
O Internato da Escola 
Secundária de Moomba 
realizou uma Exposição 
de Saúde (Health Expo) 
que proporcionou a 150 
alunos do 8º ao 12º ano a 
oportunidade de obter acesso 
a informações e serviços 
vitais para a sua saúde. 

Sepiso Lisulo, a pessoa de ponto 
focal do FutureLife-Now! organizou a 
Exposição de Saúde na escola-piloto 
do FutureLife-Now!. O acontecimento, 
que teve lugar no Domingo, 18 de 
Setembro, centrou-se na prestação 
aos alunos de vários serviços de 
saúde.

O Director da escola, Maxwell 
Nyirenda, inaugurou oficialmente a 
Exposição de Saúde ao informar os 
alunos de que este acontecimento 
lhes iria dar uma rara oportunidade 
para obterem informações críticas 
que os ajudariam a tomar decisões 
seguras e saudáveis para o seu 
futuro. A exposição foi concebida de 
forma que os alunos tivessem acesso 
a serviços integrados e abrangentes 
de saúde sexual e reprodutiva. 

Os alunos dividiram-se em seis grupos 
e envolveram-se, de seguida, em 

actividades de acesso à informação 
que lhes tinha sido disponibilizada em 
cada uma das seis estações de saúde. 
As questões a serem consideradas 
nestas estações incluíam as infecções 
de transmissão sexual e o rastreio 
do HIV; contraceptivos e abortos 
seguros; saúde mental e respeito por 
si próprio; conscientização da célula 
falciforme; campeões e autoestima; e 
tensão arterial.

Houve muitos momentos de interesse, 
por exemplo, uma representante da 

Clínica de Ensino da Célula Falciforme 
do Hospital da Universidade da 
Zâmbia falou com os alunos sobre 
a doença da célula falciforme. Esta 
é uma doença em que os glóbulos 
vermelhos se contorcem na forma 
de uma foice, o que resulta numa 
escassez de glóbulos vermelhos. Isto 
pode causar dores, fadiga e infecções 
contínuas. Os alunos ficaram a 
saber que podiam fazer um teste 
genético para determinar se sofriam 
da anemia hemofílica da célula 
falciforme.

Abrir a Porta à Informação de Saúde
Escola do FutureLife-Now! Realiza uma Exposição de Saúde 

Alunos escutam uma palestra durante a exposição
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Lumwanani Chikunduzi, uma aluna 
da 8ª Classe, disse que esperava fazer 
uma análise da célula falciforme o 
mais rapidamente possível. “Aprendi 
o que preciso de saber para fazer este 
teste e deliberar se o filho que vou ter 
pode vir a sofrer desta doença. Com 
este conhecimento, posso decidir não 
ter filhos. Mas se o meu marido quiser 
um filho, podemos planear a maneira 
como garantir que o nosso filho 
possa ir para o melhor hospital onde 
seja devidamente tratado quando 
adoecer”.

Na estação de saúde de abortos 
seguros e contraceptivos, as alunas 
aprenderam que se uma jovem 
precisar de abortar, não deve procurar 
a ajuda de alguém da comunidade, 
mas procurar sim, um aborto seguro, 
visitando uma clínica ou um hospital.

Jemimah Zulu, uma rapariga de 
16 anos da 12ª Classe, disse que a 
exposição tinha sido uma grande 
experiência de aprendizagem. “A 
questão da contracepção foi muito 
importante para mim. Ao terminarmos 
a escola no 12º ano, o que para mim 
vai acontecer nas próximas semanas, 
teremos a liberdade para nos 
envolvermos em relações de namoro. 
Aprendi que se decidir fazer sexo na 
minha relação, devo usar preservativos 
para me proteger contra o HIV”. 

Ao fim do dia, várias alunas das 8ª, 
10ª e 11ª Classes dedicaram-se a 
tornar-se “campeãs de mensagens” e 
a divulgaram as informações de saúde 
que tinham aprendido entre o resto 
da população estudantil de Moomba. 
Estas alunas serão doutrinadas para 
falar em público, para que se possam 

arvorar como “campeãs” destas 
mensagens de saúde nos dormitórios e 
durante os encontros das assembleias 
escolares.

Lisulo, a pessoa de ponto focal, 
disse que o objectivo é realizar uma 
exposição anual de saúde. “Temos 
alunos que não têm boas relações com 
os pais e encarregados de educação. 
Têm problemas e perguntas que não 
podem partilhar com os seus pais. Este 
acontecimento deu a muitos destes 
alunos a oportunidade de aprender 
várias questões sobre a saúde e a 
discutir alguns assuntos pessoais com 
os enfermeiros e funcionários clínicos. 

