EX.MOS E ESTIMADOS AMIGOS
DO PROJECTO + EDUCAÇÃO EM
LICHINGA ATÉ 2015
Ao juntar-se a nós, Associação ao Serviço da Vida (SEIVA),
vem ajudar a concretizar o apelo da Organização das Nações
Unidas (ONU) expresso nos “Objectivos do Milénio”, no sentido
de oferecer o Ensino Básico Universal até 2015 a todas as
Crianças do Mundo.
Ao juntar-se a nós, Associação ao Serviço da Vida (SEIVA),
em parceria com a Escola Superior de Educação de Paula
Frassinetti, vem ajudar a tornar possível a nossa iniciativa que
visa enviar para Lichinga, Província do Niassa, e manter até
2015 três profissionais de Educação (Educadora de Infância;
Professora do 1º Ciclo do Ensino Básico e uma Educadora
Social, responsável pela educação para a higiene e saúde).
Estas Profissionais, apoiadas pelos amigos deste projecto,
poderão proporcionar às crianças de Lichinga o acesso à
educação básica; aos adolescentes, jovens e adultos um
desenvolvimento humano-social que permita, desta forma,
interromper os ciclos de pobreza em que estão inseridos.
Esta Associação (SEIVA), em parceria com a ESE de Paula
Frassinetti, acredita que a miséria/pobreza nesta zona de
Moçambique será “vencida” pela força transformadora da
educação e da cultura, assim como pela qualidade da presença
das profissionais de educação que, apoiadas pelos amigos
do projecto “Em Lichinga até 2015” dedicarão um tempo das
suas vidas neste espaço africano, até aqui, esquecido pelo
desenvolvimento. Para que este objectivo seja alcançado, são
necessários vários passos:

O 1º passo já concretizado através da Caminhada (do Porto
a Gaia) realizada a 27 de Setembro. O 2º passo consistirá nos
presentes de Natal que ajudarão os meninos da 1ª classe a ter
os materiais escolares e o mínimo de condições higiénicas para
frequentar a sala de aula. Dada a dificuldade de fazer chegar,
seja o que for, a estes meninos, solicitamos que seleccionem o
respectivo presente, acompanhado do valor correspondente.
Para esse efeito, e sempre que quiser acompanhar este
projecto, poderá consultar em www.esepf.pt e a página da
SEIVA – Associação ao Serviço da Vida: www.seiva.co.pt.
O 3º passo - vamos encontrar uma forma estável e regular
de manter este projecto e missão, disponibilizando uma
conta bancária onde poderá depositar o seu donativo (NIB –
Seiva: Projecto Lichinga 003 504 420 002 983 033 041). Para
tal, disponibilizamos uma ficha onde poderá registar a sua
forma preferida de colaborar. Agradecemos, profundamente,
qualquer valor em que seja traduzida a sua participação. Todo
o contributo será passível de dedução em IRS, mediante
declaração da Seiva.

Para mais esclarecimentos, queira contactar-nos
T 225 573 420
M 918 288 845 / 919 996 655 / 918 172 300
E lichinga2015@esepf.pt
Lichinga2015.blogspot.com
Nesta ficha que lhe enviamos, pode registar a sua forma
preferida de colaborar. Poderá depositar o seu contributo na
conta acima indicada, a fim de lhe podermos passar o recibo
para efeitos de dedução em sede de IRS.
Agradecemos, profundamente, qualquer valor em que seja
traduzida a sua participação.
Com os melhores cumprimentos e em nome de todos os que
acreditam neste projecto,
Porto, Novembro de 2008
Presidente da Direcção da Seiva

Maria da Conceição Marques Ribeiro

+ Educação em Lichinga até 2015
Educação, Direito de Cidadania
Nome
Valor mensal
Valor anual
Contribuinte
Morada
Telefone
NIB Seiva Projecto Lichinga 00 350 44 2000 298 30 330 41

Materiais para alimentação
Prato para comer a Shima (farinha e feijão)
Um talher para não comer com as mãos
Um copo para beber água à refeição

1€
1€

3€

0.50€

Kit Higiene

5€

Sabão, papel higiénico,
toalha para limpar as
mãos

Livro Base
Tabuada

5€

Banco escolar

20€

Mesa escolar

10€

Mochila escolar
Estojo com esférográfica,
lápis, borracha e aguça
2 Cadernos pautado e
quadriculado

Presentes de Natal para os
Meninos de Lichinga
Nome do Presente

Valor
NIB Seiva Projecto Lichinga 00 350 44 2000 298 30 330 41

