito, etc.)

UNIDADES ESPECIALIZADAS
CENTRO MULTIMÉDIA

A EAO gere um centro multimédia, onde os jovens têm acesso a
novas tecnologias (Internet de banda larga e uma Biblioteca recheada
de manuais escolares, romances, livros de poesia e teatro, bem como
revistas e jornais recentes.

CENTRO DE ANIMAÇÃO INFANTIL

O Centro de Animação Infantil, funciona como um centro de recursos
para a valorização e promoção das Escolas populares e comunitárias.

São colocados à disposição das crianças, monitores especializados,
materiais didácticos, brinquedos, computadores, um espaço de
animação e de recreação com vista a permitir um desenvolvimento
harmonioso

e

equilibrado

da

criança

(desenvolvimento

motor,

sensorial, afectivo e linguístico).

De igual modo, são promovidos neste centro acções de formação
pontual aos professores das escolas populares em português,
planificação de aulas, metodologia de ensino e aprendizagem.

ORGANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO DE EVENTOS

A escola, também se tem preocupado com o desenvolvimento social e
cultural de jovens, promovendo vários eventos de carácter cultural,
festivais

de

dança

e

música,

torneios

desportivos,

teatros

e

concursos.

São promovidos vários encontros de carácter formativo e educativo
com os nossos parceiros, como seminários temáticos, ateliers, fórum
e visitas de intercâmbio, assim como acolhendo iniciativas de outros
parceiros como a UICN, IBAP, SNV, Guiné-Telecom, empresas Total e
Elf, ONG, Ministério da Saúde e outros.

APOIO PEDAGÓGICO A OUTRAS ORGANIZAÇÕES
Escola de “Ilonde”
A pedido do Liceu “João XXIII”, a Escola de Artes e Ofícios de Quelelé
cedeu uma professora de Pedagogia à escola de “Ilonde”, com o
objectivo

de

prestar

um

acompanhamento

pedagógico

aos

professores locais.

ONG
A Escola organiza múltiplas sessões de formação destinadas ao
reforço de competências de quadros intermédios das ONG nacionais,
destacando-se as seguintes formações:
•

Gestão de Projectos de Luta Contra a Exclusão Social:
presencial e à distância (CIARIS), dirigido a 15 representantes
de 11 ONG

•

Desenvolvimento comunitário enquanto instrumento de luta
contra a pobreza e exclusão social, dirigido a 10 quadros da AD
e 6 radialistas de 6 rádios comunitárias de Bissau

•

Técnicas de Filmagem e de animação comunitária, dirigido a 14
jovens jornalistas de 2 televisões comunitárias da Guiné-Bissau
(Televisão Comunitária de Quelelé e Televisão Comunitária
“Massai”)

•

Desenvolvimento Descentralizado, dirigido a 13 representantes
de 3 ONG nacionais.
ESCOLAS POPULARES

São realizadas regularmente acções de formação para professores de
diferentes Escolas Populares de Quelelé, nas áreas de português e
técnicas de elaboração de planos de aula. A Escola contribui com os
seus recém-formados da área de Auxiliares de Educadores de
Infância para essas escolas.

ACOMPANHAMENTO DOS FORMADOS
A escola viabiliza e facilita a realização de actividades profissionais
dos seus formados, colocando à sua disposição as instalações e
algum material e equipamento da EAO.

Por outro lado, diligencia-se junto de alguns potenciais empregadores
a possibilidade de emprego dos melhores alunos(as).

