
Nada mais dá
significado à AVPA
do que tornar
verdadeiramente
possível um futuro
melhor para essa
geração

PROJETO VIDA
1270 livros entregues, sendo 
319 de forma totalmente 
gratuita. Este ano alcançamos 
788 crianças direta e 
indiretamente.

CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES
78 educadores vieram de 
diversas regiões do país para a 
nossa capacitação, evento que 
acontece anualmente há 14 
anos em Maputo.

APADRINHAMENTO
Através de sua ajuda, 
alcançamos diretamente 217 
crianças que receberam material 
didático e muitas já estão 
recebendo alimentação diária.
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Seja bem-vindo ao nosso informa-
tivo trimestral!
Muito mais do que simplesmente 
informar os trabalhos do trimes-
tre, o que já é nossa obrigação 
enquanto organização sem fins 
lucrativos, nossa proposta é te 
aproximar das crianças atendidas 
pela AVPA. Aqui, você fica saben-
do um pouco mais sobre aquilo 
que fizemos nos primeiros meses 
deste ano de 2020.
Todo início de ano é a fase em 
que mais trabalhamos, assim 
como o período que mais precisa-
mos de investimentos.
Nosso ano sempre inicia-se com 
a capacitação de educadores, 
quando recebemos o time de 

professores de diversas regiões do 
país para um intenso treinamento 
de duas semanas. 
Além disso, realizamos a entrega 
dos livros da AVPA que serão 
usadas pelas crianças ao longo 
do ano.
Nas primeiras semanas do ano, 
fazemos a entrega de materiais es-
colares para crianças e jovens órfãos 
e carentes. Este ano foram mais de 
200 kits distribuídos gratuitamente.
Em fevereiro, iniciamos novas 
atividades voltadas para a comu-
nidade onde se localiza o nosso 
escritório. Estamos dando aulas de 
inglês, reforço escolar e música. A 
procura foi tanta que precisamos 
deixar muitas pessoas nas listas de 

espera.
Não podemos deixar de falar do 
nosso programa de apadrinha-
mento. Mais de uma centena de 
crianças receberam nossos livros e 
terão alimentação garantida em 4 
escolinhas comunitárias e cen-
tros infantis devido aos recursos 
oriundos desse programa. Além 
disso, muito daquilo que fizemos 
somente foi possível devido ao 
apadrinhamento. 
Somente com esse investimento e 
as doações pontuais  que recebe-
mos é que pudemos honrar todos 
os nossos compromissos financei-
ros até aqui.
Um grande abraço e que Deus os 
abençoe. 
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Tudo que a AVPA faz 
está diretamente ligado 
à educação. Visando 

proporcionar oportunidades e 
novas possibilidades às próximas 
gerações, este ano iniciamos em 
nossa sede administrativa uma 
série de atividades oferecidas 
gratuitamente às crianças e jovens 
da nossa comunidade.
A maior parte dessas atividades 
é dirigida por voluntários 
moçambicanos da AVPA. Faz 
parte de nossa missão investir na 
vida dos jovens dessa nação para 
que, por sua vez, eles também 
possam alcançar e capacitar 
muitos outros.
Cada uma dessas atividades que 
temos desenvolvido têm aberto 
portas para compartilharmos o 
evangelho com os alunos, que 
têm, aos poucos, participado dos 
cultos da nossa Igreja local.

REFORÇO ESCOLAR
O desejo de oferecer aulas de 
reforço escolar surgiu há muito 
tempo. As crianças com as 
quais convivemos demonstram 
uma grande dificuldade em 
diversas áreas da aprendizagem, 
especialmente na leitura e na 
escrita. Sem um fundamento 
sólido nessas duas áreas, todo 
o processo de aprendizado, 
nas mais diversas áreas, fica 
comprometido.
Temos nos deparado com a triste 
realidade de que muitas crianças 
dessa geração, já acima dos 8 
anos, que já deveriam saber ler 
e escrever, não conhecem nem 
ao menos as vogais. Para mudar 
esse quadro e ajudar essas 
crianças no seu desenvolvimento 
acadêmico, temos oferecido aulas 
de reforço escolar, centradas na 
alfabetização. Ao mesmo tempo, 

paralelamente a isso, procuramos 
também auxiliá-las com os 
conteúdos das diversas disciplinas 
escolares, o que acaba incluindo 
crianças ou jovens que não 
apresentam dificuldades somente 
com a leitura e escrita. Nessa 
primeira fase, estamos atendendo 
19 crianças, mas nossos planos 
são alcançar mais pessoas à 
medida que nossa capacidade 
operacional assim o permitir.