“A informação vital que recebem irá 
equipá-los para tomarem decisões sãs 
sobre a sua saúde e o seu futuro”.  

Alunos fotografados durante a exposição. Prometeram ser “campeões da mensagem Apresentadora a falar sobre a doença da 
célula falciforme

“A questão da contracepção foi muito importante para mim. Ao 
terminarmos a escola no 12º ano, o que para mim vai acontecer 

nas próximas semanas, teremos a liberdade para nos envolvermos 
em relações de namoro. Aprendi que se decidir fazer sexo na minha 

relação, devo usar preservativos para me proteger contra o HIV”
Jemimah Zulu 

FutureLife -Now !
NOTÍCIAS

www.mietafrica.org www.cstlpulse.africaEDIÇÃO 10 2022

Para assinar o boletim informativo trimestral do FutureLife-Now! por favor e-mail bashni@miet.co.za



A Escola Secundária de 
Nashville tem implementado 
muitas iniciativas para 
capacitar os jovens em 
questões relacionadas 
com a saúde, educação e 
desenvolvimento como  
parte do programa do 
FutureLife-Now!. Uma iniciativa 
específica tem sido a utilização 
de clubes para incentivar 
e capacitar a agência da 
juventude. A iniciativa de maior 
sucesso é o Clube de Liderança 
do FutureLife-Now! 

O presidente do clube, Calton 
Nemutenzi, foi inspirado pelo 
FutureLife-Now! ao usar o seu “poder 
interno” para idealizar uma forma de 
implementar os seus conhecimentos 
para o benefício de muitos outros 
ao seu redor. Nemutenzi e um grupo 
de alunos seus colegas, observaram 
que muitos dos agricultores da 
área estavam a criar coelhos para 
a produção de carne. Ao mesmo 
tempo, estes agricultores eram 
obrigados a despender grandes 
quantias na compra de fertilizantes 
químicos, muito caros, para as suas 
culturas, o que lhes criava dificuldades 
financeiras. 

Para Nemutenzi e para os seus 
amigos, uma solução se tornou visível 
- os coelhos poderiam fornecer uma 
maneira perfeita de ajudar a resolver 
os problemas dos agricultores - e 
assim nasceu o projecto do fertilizante 
da urina de coelho.

Utilizando os conhecimentos 
adquiridos durante as aulas de 
biologia, raciocinaram que a urina 
de coelho poderia ser utilizada como 
fertilizante orgânico, introduzindo 
assim uma opção acessível para os 
agricultores que tinha o potencial 
de levar à produção de colheitas 
abundantes. 

Empreendedorismo Social ao Nível Mais Alto
Brilhante Iniciativa Empresarial Ganha Competição de Subvenção para o Clube de Liderança

Razão de orgulho: Escola Secundária de Nashville. Os membros do Club de Liderança do FutureLife-Now! apresentam o seu plano de 
negócios vencedor 
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A urina de coelho também pode ser 
usada como pesticida contra a traça, 
insectos que sugam seiva e larvas 
que corroem as folhas, protegendo 
o ambiente e reduzindo ainda mais 
os custos agrícolas. Por ser orgânico 
e amigo do ambiente, o fertilizante 
também pode ajudar a mitigar o 
aquecimento global. A longo prazo, 
a iniciativa poderá ajuda a reduzir a 
fome e a pobreza no Zimbabwe, assim 
como as doenças tóxicas causadas 
pelos fertilizantes químicos. 

Os membros do clube estão 
completamente dedicados ao 
projecto. Para além do presidente 
Nemutenzi, o papel da Chantel Jacob 
e do Giles Mupambo é garantir que o 
projecto seja financeiramente viável e 
rentável, Ruvimbo Gwauraya efectua 
as pesquisas e análises e Vimbai 
Nyavanhu ajuda a organizar a equipa. 

Os coelhos que planeiam criar também 
serão utilizados para a produção 
de carne, uma vez que a carne de 
coelho é muito saudável e é baixa em 
colesterol. Os excrementos de coelho 
serão usados como repelente de 
mosquitos e o pêlo e as peles serão 
usados para fazer roupa. Em geral, 
não haverá quaisquer desperdícios. 

