INFORME ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA
AFRICANA (16 de Junho)
A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) é uma organização
moçambicana, que tem procurado congregar forças de todos os sectores da sociedade na
realização de um ideal de desenvolvimento, democracia e justiça social, promovendo
diálogos e parcerias com o Governo, sociedade civil e sector privado tendo em vista, em
particular, reforçar a promoção e respeito das mulheres, dos jovens e dos direitos da
criança.
Neste contexto, tendo em conta as comemorações do dia internacional da criança (1 de
Junho) e do dia da criança africana (16 de Junho), a FDC, vai organizar na Cidade de
Maputo no dia 16 actividades recreativas envolvendo crianças de algumas escolas da
Cidade de Maputo, com vista a promoção e divulgação dos direitos da criança.
O objectivo é contribuir para uma maior consciecialização da sociedade em geral para a
observância dos direitos da criança, bem como trazer a sua voz atravês das seguintes
acções:
1. Lançamento de concursos em 8 escolas primárias da cidade de Maputo com o objectivo
de colher percepções das crianças destas escolas sobre os seus direitos e deveres
(actividade realizada no dia 22 de Maio);
2. Concurso de poesia infantil, desenhos, contos e pequenas estórias, versando sobre os
direitos da criança;
3. Divulgação das leis de protecção a criança;
O programa comemorativo, terá como o centro a Escola Primária Unidade 24, no bairro de
Maxaquene e contará com a participação de cerca de 200 crianças. Constam ainda do
programa, que no dia 16, entre as 9 às 11 horas um grupo de 25 crianças vão visitar alguns
órgãos de comunicação social (televisões, rádios e jornais), onde para além de proceder a
entrega de cartas contendo mensagens específicas, respeitante aos seus direitos, vão
solicitar a criação de mais espaços para programas infantis onde poderão ser divulgados os
seus direitos. O programa vai terminar com uma confraternização, onde haverá
apresentação de peças teatrais e danças pelas cianças e, será feita a premiação dos
vencedores dos concursos de poesia infantil, desenhos, contos e pequenas estórias.
Desta forma, espera-se ver:
 Estimulada a criação de mais programas de divulgação dos direitos e deveres da
criança;
 Divulgada a lei de protecção a criança aos diferentes intervenientes na sociedade;
 Auscultada a voz da criança através de poemas, contos ou pequenas estórias por elas
elaboradas.
Maputo, aos 10 de Junho de 2009