AULAS DE INGLÊS
Como dito anteriormente, a 
alfabetização é um problema 
estrutural em Moçambique. Se 
as crianças e jovens daqui já 
têm dificuldade com sua língua 
materna, o que dirá com outros 
idiomas. No entanto, aquilo que 
para muitos pareceria utopia ou 
uma impossibilidade, para aqueles 
que creem tudo é possível.

NOVIDADES 2020
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Através de uma parceria 
extremamente solidária com o 
curso de inglês Top English 
– 100% conversação, 16 
adolescentes e jovens estão tendo 
a oportunidade de fazer um curso 
de inglês de alto nível sem custo 
nenhum. Para esses estudantes, 
ter acesso a um curso como esse 
seria algo jamais imaginado. 
Talvez, para alguns brasileiros o 
domínio do inglês já se tornou 
algo comum ou ordinário, 
mas para a nossa realidade 
moçambicana isso significa um 
grandioso salto em direção a 
um futuro profissional promissor 
para cada um desses que temos 
alcançado.

AULAS DE MÚSICA
A cultura moçambicana é muito 
musical, na qual a música é 
muito apreciada, valorizada e 
utilizada em diversas ocasiões. A 
música é um meio poderoso para 
o desenvolvimento de diversas 
habilidades e sensibilidades 
e, também, uma maneira de 
adorarmos a Deus e pregarmos 
a Sua Palavra. Pensando em 
tudo isso, passamos a oferecer 
aulas gratuitas de teoria musical e 
violão.
Assim como as demais atividades, 
nosso plano é aumentar 
progressivamente o número de 
pessoas alcançadas e o de 
instrumentos oferecidos, também 
à medida que mais pessoas 
ingressarem em nosso time de 
voluntários.

Na página anterior, adolescentes 
fazem a correção de suas atividades.
Ao lado, Daniel Fleury, representante 
da Top English, entregando o mate-
rial didático para Fernanda, profes-

sora e diretora da AVPA.
Abaixo, jovens particiapam de aula.
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O treinamento de 
professores é um 
dos mais importantes 

instrumentos da AVPA para a 
execução do seu trabalho na área 
da educação em Moçambique. 
Desde o início das atividades 
em 2006, ficou evidente a 
necessidade de que houvesse 
um treinamento constante para 
que as pessoas envolvidas com 
a educação infantil, na sua 
grande maioria leigas, fossem 
habilitadas e capacitadas em 
áreas específicas para exercerem 
bem sua função. 
O foco da metodologia utilizada 
no programa educativo da AVPA 
é o de educar a criança como 
um ser integral, não visando 
apenas que ela alcance seu 
pleno potencial acadêmico, mas 
também, ensinando-lhe princípios 
e valores cristãos que a ajudem 
a desenvolver um caráter íntegro, 
com atitudes que revelem amor 

e respeito pelo seu semelhante. 
Nosso investimento em educação 
infantil não é com o objetivo de 
preparar a criança para a escola, 
mas sim, educá-la para a vida. 
Por esta razão, nossos educadores 
são levados a entender a 
importância que eles têm como 
construtores, edificadores de 
vidas. Os fundamentos estão 
sendo lançados por eles na vida 
de cada criança, e isso não se 
faz de um dia para outro, leva 
tempo. Não se faz por dinheiro, 
por salário, se faz por amor. É 
uma grande responsabilidade, 
mas ao mesmo tempo, um grande 
privilégio.
A capacitação frequente ao 
longo desses 14 anos sempre 
foi uma realidade. Neste ano, 
o treinamento foi realizado em 
janeiro com a participação de 
78 pessoas, vindas de várias 
partes do país. Durante 15 dias, 
eles aprenderam a ensinar, a 

