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Introdução 

 

A protecção ambiental tem sido uma preocupação a nível mundial, bem como a 

nível das escolas. 

 

Tem-se lutado muito na protecção ambiental, combatendo a erosão dos solos e 

o uso inadequado de águas existentes. As escolas andam a contribuir 

significativamente nessa luta, através de campanhas de sensibilização e 

transmissão de conteúdos programáticos que retratam essas questões.  

 

De acordo com os professores da escola de Nhagar, os alunos abordavam a 

questão da falta de água. Por conseguinte, surgiu a ideia de construir a 

cisterna, de forma a fazer face á necessidade em causa. 

 

A cisterna é um reservatório de águas pluviais que aproveita a água não 

apenas para o consumo, alimentação e limpeza, mas também para a irrigação; 

Permite garantir a disponibilidade de água a baixo custo em época de estiagem 

e para reduzir os custos. 

 

A estratégia de armazenamento de água através da cisterna, no âmbito da 

comunidade educativa, pode assumir uma relevância educativa acrescida nos 

tempos actuais, fazendo com que os alunos ganhem uma maturidade cívica e 

comportamental, com vista à preservação e poupança dos recursos naturais 

(reutilização da água), com o impacto positivo na melhoria das condições de 

funcionamento da escola, em prol do bem-estar dos alunos, com destaque para 

os domínios da higiene e saúde escolar. 
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Designação do Projecto 

Construção de uma cisterna na escola de Nhagar 

 Justificação do Projecto 

 A saúde está muito ligada à situação sociocultural e económica das famílias. 

Uma das formas que a escola tem para garantir o bem-estar das crianças, é a 

promoção e a transmissão de conhecimentos sobre o meio, onde elas também 

fazem parte. 

 

Assim sendo, enquadrado na luta contra a pobreza, a partir da escola e 

apostando na protecção ambiental com uma melhor rentabilização dos 

recursos naturais (água), pensou-se na construção de uma cisterna na escola 

pelas seguintes razões: 

 

 A população local é constituída por pessoas de diferentes níveis em termos 

económicos, entre elas um bom número de gente muito pobre; 

 

 A escola praticamente não recebe água canalizada desde há muito tempo, 

apesar de se encontrar ligada à uma rede pública. Isto faz com que ela tenha 

que adquirir água através de autotanques, a um custo muito elevado. Desta 

feita, os encarregados de educação têm que contribuir para o funcionamento 

da cantina escolar, das casas de banho e da própria higienização das salas de 

aula mesmo sabendo que são pobres.  

 

 Com a construção da desejada cisterna, reduzimos a despesa dos 

pais/encarregados de educação (combate á pobreza) e fazemos a captação da 

água das chuvas que todos os anos se perdem (educação ambiental). 
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Havendo uma cisterna na escola os alunos poderão observar o seguinte: 

 na prática uma das formas de protecção ambiental; 

 como se pode aumentar o recurso “água”; 

 Os recursos disponíveis no pólo serão rentabilizados; 

 Haverá melhores condições para fazer funcionar as casas de banho, para 

oferecer as refeições quentes as crianças e, consequentemente, facultar a 

esses elementos do ambiente (crianças) uma melhor saúde.  

Contexto do Projecto 

Situação física/geográfica da escola  

O referido projecto será implementado na Escola N.º24 de Nhagar, escola 

composta por 6 salas de aula, uma cozinha, três casas de banhos, uma sala 

secretaria e arrecadação de materiais didácticos. 

 

Situação demográfica da escola  

A Cidade de Assomada comporta cerca de 7067 habitantes. A escola Nº 24 de 

Nhagar comporta 230 crianças e 10 professores além de cozinheiras, 

encarregadas de limpeza e pessoal responsável pelos serviços de secretaria e 

cantina.  

 

Situação económica 

A Escola está inserida numa Comunidade onde seus habitantes vivem da 

agricultura, pecuária, comércio e apoio de familiares residentes na diáspora. 

Situada numa freguesia com características marcadamente rurais, ela vive o 

quotidiano com seus problemas específicos, sobretudo com os relacionados 

com a sustentabilidade de Projectos Educativos elementares.  

 

A cidade de Assomada fica situada no coração da ilha de Santiago a maior e 

mais populosa de um conjunto de nove ilhas habitadas. Tem cerca de 236627 

habitantes uma área aproximada de 991 km2 segundo o senso 2000. 

