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CONHEÇA NOSSAS ESCOLINHAS

ESCOLINHA COMUNITÁRIA DE
VINDE -  MISSÃO ÁFRICA 

150 crianças 

Ano de Fundação: 2018 

ESCOLINHA COMUNITÁRIA 
INFANTIL YAHWEHW JIRE - 

MISSÃO ÁFRICA
40 crianças 

Ano de Fundação: 2017 

ESCOLINHA COMUNITÁRIA DE
MUTUA 

120 crianças 

Ano de Fundação: 2013 

ESCOLINHA COMUNITÁRIA 
INFANTIL EVA E LITITO - 

MISSÃO ÁFRICA
60 crianças 

Ano de Fundação: 2018 
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"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo."

RELATÓRIO 2º SEMESTRE

2018 



Em 2018 nossas 

crianças foram 

atendidas no Centro 

Nutricional: uma 

vez por semana elas 

estiveram lá para 

uma avaliação e 

para receberem leite 

e reforço 

suplementar. 

Como resultado das nossas duas campanhas fixas, as de 

Combate à Anemia e Combate à Malária, conseguimos nesse 

semestre entregar mais de 70 mosquiteiros e cerca de 80 

peixinhos "Lucky Iron Fish". Veja aqui as fotos das entregas 

dessas doações: 

CENTRO NUTRICIONAL E SAÚDE
Nutrição e Campanhas de Combate à Anemia e à Malária
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VIAGENS MISSÃO ÁFRICA
Terminamos o ano de 2018 com muito para compartilhar!

RELATÓRIO 2º SEMESTRE

2018 
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Durante as viagens, nossos 

voluntários levaram doações para 

as família de Moçambique, assim 

como treinamentos e palestras 

sobre saúde e educação. Nós 

também tivemos a formatura das 

escolinhas, foi emocionante! Além 

disso, ex-jogadores do Santos FC 

estiveram conosco na última 

viagem. Eles conheceram nossas 

crianças e promoveram 

campeonatos de futebol no local.

17ªe 18ª VIAGENS 
370 ALUNOS ASSISTIDOS
22.200 REFEIÇÕES SERVIDAS 
POR MÊS 
4 ESCOLINHAS DE ENSINO 
INFANTIL



49%
EDUCAÇÃO

370 alunos nas
escolinhas

26%
INFRAESTRUTURA E
MELHORIAS NAS 4
ESCOLAS

Mutua, Zona C,

Vinde e Tica

25%
ALIMENTAÇÃO 

DOS ALUNOS

"A alegria de fazer o
bem é a única
felicidade verdadeira."
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RELATÓRIO FINANCEIRO
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Saiba como a Missão África investe suas finanças
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O acesso à água de qualidade é um fator de 

extrema relevância para a saúde da 

população. Cerca de 1600 crianças menores 

de 5 anos morrem no mundo todos os dias 

por falta de água ou pelo acesso à água de 

má qualidade. Visando o bem estar da 

comunidade em Dondo, Moçambique, em 

que trabalhamos, a Missão África 

incentivará a doação de recursos para a 

construção de novos poços artesianos 

Missão África na região.

Poço Artesiano

Os primeiros anos de vida são de grande 

importância no desenvolvimento de uma 

criança e, por isso, a Missão África ocupa- 

se de prestar assistência a crianças de 3 a 

5 anos nas escolinhas. Nosso novo projeto 

visa então aumentar o número de crianças 

alcançadas por meio de uma campanha em 

que os associados investem US$ 7 por mês, 

o custo estimado para enviar uma criança 

para a pré-escola.

Projeto Pré-Escola
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Desde o início, a Missão África trabalha em Moçambique em parceria 

com outras instituições, utilizando os espaços disponibilizados por 

esses parceiros. Agora, a Missão África tem um sonho: construir o 

próprio espaço, uma estrutura física só nossa. 

 

Este é o nosso novo projeto e é por ele que terminamos o ano de 2018 

com um Jantar Beneficente para alcançar o valor necessário. Com 

muito esforço e ajuda de nossos contribuintes, podemos realizar este 

sonho! Você, como padrinho ou madrinha, está sabendo em primeira 

mão. Vamos acreditar em mais um sonho?

CENTRO EDUCACIONAL E COMUNITÁRIO 

Vista superior do Projeto Arquitetônico das 
Edificações Sociais Missão África
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Vamos acreditar em mais um sonho?
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Terminamos o ano de 2018 com muito para compartilhar!