orientar, a preparar materiais 
pedagógicos, organizar 
atividades recreativas, tudo com o 
objetivo de descobrir-se em toda 
sua criatividade, desenvoltura e 
paixão pelo ensino. Foi um tempo 
de mostrar a cada um deles que é 
necessário ter olhos para ver nas 
crianças os homens e mulheres do 
amanhã, tendo a consciência de 
estar fazendo, por cada um deles, 
um trabalho com excelência.   
Dentre os temas abordados 
no treinamento deste ano, 
além daqueles ligados aos 
fundamentos da pedagogia, 
metodologia de ensino e aulas 
teóricas e práticas sobre a 
produção de material didático, 
também tivemos os seguintes 
assuntos:
- A arte de contar histórias, 
ministrado pela jornalista e 
professora Fernanda Franco;
- Higiene e saúde, pela 
bioquímica Zuleika Fonseca;

CAPACITAÇÃO DE 
EDUCADORES

Atividades práticas de desenvolvimento 
de coordenação motora. Ao lado, a 

presidente da AVPA, Magaly da Silva, 
entrega os certificados da capacitação.
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- Inclusão de crianças com 
necessidades especiais no ensino 
regular, por Sônia Olivero, 
missionária e especialista em 
trabalho com crianças especiais;
- Inclusão social focada em 
pessoas com albinismo, por 
Inocêncio Machava, vice-
presidente da ALBIMOZ 
(Associação de Apoio a Albinos 
de Moçambique);
- Evangelização de crianças, com 
o professor e diretor nacional da 
APEC (Aliança Pró Evangelização 
de Crianças), Jossefa Ngomane;
- Prevenção contra o abuso sexual 
infantil, com a participação da 
palestrante e pedagoga Mara Melnik.
A preocupação da AVPA é 
munir os educadores de todas 
as ferramentas necessárias 
para que sua prática de ensino 
seja eficiente sob todos os 
aspectos. Procuramos ter, com 
cada um deles, uma parceria de 
trabalho que resultará no bom 
aproveitamento das crianças e no 
seu desenvolvimento integral.  
Para se mudar uma nação, 
deve-se investir na educação 
de qualidade. Para que haja 
qualidade na educação, é preciso 
despertar o amor nos educadores. 
Este é o nosso maior desafio.

No topo, educadores são capacitados nas 
mais diversas áreas da educação. Acima, pa-
lestra sobre a inclusão de pessoas portadoras 

de albinismo. Abaixo, cerimônia de encerra-
mento do treinamento de 2020.
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Em Moçambique, não existe 
nenhum material didático que 
seja usado especificamente 

pelas crianças em idade pré-
escolar. Foi justamente dessa 
necessidade que nasceu a 
Associação Vida Para África.
Nossa principal atividade é o 
desenvolvimento de material 
didático para a educação infantil. 
Muito mais do que criar e publicar 
livros, nós desenvolvemos toda 
uma metodologia educacional 
voltada para o público de 3 a 5 
anos de idade.
Nossa forma de ensinar, respeita 
as especificidades de cada 
faixa etária e foi desenvolvida 
especificamente para a realidade 
africana. Todos os conteúdos 
são apresentados de maneira a 
auxiliar a criança de modo pleno 
em seu desenvolvimento cognitivo. 
Nosso currículo engloba todas as 
áreas de conhecimento do mundo, 

linguagem, conceitos matemáticos, 
artes, boas maneiras, noções de 
saúde e higiene e estabelece 
padrões de comportamento social, 
moral e ético, fundamentados em 
valores e princípios cristãos, dando 
à criança uma formação sólida 
sobre a qual ela irá edificar sua 
vida.
Nossa gama de materiais inclui 
manual do educador, livros do 
aluno, cartazes, um material 
exclusivo para zonas rurais, 
CD com músicas próprias e 
muito mais. A este projeto de 
desenvolvimento de material 
pedagógico nós damos o nome 
de Projeto Vida.
Além do que já foi dito, temos 
como diferencial em nosso 
programa o desenvolvimento do 
caráter. Tanto a personalidade 
quanto o caráter de uma pessoa 
são formados na primeira infância, 
e não por coincidência, essa é a 

