
CARAVANA PEDAGÓGICA NO MALAWI 

 
Destinada a profissionais das diferentes áreas e segmentos de ensino que busquem 

um desenvolvimento humano, profissional e humanitário. 

 
A. Objetivo: 

● promover o encontro com uma das realidades mais desafiadoras da África 

subsaariana; 

● aprender novas práticas pedagógicas e estratégias de engajamento em sala de 

aula; 

● compartilhar boas práticas de desenvolvimento humano e profissional; 

● vivenciar uma imersão humanitária com os refugiados do Dzaleka; 

 

 
B. Período: 

Saída de SP - dia 15 de julho de 2023 

Retorno de Lilongwe - 30 de julho de 2023 

 
PROGRAMAÇÃO: 

I - PEDAGÓGICO 

1. Estratégias de engajamento através das pedagogias Montessori 

2. A arte de contar histórias em sala de aula 

3. O lugar da Arte e da Educação Física na saúde mental da comunidade escolar 

 
II - CULTURAL 

1. Workshop - Burundi 

2. Workshop - Congo 

3. Workshop - Etiópia 

4. Workshop - Ruanda 

5. Workshop - Malawi 

 
III - HUMANITÁRIO 

1. Encontro com a comunidade no Dzaleka Refugee Camp 

2. Imersão nas escolinhas do Campo 

3. Desenvolvimento de um projeto com impacto social 



 

C. Orientações: 

● leitura do Manual do Caravaneiro 

●  a caravana é um espaço solidário de troca e aprendizagem. O caravaneiro 

precisa se despir de vaidades e caprichos pessoais; 

● a imersão acontece num dos lugares mais pobres do mundo. É preciso se 

preparar para viver esse período intensamente; 

● recomendamos fortemente que uma (das duas) malas que cada passageiro 

tem direito, seja destinada a doações de material escolar. Sugestões: canetas, 

lápis, livros, apontadores, borracha, jogos escolares, brinquedos educativos… 

(preferencialmente, em inglês)... 

● indicar, no ato da inscrição, uma atividade/habilidade que gostaria de 

compartilhar em nosso grupo ou um projeto que gostaria de desenvolver com 

os refugiados (crianças, jovens, adultos, homens, mulheres…) 

● participar dos encontros (online) com o coordenador da Caravana Pedagógica; 

 
D. Investimento 

● a caravana não tem fins lucrativos. Porém, todo caravaneiro se torna 

um multiplicador dessa causa tão necessária; 

● as passagens de ida e volta são custeadas por cada caravaneiro; 

● as despesas com Visto no Malawi ($50) e seguro obrigatório são de 

responsabilidade do caravaneiro; 

● todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação durante o 

período em Dzaleka estão incluídas numa taxa de $600 a ser paga na 

chegada ao campo. 

● tornar-se padrinho/madrinha de algum projeto da Fraternidade Sem 

Fronteiras 
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