 

Devido a sua situação geográfica Assomada tem característica muito especial 

para o desenvolvimento da prática de agricultura com especial relevância para 

a agricultura de sequeiro.  
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A maior parte da população vive em áreas rurais, onde as principais 

actividades económicas desenvolvem-se nos domínios da agricultura de 

sequeiro, criação de gado, avicultura, pesca e do comércio retalhista. 

 

 A construção civil, a hotelaria e a restauração são novos sectores em 

crescimento. 

 

Tendo em consideração destas actividades económicas praticadas em Cabo 

Verde, pode-se afirmar com propriedade, que são pessoas que enfrentam 

dificuldades de sobrevivência, com reflexos negativos para a escola e 

aprendizagem das crianças 

 

Educação em Santa Catarina 

A educação é um dos motores do desenvolvimento e está a desempenhar um 

papel cada vez mais importante, na sociedade contemporânea na medida em 

que está a se tornar cada vez mais complexa.  

 

A sua importância para o bem-estar focaliza-se tanto a nível individual como 

social. A comunidade será feliz, na medida em que os seus membros forem 

sendo educados. 

 

Tal como a criação de um filho acontece-se mediante os recursos que os pais 

possuem, assim também a educação é feita pela filosofia da comunidade 

humana em que vive. 

 

Através da educação o homem conhece-se a si mesmo, conhece as suas 

potencialidades e limitações, liberta-se da ignorância e do ouvir dizer. 
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Objectivos do Projecto 

 Objectivo geral  

a) Apoio à captação da água das chuvas na escola nº 24 de Nhagar, com vista 

a melhorar a saúde e a qualidade de vida das crianças na escola, ajudando 

assim a combater a pobreza da população local.  

 

Objectivos Específicos  

a) Construir uma cisterna para captar, armazenar e conservar a água das 

chuvas e ou água adquirida em autotanques; 

 

b) Fazer funcionar as cantinas escolares e casa-de-banho em condições 

perfeitas contribuindo para uma melhor higiene da escola; 

 

c) Melhorar a alimentação dos alunos na escola; 

 

d) Reduzir os índices de morbilidade e doenças infecciosas pelo uso de casa 

de banho. 

 Descrição do Projecto 

 Descrição dos componentes 

 Aquisição dos seguintes materiais:                      

Pedra basáltica 

 Cimento 

 Vergas de ferro 

 Arame 

 Electrobomba 

 Tubos 

            

Duração em meses: 

 Um mês e meio (seis semanas), considerando que os matérias já estão 

disponíveis na escola. 
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 Entidade responsável pela execução: 

Direcção do Pólo Educativo N.º III de Nhagar, e técnicos da entidade 

financiadora em Parceria com pais e encarregados de educação. 

Grupos alvos: 

 Beneficiários Directos: 

 Os educandos, os docentes e as cozinheiras 

 Beneficiários Indirectos: 

 País/encarregados de educação e a comunidade em geral. 

 

 Indicadores de avaliação de resultados 

Cisterna construída com o prazo estipulado, obedecendo os parâmetros legais. 

 

 Custos Globais  

O custo global do projecto é calculado no valor: trezentos e setenta e seis mil e 

trezentos e sessenta e quatro escudos. 

Recursos necessários 

 Aspectos técnicos  

 Domínios de Intervenção 

Local: será implementado o projecto numa área que fica fora do pátio da escola 

ao lado da cozinha. 

1.ª Fase: Diagnóstico e planeamento 

2ª Fase: faz-se a escavação do terreno. 

3.ª Fase: segue-se a compra dos materiais e construção da cisterna: é feita 

com pedras basálticas tendo pilares feitos em ferro e betão. No fundo será 

colocado um betão de 10cm após a armação de uma malha de ferro. O mesmo 

acontecerá com a cobertura. Mas antes da cobertura a parte interior da cisterna 

será rebocada e afagada com cimento em pó e só depois processar-se-á a 

cobertura. 

4.ª Fase: esta última fase consiste na canalização das águas da chuva para a 

cisterna e a canalização para as cozinhas e casas de banho, com a instalação 

da electrobomba 

 



Universidade de Cabo Verde 

7 

Projecto: Construção de uma cisterna na escola de Nhagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição dos equipamentos a serem utilizados 

- Materiais: de serralharia, construção civil, canalização e electricidade 

 

 Afectação dos recursos (humanos e materiais) 

Função Número de trabalhadores 

Pedreiro 3 

Ajudantes de Pedreiro 3 

Canalizador 1 

 

Resultados esperados 

- Cisterna construída; 

- Aumento da quantidade de água na escola; 

- Diminuição das despesas aos pais e encarregados de educação; 

- Funcionamento permanente das cantinas e casas de banho. 