faixa etária que atuamos. A nossa 
metodologia foi criada de forma 
a trabalhar o desenvolvimento do 
caráter da criança, ensinando-a 
conceitos baseados no caráter 
de Jesus Cristo. Daí, dizemos que 
a base de nossa metodologia 
é cristã, uma vez que ela é 
totalmente baseada na Bíblia e na 
vida de Jesus. 

ENTREGA DE MATERIAL
Em todo fim de período letivo, 
nós iniciamos a impressão dos 
livros que serão utilizados no 
ano seguinte, e neste ano não foi 
diferente. Em meados de janeiro 
recebemos da gráfica 200 kits 
do Jardim, para crianças de 4 
anos, e 300 kits da Pré-Escola, 
utilizado por crianças de 5 anos, 
totalizando 1000 livros ao custo 
total de 414 mil meticais. O kit 
do Jardim é formado por dois 
livros, sendo um para atividades 

Crianças utilizando nossos livros em algumas 
das nossas escolas associadas. À direita, 

crianças em uma escola de Gaza.

MATERIAL DO 
PROJETO VIDA
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extras como recorte e colagem. 
O kit da Pré Escola também é 
formado por dois livros, sendo 
um de matemática e letra cursiva, 
preparando o aluno da melhor 
forma para seu ingresso na 1a 
Classe.
Neste ano, fizemos a entrega 
de 1270 livros do Projeto Vida. 
Deste total, 951 livros foram 
vendidos e os demais 319 foram 
entregues sem custo para as 
nossas escolas associadas, que 
fazem parte do programa de 
apadrinhamento.
Através do Pojeto Vida, 
pudemos alcançar milhares de 
ao londo dos anos, em diversas 
partes do país. Neste ano, temos 
crianças nas províncias de Sofala, 
Gaza e Maputo que estão 
utilizando nosso material, em 15 
escolas diferentes, dando um total 
aproximado de 788 crianças.

ESCOLAS QUE UTILIZAM O 
PROJETO VIDA

GAZA
  Chokwe
  Licilo
  Xai-Xai
MAPUTO
  Boane
  Matola
SOFALA
  Beira
TETE
  Songo
TOTAL

CRIANÇAS POR IDADE

•3 anos
•4 anos
•5 anos

Escolas

1
1
1

2
9

1

1
16

157 crianças
360 crianças
271 crianças

Crianças

208
36
64

78
342

40

20
788

À direita, nossos livros sendo orga-
nizados e separados para a entre-

ga às escolas. Abaixo, mapa de 
Moçambique com a localização das 

escolas que usam nosso método de 
ensino e nosso material.
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A presidente e fundadora 
da AVPA, Magaly da Sil-
va, entrega kit de material 
escolar na comunidade 
do Infulene, na cidade da 
Matola, em Maputo.
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Capacitação de educa-
dores, entrega de livros, 
matrículas, reuniões, entre 

outros, tudo isso nas primeiras 
semanas do ano, com certeza o 
período mais intenso para nossa 
equipe. No entanto, ao mesmo 
tempo em que as atividades são 
bastante cansativas, também há 
um dos momentos mais esperados 
por nós.
Há mais de 12 anos, nós fazemos 
a entrega de um kit de material 
escolar completamente novo para 
crianças, adolescentes e jovens, 
desde a primeira classe até o nível 
superior e técnico. Mochila, ca-
dernos, estojo com caneta, lápis 
preto, lápis colorido, borracha, 
apontador e ainda materiais de 
higiene pessoal como sabonete, 
escova e pasta de dentes. Todo 
material é calculado de forma 
a suprir a necessidade de cada 
estudante, consoante a classe em 
que se encontram.
Todos os estudantes que recebem 