Com este seu projecto de negócio 
único, em andamento, os alunos 
começaram à procura de apoio 

adicional. Entraram no Concurso 
Nacional de Casos de Negócios 
orientado pela Emergination Africa em 
parceria com a Deloitte da Alemanha. 
A competição foi realizada na 
província de Midlands, no Zimbabwe, 
e teve lugar na Escola Secundária de 
Anderson, em que participaram sete 
escolas. Apesar de a concorrência 
ter sido severa, a equipa manteve 
em mente as palavras dos seus 
professores de biologia, Samukheliso 
Makombe: “Go set the stage on 
fire” (Vão e edifiquem as fundações 
para alcançar as vossas metas). 
Ganharam e continuaram para as 
Finais Nacionais na Escola Secundária 

de Prince Edward, em Harare, onde 
competiram contra outras 30 escolas. 
Para a equipa, isto foi uma experiência 
que nunca mais será esquecida.

Por mais difícil que a competição 
tivesse sido, o clube da Escola 
Secundária de Nashville conseguiu 
vender a sua ideia aos juízes e 
classificou-se em quinto lugar, 
recebendo fundos de investimento 
no valor de EUA$ 5 000 que irão 
utilizar para iniciar o seu negócio. 
Inscreveram-se também no programa 
do Acelerador de Inovação Virtual. 

“Esta brilhante iniciativa é o resultado 
de encorajar os jovens a praticarem 
a sua agência”, diz Aussie Ndlovu, 
gerente do FutureLife-Now! no 
Zimbabwe. “A criatividade destes 
alunos só pode vir a crescer – estão a 
ajudar resolver um problema sério na 
comunidade e irão, provavelmente, 
criar empregos para outros jovens. 
Isto é empreendedorismo social ao seu 
mais alto nível”.  

Chantel Jacob, membro do Club de Liderança do FutureLife-Now! expõe o seu ponto de vista

Os coelhos que planeiam criar também 
serão utilizados para a produção de carne, 
uma vez que a carne de coelho é muito 
saudável e é baixa em colesterol. Os 
excrementos de coelho serão usados como 
repelente de mosquitos e o pêlo e as peles 
serão usados para fazer roupa. Em geral, 
não haverá quaisquer desperdícios. 
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Sabia que um terço das 
infecções do HIV nos adultos 
predomina entre as jovens na 
idade dos 15 aos 24 anos? 
Sabia que as mulheres têm 
aproximadamente o dobro da 
probabilidade de contrair o 
HIV do que os homens? Estes 
factos alarmantes sublinham a 
necessidade urgente de abordar 
as barreiras sociais e estruturais, 
incluindo os constrangimentos 
económicos e legais, para 
aceder à prevenção, tratamento 
e cuidados equitativos para  
o HIV.

Em resposta, o programa do  
FutureLife-Now! no Malawi, através do 
Ministério da Educação e em parceria 
com o Ministério da Saúde, desenvolveu 
um manual de HIV adaptado para 
ser usado pelos professores e jovens 
facilitadores de saúde e nutrição 
escolar (SHN). 

Tanto os professores da SHN como 
os facilitadores juvenis desempenham 
um papel crucial na transformação 
do panorama da saúde, fornecendo 
informações relacionadas com o HIV, 
aumentando o acesso ao tratamento 
antirretroviral, encorajando a adesão, 
assim como reduzindo as novas 
infecções causadas pelo HIV. 

“Estou muito emocionada com o 
impacto sustentável que este manual 
de formação terá para adolescentes 
e jovens. Ainda mais excitante é o 
impacto que vai transcender para além 
do programa do FutureLife-Now!”, disse 
Maziko Matemvu, coordenador de 
saúde do FutureLife-Now! no Malawi. 

O primeiro curso de formação para a 
utilização deste novo manual decorreu 
de 24 a 28 de Setembro de 2022. 
Participaram 20 professores da SHN e 
nove jovens facilitadores. No primeiro 
dia do workshop, o facilitador da 
sessão perguntou aos participantes 
quais eram as suas expectativas. 
Ficou claro, a partir das expressões 
nos rostos dos participantes, que não 
tinham conhecimento completo do 
que se estava a passar. As respostas 
revelaram uma crença comum de que 
os professores já estavam equipados 
com informações adequadas acerca do 
HIV e não entendiam, por conseguinte, 
a razão por que tinham de se submeter 
a estas sessões de formação. No 
entanto, no último dia do workshop, 
as suas percepções tinham feito uma 
reviravolta de 180 graus e todos 
concordaram que “ninguém é jovem de 
mais ou idoso de mais para aprender”. 

“Não pensei que achasse a formação 
benéfica, mas enganei-me”, disse o 
professor Chance Kamwambi da Escola 
Secundária de Bwaila. “Adquiri novos 
conhecimentos e actualizei a minha 
abordagem no apoio a ser prestado 
aos alunos que vivem com o HIV. Não 

me tinha apercebido de que tinha 
preconceitos profundos que estavam 
a manchar as minhas opiniões e a ter 
impacto na informação que eu tinha 
acerca do HIV”.
 