- Conforto … bem-estar … 

 

 Resultados esperados a nível dos objectivos gerais e específicos: 

Após a execução do projecto espera-se a captação da maior quantidade 

possível de água das chuvas e, consequentemente, um funcionamento perfeito 

da cantina escolar e casas de banho, abrangendo todas as cozinheiras, alunos 

e professores. 

Financiamento 

Uma vez que o pólo não dispõe de recursos financeiros para comparticipar no 

projecto, o financiamento será solicitado na ordem dos 100% do custo total do 

projecto. 
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Estimativa do orçamento total 

O orçamento do projecto é estimado no valor de 376.364$00 (trezentos e 

setenta e seis mil e trezentos e sessenta e quatro escudos. 

 Administração e gestão do projecto 

 Breve descrição da escritura de gestão do projecto 

A administração do projecto será feita pela Direcção do Pólo, coadjuvado pelos 

serviços de educação no concelho, pais e encarregados de educação 

(conselho de Pólo) e Técnicos da Entidade Financiadora. 

 

Estratégia e moldes de execução do projecto: 

A execução do projecto será feita pela Direcção do Pólo, em concertação 

directa com a Entidade Financiadora.  

 

Estratégias de acompanhamento  

O acompanhamento será feito, em caso de financiamento, no acto de compra 

mediante comprovativo e a utilização dos materiais, sendo supervisionado pela 

Senhora Delegada do MEVRH, Conselho de Pólo e pelos Técnicos da 

Entidade Financiadora. 

 

Controlo e avaliação dos resultados concernentes à execução do projecto  

a) Visita á escola pela Equipa Técnica da Entidade Financiadora e envio dos 

justificativos (facturas/recibos e fotos). 
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Cronograma de Execução Física                  

Obra: Construção de uma cisterna na escola de Nhagar 

Revestimento de paredes 
 

      

Serviço de cofragem para  
cobertura 

      

Betões 
 

      

Pintura 
 

      

Tampa metálica  
 

      

Aquisição e colocação de 
 Electrobomba 

      

Colocação do sistema de captação 
 (canalização) e manejo da água. 
 

      

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo de execução: 6 semanas  

Actividades 
      1ª 
Semana 

    2ª 
Semana 

    3ª 
Semana 

    4ª 
Semana 

    5ª 
Semana 

   6ª 
semana 

Diagnóstico e planeamento da obra             

Marcação e escavação do buraco             

Calcetamento de base para receber 
massame             

Massame de Betão com 10 cm de 
espessura             

Pilares em Betão armado             

Alvernaria de blocos de 20*20*40 
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Orçamento 

Promotor: Pólo Educativo Nº III de Nhagar 

Obra: Construção de uma cisterna Subterrânea P/ 16 toneladas 

Local de Construção: Escola de Nhagar 

Valor do Orçamento: 376.364$00 

Prazo de execução : 6 semanas   

Actividades  Unidades/comprime/área   Qde 
Preço 
Unitário Valor 

Diagnóstico e planeamento da 
obra         

Marcação e escavação de 
buraco incluindo extracção de 
terras  m3 26 

         
1.300ECV  33.800 ECV 

Calcetamento de base para 
receber massame m3 10,92 

             
620ECV  6.770 ECV 

Massame de betão com 10 cm 
de espessura  m3 10,92 

         
1.200ECV  13.104 ECV 

Pilares em betão armado m3 0,52 
       

35.000ECV  18.200 ECV 

Alvenaria de blocos de 20*20*40 m3 28,8 
         

2.100ECV  60.480ECV 

Revestimento de paredes m3 31,68 
         

1.000ECV  31.68 ECV 

Serviço de cofragem para 
cobertura  m2 0,81 

       
33.000ECV  26.73 ECV 

Betões m3 1,63 
   

34.000ECV  55.420ECV 

Pintura m2 31,68 
         

1.000ECV  31.680ECV 

Tampa metálica  Unidades 1 
         

3.500ECV  3.500 ECV 

Aquisição e colocação de 
electrobomba P.E 1 

       
60.000ECV  60.000ECV 

Colocação do Sistema de 
captação(canalização) e manejo 
de água .       35.00 ECV 

Soma Total 376.364ECV 

 

Importa o presente orçamento em Trezentos e setenta e seis mil e trezentos e 

sessenta e quatro escudos. 
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