
 

opomun.com 
opomun@clip.pt 

 

 
 

“Tendo em consideração a falta de perspetivas para a retoma das atividades letivas 

presenciais nas escolas primárias, o Programa Kukula iniciou, em setembro, 
uma distribuição mensal de fichas de trabalho. Durante o mês de outubro, os nossos 

alunos trabalharão as consoantes, adições simples, formas geométricas e conteúdos 
como a identidade, o corpo, os meses e os dias da semana, sempre guiados pelo 

acompanhamento telefónico do professor Emídio. 
 

 
Setembro trouxe-nos uma ótima notícia! Graças à angariação de fundos realizada pelos 
alunos, através da venda de t-shirts na conferência OPOMUN, o Centro Kukula do 

Bairro 5 terá mais apoio. Este donativo é fundamental para assegurar a manutenção e 

o funcionamento das suas instalações, o material escolar dos alunos que o frequentam e 
a remuneração do professor que aqui leciona. 

 
Nos parágrafos que se seguem, partilhamos convosco um pouco da história do Kukula do 

Bairro 5 para que possam sentir o impacto positivo que terão nas vidas das 40 crianças 

que beneficiam das suas explicações. Muito obrigada por quererem alargar o vosso  
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apoio a mais crianças, em situação de vulnerabilidade. Obrigada por irem mais 

longe connosco! 
 

 
Tal como o Kukula-CLIP, o Kukula do Bairro 5 começou a sua atividade em 2007 e tem 
evoluído consideravelmente. As explicações deixaram de ser dadas debaixo de uma 

árvore por formadores locais voluntários, no próprio bairro, e são agora lecionadas 
dentro do recinto escolar. 

 

Desta forma, através da sinalização de crianças por parte dos professores, o Programa 
conseguiu chegar a mais crianças e a crianças com mais dificuldades, tendo fixado 

o número de alunos por classe em 20. Este limite prende-se com o facto de o rácio  
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professor-aluno nas aulas ser extremamente elevado, não sendo possível haver uma 

atenção individual a cada criança. Assim, o Kukula do Bairro 5 tem duas turmas (uma de 
manhã e outra de tarde), apoiando os 40 alunos com maiores dificuldades da escola. 

Desde 2015, as explicações no Kukula do 5º Bairro passaram a ser lecionadas 

pelo profissional local Benedito Manel, que continua no Programa atualmente. 

 
À semelhança do Kukula-CLIP, neste contexto de pandemia, os alunos do Kukula do 5º 

Bairro têm beneficiado de explicações através de chamadas telefónicas. Nestes 
contactos, o professor Benedito tem sensibilizado alunos e encarregados de educação 

para a importância de uma rotina de estudo, auxiliado na resolução das fichas de 

trabalho e solucionado dúvidas nas atividades propostas pela escola. 
 
Queremos deixar uma palavra de profundo agradecimento à comunidade escolar do 

CLIP por acreditarem que a educação é um direito que não pode ser violado, 

mesmo em situações de crise. Proporcionam aos alunos do Programa Kukula as 
ferramentas necessárias para que continuem a aprender e a crescer. Obrigado.” 
  

 

Visite-nos e inspire-se em: 
www.facebook.com/mocambicanasqueinspiram 

www.instagram.com/mocambicanasqueinspiram   
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