Educação pela Arte
para o Desenvolvimento
com crianças e jovens Santomenses

Resultados 2021, a Missão Dimix em números

9 ACTIVIDADES EM CURSO DIARIAMENTE DE JANEIRO
A DEZEMBRO
(1 pessoa permanentemente no terreno)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler para conhecer o Mundo
Literacia do Oceano
Cuidar da Mãe Terra - Plantio de Árvores
Artes plásticas e reciclagem
Apoio escolar
Oficina de reutilização de plástico
Oficina de tricot
Oficina de costura
Oficina de educação menstrual

APADRINHAR UMA ESCOLA, apadrinhar comunidades
Apoio escolar com o objectivo de reduzir as desigualdades
1ª. Fase de reabilitação da escola concluída, 2ª fase prevista
para 2022
680 Crianças beneficiárias
59 Sessões de actividades realizadas
8

Tipo de actividades partilhadas

198 Mochilas com materiais escolares, de higiéne, vestuário e
calçado entregues
212 Kits de pensos higiénicos reutilizáveis entregues às alunas

GRUPO SEM BARREIRAS
Jovens Surdos
8

Jovens beneficiados

92 Sessões de actividades
3 Tipos Actividades partilhadas
(Oficina de reutilização
de plástico,
Oficina de tricot, Oficina de costura)
130 kilos de plástico recolhido pelos
jovens e tricotado
220 Peças tricotadas

ACTIVIDADES NAS COMUNIDADES
6 Comunidades - 3 distritos da Ilha de
São Tomé
24 Sessões de actividades lúdicas
realizadas
32 Sessões de limpezas de praias
realizadas
207 kilos de resíduos recolhidos

53 Kilos dos quais plástico
transformados em novos produtos
78 Crianças beneficiadas com
actividades, materiais escolares e bens
essenciais ao seu desenvolvimento

CAMPANHA: TODO O TERRENO, para continuar a chegar
a mais crianças
As estradas em São Tomé são uma “maravilha”, de terra batida e alcatrão
com muitos buracos, imaginem quando chove a sério - o que é bastante
frequente(!).

Sem um veículo próprio que consiga corresponder às necessidades locais a
maioria das acções da nossa Missão está em risco:
- entrega de bens essenciais
- continuação das actividades educativas com crianças e jovens de
comunidades isoladas
- campanhas de limpeza de praias
- transporte da equipa para as acções educativas

Para conseguirmos adquirir o veículo, peça chave na missão, toda a
ajuda é imprescindível e bem-vinda!
Pessoas da sociedade civil, empresas e instituições farão toda a
diferença.
Juntos seremos mais fortes!
A Missão DIMIX e as suas crianças ficarão eternamente gratas.

TITULAR: ASSOCIAÇÃO MISSÃO DIMIX
O nosso iban é o: PT50 0010 0000 5482849000121
Envie por favor para o email associacao@missaodimix.org
o nº de contribuinte para procedermos ao envio do
respectivo recibo onde consta a alinea e), do nº 3 do artigo
62º do Estatuto dos Beneficios Fiscais.
Contactos:
Email: associacao@missaodimix.org
WhatsApp: +2399961435
https://missaodimix.org/campanhas

Semanalmente ficam disponíveis os nossos semanários com o registo
das actividades realizadas.
https://missaodimix.org/actividades
Em finais de Fevereiro contamos partilhar o Relatório de Actividades e
Contas de 2021,
Por enquanto poderão consultar o de 2020.
https://missaodimix.org/uploads/temp/missao_dimixrelatorio_de_atividades_e_contas_2020.pdf
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