
Um outro tipo de Escola
Um outro tipo de Professor

• Registo na sede nacional de ADPP ou na sede da 
Escola DNS em Bachil 

• Ter o 12º ano de escolaridade concluído 

• Participar numa reunião preparatória

• Aprovação no teste de admissão da Escola de Formação DNS 

• Aprovação na entrevista de admissão

• Pagamento da propina mensal
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ADPP: malamc43@gmail.com

EFP: djoncamara@gmail.com
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O programa curricular da DNS extende-
se ao longo de 3 anos (36 meses) em 
regime de internato.

No primeiro ano, chamado Um Outro Tipo de 
Escola, os estudantes começam sua formação 
académica e o primeiro contato real como 
professor ao realizarem estágios a tempo 
parcial nas escolas rurais periféricas ao centro 
de formação. 

Neste ano os estudantes fazem uma viajem 
pelas diferentes regiões do país dentro do seu 
período de Investigação Nacional, com o fim 
de conhecer o contexto social, económico 
e educativo da Guiné-Bissau visitando as 
principais instituições regionais.

O programa académico inclui disciplinas 
clássicas como Português, Inglês, Matemática, 
Informática e outras matérias novas como 
Agricultura e Produção de Alimentos, Educação 
Moral e Cívica e A Escola e O professor de 
século XXI. 

No segundo ano, O Ano de Política do Professor, 
os estudantes combinam a teoría com a prática 
com a realização de um estágio a tempo integral 
durante 6 meses nas escolas rurais do país onde 
aplicam o aprendido tanto dentro da escola como 
na comunidade onde trabalham. 

Neste período os estudantes especializam-
se em matérias com enfoque no trabalho 
comunitário: Perito em Cuidados de Saúde, 
Advocacia de Mulheres, Empresário, Líder 
Comunitário, Produtor de Alimentos e Ativista 
de Meios de Comunicação. 

No último ano, chamado Um Outro Tipo de 
Professor, os estudantes fazem uma Viagem 
de Investigação Internacional pelos países da 
sub região (por exemplo: Mali, Burkina Faso, 
Senegal, Gambia e Costa de Marfim) durante 2 
meses e meio com o fim de conhecer os países 
vizinhos, suas leis, seu sistema educativo e suas 
linguas através do contato com a população. 
A formação finaliza com um segundo estágio 
integral de 6 meses nas escolas.

Programa Curricular

A Escola

A Escola de Formação de Professores DNS de Bachil (região de Cacheu) iniciou o seu 
funcionamento no ano 2012 com a finalidade de formar professores de educação primária 
para as áreas rurais do país. 

Esta premissa vai de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que recomendam o 
aumento substancial do “contingente de professores qualificados inclusive por meio da cooperação 
internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento”e aos planos de 
Desenvovimento Humano do país como o Terra Ranka (2015) que situam o “Fortalecimento da 
qualidade e das capacidades da educação pré-escolar, primária e secundária” dentro das suas 
prioridades.

O formação das duas primeiras equipas de estudantes DNS foi possível graças ao financiamento da 
Federação Humana People to People e ao apoio da União Europeia.

A Escola DNS opera com programas enquadrados dentro da Estratégia Nacional de
Educação do governo sendo o seu programa curricular reconhecido pelo Ministério de
Educação Nacional com o qual a ADPP trabalha em parceria.