TRANSFORMANDO 
HISTÓRIAS

esse material são órfãos ou muito 
carentes, com certeza eles não 
teriam condições de comprar o 
material necessário para assistir as 
aulas. Embora essa seja uma das 
ações mais dispendiosas de todo 
o nosso planejamento anual, é 
sem dúvida uma das mais impor-
tantes e a que mais nos toca.
Alguns jovens que receberam o 
material nsse ano, estavam pre-
sentes nas primeiras listas, há mais 
de 10 anos atrás. Eles receberam 
material quando estavam no 
ensino fundamental, receberam 
no ensino médio e agora estão no 
ensino superior e técnico. Alguns 
desses jovens, inclusive, recebem 
ajuda no pagamento das mensa-
lidades. É exatamente para isso 
que estamos aqui em Moçam-
bique há 14 anos, de forma real 
e significativa, estamos tornando 
possível um futuro melhor para 
essa geração.
Nós da AVPA, procuramos 
trabalhar com consistência. Não 

queremos simplesmente ver esses 
estudantes uma vez ao ano, fazer 
uma obra de caridade e esperar 
até o próximo ano para vê-los 
novamente. Todas essas crianças 
e jovens vivem em comunidades 
onde somos atuantes.
Os estudantes do bairro do 
Infulene vivem no entorno do 
Centro Infantil Maya, escola que 
faz parte do nosso programa de 
apadrinhamento.
Aqueles que vivem na Matola 
Santos vivem próximos da Esco-
linha Comunitária Louvai a Deus 
que também faz parte do apadri-
nhamento, onde inclusive fazem 
suas refeições.
Os jovens que vivem no bairro do 
Inhagóia, na cidade de Maputo, 
vivem próximos de onde temos 
uma célula de nossa igreja local; 
os demais estudantes são mem-
bros de nossa igreja local. 
Dessa forma, podemos acompa-
nhar de perto o desenvolvimento 
integral de cada um.

MATERIAL EM NÚMEROS

•213 estudantes beneficiados;
•100.175 meticais investidos,  
aproximadamente R$ 7.700;
•213 mochilas e estojos;
•1230 cadernos;
•451 canetas;
•307 borrachas
•418 lápis pretos;
•158 caixas de lápis de cor;
•213 apontadores;
•213 sabonetes;
•213 escovas e pastas de dente;
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Lançado nos últimos meses 
de 2019, o nosso programa 
de apadrinhamento tem sido 

nossa principal fonte de recursos.
Através desse programa, nós 
oferecemos a entrega de material 
didático e a alimentação diária 
dessas crianças. Além disso, a 
AVPA funciona como a coorde-
nação pedagógica das escolas 
associadas, assegurando assim o 
melhor aproveitamento da nossa 
metodologia de ensino por parte 
das crianças.
Conforme pode ser verificado no 
final deste informativo, 52% de 
todas as doações recebidas até 
aqui neste ano foram devidas às 
assinaturas deste programa.
Até o final do mês de março, 
estávamos com exatamente 96 
assinaturas aprovadas. Para este 
ano de 2020 nós estamos com 
quatro escolinhas associadas, 
com aproximadamente 217 crian-
ças alcançadas diretamente, que 
receberam nosso material didáti-
co. Duas dessas escolas já estão 
recebendo alimentação desde 
o início das aulas, enquanto as 
outras duas estão se adequando 
fisicamente para o preparo da 
comida, assim como aguardando 
aprovação e liberação por parte 
dos órgãos públicos competentes.