Felistous Soko, o facilitador de 
jovens do FutureLife-Now! da Escola 
Secundária de Mbinzi disse: “Como 
facilitador de jovens, sinto-me mais 
confiante em executar os meus deveres 
e complementar as intervenções 
existentes, tanto na escola como fora 
da escola. Esta formação foi incrível!” 

Matemvu resumiu a iniciativa 
afirmando que, embora a formação 
tenha terminado, o trabalho apenas 
começou agora para os professores da 
SHN, facilitadores de jovens e para os 
seus parceiros principais. “Juntos, irão 
contribuir para a resposta ao HIV como 
líderes da mudança e não como partes 
interessadas, mas passivas”.  

Nunca Idoso de Mais ou Jovem  
de Mais para Aprender 

Manual Novo de HIV para a Escola Pode Mudar a Paisagem da Saúde no Malawi

Um participante acompanha atentamente  
as discussões durante a sessão de formação

Participantes do workshop fotografados 
durante a formação 
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Os membros do clube das 
Mudança Climáticas da Escola 
Secundária de Murape no 
Zimbabwe estão determinados 
a lutar contra os efeitos das 
alterações climáticas, ajudando 
a capacitar os seus membros 
não só para tomar decisões, 
mas também para agir sobre 
essas decisões. 

Este ano, os membros do clube 
das Mudança Climáticas decidiram 
intensificar o seu programa de 
mitigação das alterações climáticas 
e trabalhar para influenciar a 
política escolar. O clube iniciou um 
novo projecto chamado “Um Aluno 
Novo, Uma Árvore, Relaxa a Vida em 
Murape” (One New Learner, One Tree, 
Makes Murape Cool). 

A partir do próximo ano, o projecto 
vai ver todos os novos alunos 
que se matriculam na escola a se 
comprometerem a plantar e a manter 
uma árvore no recinto da escola. “A 
ideia foi inspirada pelas Filipinas, onde 
se espera que todos os estudantes 
universitários plantem pelo menos 
10 árvores antes de se formarem”, 
diz Michael Jokonya, um educador de 
pares do FutureLife-Now!. “Esperamos 
que logo que a plantação das árvores 
se torne uma cultura na Escola 
Secundária de Murape, o ambiente 
se venha a tornar mais verde e que 
os desafios das alterações climáticas 
também passem a ser algo do 
passado”.

“Estou orgulhoso destes jovens que 
estão a tomar a iniciativa de mudar 
a narrativa em torno das alterações 
climáticas”, diz Aussie Ndlovu, gerente 
do FutureLife-Now! no Zimbabwe. “É 

importante, porque estes jovens estão 
a influenciar as políticas escolares e, 
ao fazê-lo, estão a estabelecer uma 
base para se tornarem líderes do 
futuro”. 

A Escola Secundária de Murape é uma 
das 10 escolas-piloto do FutureLife-Now!  
e está localizada no distrito periurbano 
de Seke, apenas a 40 km de distância 
de Harare, Zimbabwe. Desde o ano 
passado, o clube tem sido o elo que 
mantém a escola e a comunidade a 
trabalhar em conjunto nas questões 
ambientais. 

A aluna e membro do clube, Delyn 
Mudzingwa (18) diz-nos: “As árvores 
e outras plantas são a banca de 
lavagem natural do dióxido de 
carbono devido à sua capacidade 
de converter o dióxido de carbono 
em oxigénio. O plantar das árvores 
inverte a desflorestação e impede, 
substancialmente, o aquecimento 
global e os seus efeitos”. 

A Prominence Makeredza (17), outra 
aluna e membro do clube, salientou 
que: “Devido aos cortes contínuos de 
energia no Zimbabwe, as pessoas têm 
arrasado as árvores para obter lenha. 
Isto está a reduzir o número das 

árvores da nossa comunidade e a  
acelerar as alterações climáticas”.

Os membros actuais do clube do 
FutureLife-Now! estão a trabalhar 
para preparar e manter um viveiro 
de árvores na Escola Secundária de 
Murape. Já existem 60 rebentos de 
árvores aos cuidados do clube, com 
um objectivo de obter pelo menos 120 
rebentos de árvorezinhas até ao fim 
do ano. 

