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Moçambique: a história de Rosalina  
e do projeto que mudou a sua vida 
 

Rosalina é uma jovem de 17 anos de 
Tete, Moçambique. 

 

Perdeu os pais e viveu num orfanato 
até aos 11 anos. Pouco depois mudou-
se para Chitima, para um centro onde 
são acolhidas meninas de 10 a 18 anos. 
No centro, as jovens recebem forma-
ção humana e profissional para pode-
rem continuar os estudos (universi-
dade ou especialização) ou para em-
preender uma atividade de trabalho 
autónomo. As jovens participam fre-
quentemente na formação de outras 
jovens, continuando o seu trabalho no 
Centro. 

 

Em Chitima, Rosalina frequentou aulas 
de pedagogia e formação humana, co-
zinha e nutrição, gestão familiar e eco-
nomia doméstica, saúde e desporto, hi-
giene, artesanato... 

 

A sua história toma um rumo difícil 
quando, numa circunstância triste e in-
felizmente bastante comum no seu 
país, ela engravida. A sua educação hu-
mana e ética permite-lhe decidir ficar 
com o bebé e muda-se para a casa de 
uma tia para cuidar dela. 

 

Rosalina usa os conhecimentos de cu-
linária e economia doméstica para sus-
tentar a família: ela prepara doces e 
pratos típicos que vende no mercado 
ou em escolas para lanches e, de forma 
responsável, vai fazendo as suas eco-
nomias. 

 

Mas, de novo, a sua vida toma novo 
rumo: "Fui contatada pela diretora de 
Chitima para desenvolver um projeto 
para iniciar uma escola materna na mi-
nha região, para permitir que outras jo-
vens mães continuem os estudos e ga-
rantir que as crianças também possam 
começar a ser ensinadas e ser acolhidas, 
a baixo custo, num espaço seguro e esti-
mulante". 

 

Por causa deste projeto, Rosalina está 
agora em Roma, onde está a realizar 
um estágio na escola FAES-Petranova. 
Aqui ela observa as estruturas e os ma-
teriais didáticos, aprende o método de 
ensino e as atividades realizadas pelas 
crianças da creche e do jardim de in-
fância, colabora com o secretariado 
para aprender sobre a gestão adminis-
trativa. 

 

Ela está muito entusiasmada com esta 
experiência e espera regressar a Mo-
çambique para começar a sua própria 
pequena escola, juntamente com ou-
tros educadores. Ficou muito impres-
sionada com o investimento na educa-
ção destas crianças pequenas. "Já vi as 
mudanças na minha filha em tão pouco 
tempo, já vi como os estímulos a torna-
ram mais curiosa e atenta à realidade". 
Rosalina regressará em breve ao seu 
país e terá todas as ferramentas para 
realizar seu projeto! 

 

  

Harambee Africa International, em 
2018, apoia o PROJETO DIGNITY MO-
ÇAMBIQUE e, por isso, muitas jovens 
como Rosalina. Ajude-nos! Juntos po-
demos mudar a vida de muitas jovens 
mulheres que, com a oportunidade de 
uma formação adequada, são capazes 
de mudar os destinos de comunidades 
inteiras.  
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