COMO FUNCIONA
Mais do que somente angariar 
fundos, nosso programa aproxima 
de forma direta nossos parceiros 
da criança alcançada com a sua 
doação. Além dos informativos 
financeiros e de atividades da 
Associação Vida Para África, 

APADRINHAMENTO
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o padrinho poderá acompanhar o 
desenvolvimento de uma criança 
específica, por todo o período 
escolhido no momento de sua 
assinatura.
Exemplificando, caso um de 
nossos parceiros escolha apadri-
nhar duas crianças pelo período 
de um ano, durante todo aquele 
ano letivo ela receberá notícias, 
poderá trocar cartas e através de 
relatórios pessoais acompanhará 
todo o desenvolvimento pedagó-
gica das duas crianças que lhe 
foram atribuídas.
As aulas em Moçambique tiveram 
início em meados de fevereiro, 
mas muitos pais deixaram para 
matricular seus filhos até o co-
meço de março, quando efetiva-
mente iniciamos o cadastramento 
local das crianças. Devido à crise 
decorrente da pandemia do novo 
coronavirus, as aulas em Moçam-
bique foram suspensas a partir de 
23 de março. Embora as aulas 
não estejam mais decorrendo, nós 
mantivemos a alimentação nas 
escolas que já a recebem, pois 
para a grande parte das crianças 
as refeições feitas nas escolas são 

as melhores, e certamente para 
algumas delas é a única.

COMO ASSINAR
Através do site www.vida-africa.
org/apadrinhe.php o doador 
preenche um cadastro com seus 
dados, escolhendo também a 
quantidade de crianças apadri-
nhadas, o período de assinatura e 
a forma de pagamento.
Quando a assinatura é efetivada 
nossa equipe estabelecerá o link 
entre o assinante e uma de nossas 
crianças.

Crianças da Escolinha Louvai a Deus, 
todas beneficiadas pelo programa 

de apadrinhamento.

ASSINATURAS MÊS A 
MÊS

•2019:
•Janeiro: 
•Fevereiro:
•Março:
•Total:

NÚMEROS ATUAIS
•Assinaturas: 96
•Apadrinhamentos: 116
•Crianças alcançadas: 217
•Escolas associadas: 4

Entradas
115
5
3
4

127

Saídas
16
6
4
5
31
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RELATÓRIO 
FINANCEIRO
DE ONDE VÊM AS ENTRA-
DAS DA AVPA?
As receitas da AVPA têm basi-
camente duas origens, venda de 
material pedagógico e doações. 
O primeiro trimestre costuma ser 
o período com o maior volume 
de entradas, pois é quando as 
escolas fazem o pagamento dos 
livros que serão utilizados durante 
todo o ano. Além disso, temos as 
doações, que são de três tipos, 
doações de pessoas físicas, 
doações de pessoas jurídicas e o 
apadrinhamento.
Muitas assinaturas de apadrinha-
mento foram feitas ainda no ano 

passado, portanto tivemos um 
aporte muito grande nesse trimes-
tre, pois, devido a questões ope-
racionais, todo o valor desde o 
início do apadrinhamento foi-nos 
disponibilizado no início do ano.
No entanto, conforme podemos 
verificar no gráfico abaixo, a ven-
da de livros cai consideravelmente 
a partir de março para pratica-
mente zero, pois as escolas não 
fazem pedido de livros durante o 
ano letivo. De outro lado, teremos 
uma certa diminuição dos valores 
do apadrinhamento, uma vez que 
o valor acumulado de 2019 já nos 
terá sido liberado.

TOTAL DE ENTRADAS
(Valores em 1.000 mt)

ORIGEM DAS DOAÇÕES

Nos primeiros três meses do ano 
de 2020 recebemos, através de 
doações, o valor aproximado 
de 655.000 meticais. Através do 
gráfico acima é possível ter uma 
visão geral da origem de todas 
essas doações.
Todo valor decorrente das assi-
naturas de apadrinhamento feitas 
através de nosso site correspon-
dem a aproximadamente 341.000 
meticais, o equivalente a 52% das 
doações.
As doações oriundas de pesso-
as físicas, seja através do site ou 
transferência para nossa conta, 
correspondem a um valor próximo 
de 183.000 meticais, ou 28% do 
total, enquanto 131.000 meticais, 
ou 20% das doações, dizem 
respeito às entradas de pessoas 
jurídicas, feitas através de transfe-
rência bancária.