Um Aluno Novo, Uma Árvore
Os Alunos do Liceu de Murape Influenciam a Política Escolar

Os alunos da Escola Secundária de Murape  
mostram, orgulhosamente, os rebentos das  
suas árvorezinhas

“Devido aos cortes contínuos de energia 
no Zimbabwe, as pessoas têm arrasado as 

árvores para obter lenha. Isto está a reduzir 
o número das árvores da nossa comunidade 

e a acelerar as alterações climáticas”
Prominence Makeredza 
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Um retiro de dois dias para 
175 rapazes da Escola 
Secundária de Motsekuoa, 
no Lesotho, proporcionou 
uma oportunidade para 
aprender, assim como partilhar 
de opiniões, sentimentos 
e pensamentos sobre uma 
variedade de questões, 
incluindo liderança, boa higiene 
e saúde sexual e reprodutiva e 
direitos. 

“O retiro, que teve lugar em 
Setembro, proporcionou aos rapazes 
a oportunidade de estabelecerem 
amizades, uns com os outros, ao 
longo da vida e a desenvolverem as 
suas habilidades para a resolução de 
problemas num ambiente seguro”, 
disse Puleng Nthinya, coordenadora 
de saúde do FutureLife-Now!. 
Acrescentou que o objectivo principal 
do retiro era capacitar os rapazes com 
as competências, conhecimentos e 
atitudes necessárias para tomarem 
decisões positivas para as suas vidas. 

O retiro é uma actividade do 
programa FutureLife-Now! e fornece 
apoio aos rapazes, dando-lhes a 
liberdade de falarem sobre questões 
que são, para eles, de grande 
importância, e para abordarem as 
suas vulnerabilidades num espaço 
amigável. A actividade foi uma 
colaboração entre o Ministério da 
Educação e Formação, o Ministério 
da Polícia e a Unidade de Protecção 
e Segurança de Crianças e Género, 
e o Ministério do Género, Juventude, 
Desporto e Recreação.

O Director da Escola Secundária de 
Motsekuoa, Simon Matsela, acredita 

que retiros regulares como este 
ajudariam a mudar o comportamento 
dos alunos e aumentariam a sua 
confiança, especialmente à medida 
que os exames se aproximam. Disse 
que, se estes retiros pudessem ser 
realizados regularmente, ajudariam 
a resolver muitos dos problemas que 
os rapazes enfrentam na zona em 
que vivem. “Os rapazes desta área 
abandonam a escola, envolvem-se 
em comportamentos violentos e 
criminosos e praticam sexo inseguro, 
porque acreditam que é isto o que 
têm de fazer para serem considerados 
‘homens de verdade’”.

Simon Matsela disse ainda que 
os alunos eram, portanto, mais 
propensos a abandonar a escola 
durante este período. “Usam a 
desculpa de que vão para a escola 
de iniciação e depois disso não os 
voltamos a ver”, explicou. 

Um dos destaques do retiro foi a 
palestra proferida por Lefa Pitso, 
um pai que tem filhos na escola. É 
também um líder tradicional que tem 
escolas de iniciação. Lefa Pitso disse 
aos rapazes que às vezes se sente 
envergonhado com o comportamento 
de alguns dos rapazes que frequentam 
a escola de iniciação. “O seu 
comportamento não é aquilo que lhes 
ensinamos nas montanhas. Peço-lhes 
que se comportem como líderes, para 
que os outros jovens possam aprender 
convosco”. Encorajou os rapazes a 
terminarem a sua educação formal. 
“Só depois de terminarem a vossa 
escolaridade e completarem os vossos 
exames finais, podem vocês então ir à 
escola de iniciação. Não interrompam 
os vossos estudos”. 

No fim do workshop, os rapazes 
comprometeram-se a modificar 
o seu comportamento e a não 
sucumbir à pressão dos seus 
pares para se envolverem em 
comportamentos arriscados. Também 
se comprometeram a ser futuros pais 
responsáveis. 

A resposta a esta iniciativa não podia 
ter sido mais positiva, diz Rantsane 
Kuleile, gerente do FutureLife-Now! no 
Lesotho”. Precisam de ser encorajadas 
as oportunidades para que estes 
rapazes falem e se envolvam no 
processo da tomada de decisões, em 
casa, nas escolas e na comunidade 
em geral, incluindo o fazer parte 
da liderança política. Mais rapazes 
precisam de ser capacitados para 
se envolverem em todas as esferas 
da vida”. Acrescentou que os planos 
futuros incluem focar-se nos rapazes 
que estão fora da escola para os 
encorajar a regressar os estudos e a 
terminar a sua escolaridade.  

Rapazes no retiro do Liceu de Motsekuoa 
prometem tornar-se homens responsáveis

Uma Oportunidade para os Rapazes  
se Expressarem

Escola Secundária de Motsekuoa Realiza um Retiro para Rapazes
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