500

450

400

350

300

250

200

150

50

0

100

venda de livros doações e apadrinhamento

janeiro

261900

135000

fevereiro

153650

289603

março

67160

230694

R$ 1 = 13 mt
Valor médio do 
câmbio trimes-
tral, de janeiro 
a março de 
2020.

52%

28%
20%

apadrinhamento

doações pessoa física

doações pessoa jurídica
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TOTAL DE SAÍDAS
(Valores em 1.000 mt)

Conforme verifica-se no gráfico 
acima, metade de nossas despesas 
no primeiro trimestre foi em relação 
aos custos com a gráfica para 
a produção dos nossos livros. A 
maioria dos livros é vendida para 
as escolas que utilizam nosso mate-
rial e método de ensino, enquanto 
outra parte é fornecida para nossas 
escolas associadas, que fazem 
parte do programa de apadrinha-
mento. Essa é uma despesa pontual 
que só ocorre no começo do ano. 
Neste ano, o custo total com a im-
pressão desse material foi de 414,3 
mil meticais.
Em seguida, temos uma despesa 
fixa com pagamento de funcioná-
rios, colaboradores, subsídio para 
alguns educadores e despesas com 
voluntários. Essa despesa corres-
ponde a 20% do total, o equivalen-
te a aproximadamente 160 mil me-
ticais.Outra despesa considerável, 
no valor de aproximadamente 100 
mil meticais, o que corresponde a 
12% de nossas saídas é o investi-
mento que fizemos com a compra 
de material escolar. Essa também é 
uma despesa exclusiva dos primei-
ros meses do ano, tendo em vista 
que essa ação se dá somente no 
início do ano letivo.

50%

20%
12%

6%

6% 5%
1%

0%
livros - 414.3

salários - 159.9

material escolar - 100.2

alimentação - 52.5

mensalidades - 51.3

escritório - 39.5

transporte - 6.1

despesas bancárias - 2.3

BALANÇO MENSAL
O gráfico abaixo mostra 
a relação mensal de 
entradas e saídas. Como 
explicado antes, tivemos 
uma grande despesa 
em janeiro referente ao 
pagamento dos livros, 
e depois em fevereiro, 
referente ao material dos 
órfãos. A tendência é as 
despesas se estabiliza-
rem até abril ou maio, no 
entanto ainda haverá um 
acrescimo nos próximos 
meses com o retorno 
das aulas e a entrada 
de mais duas escolas na 
parte da alimentação.
Como também já foi 
falado, nos próximos 
meses teremos uma 
diminuição de entradas, 
quando o valor dos 
apadrinhamentos de 
2019 tiverem sido repas-
sados integralmente, a 
menos que tenhamos a 
entrada de novos assi-
nantes e mais doações.

janeiro

fevereiro

março

4503001500

394219

249409

198284

396900

443253

297854

entradas saídas

A seguir, temos as matrículas e 
mensalidades de alguns estu-
dantes, desde a pré escola até o 
ensino superior e técnico. Essa é 
uma despesa fixa, assim como a 
alimentação de nossas escolas 
associadas. Atualmente, estamos 
fornecendo alimentação para duas 
escolas, enquanto outras duas 
estão finalizando algumas questões 
práticas como reforma da cozinha 
e autorizações junto aos órgãos 
competentes. A previsão é termos 
essa questão resolvida tão logo as 
aulas voltem ao normal. Cada uma 
dessas despesas, o pagamento de 
matrículas e mensalidades 
e o fornecimento de ali-
mentação correspondem 
a 6% dos nossos custos 
cada uma, ou 51,3 e 52,5 
mil meticais respectiva-
mente.
Por fim, temos algumas 
despesas operacionais, 
como gastos de escritório, 
com 39,5 mil meticais ou 
5% do total, e despesas 
com transporte e taxas 
bancárias, corresponden-
do a pouco mais de 6 
mil e 2 mil meticais, o que 
seria 1% e menos de 1%.

ENTRADAS E SAÍDAS
(Valores em 1.000 mt)
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APADRINHE UMA 
CRIANÇA
Acesse www.vida-africa.org/apadrinhe.php 

e saiba como ajudar.




