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Localização

 

Idioma

Uganda possui 56 grupos étnicos e 30 línguas distintas. Isso signi�ca ter diferentes 
culturas e dialetos. O inglês, luganda e suaíli são os idiomas mais falados. O dialeto 
utilizado em Mbale, cidade em que o projeto está localizado, é o luganda (luguiso). Na 
cartilha do pré-embarque, você receberá um pequeno dicionário com as principais 
expressões e saudações no idioma nativo para estar ainda mais preparado para sua 
viagem e interações sociais.

Dica Karibu: baixe no Google Tradutor o português e o inglês para utilizar em 
situações sem Internet, caso não seja �uente na língua inglesa.

Moeda

O Xelim Ugandense (UGX) é a moeda do país. R$1 corresponde em torno de 686 
xelins. Os preços de comida e transportes são excelentes e com baixo custo comparado 
ao Real. 

Dica Karibu: baixe o aplicativo Currency que permite checar variações cambiais a 
qualquer momento. Recomendamos viajar com USD a serem trocados pela moeda 
local no próprio país. Se possível, leve também um cartão de crédito.

Clima

Uganda possui um clima tropical. O país tem duas estações chuvosas: de março a maio 
e de outubro a dezembro. Em agosto, mês da viagem, podemos esperar por 
temperaturas agradáveis, entre 16O e 26O C. 

Dica Karibu: não há restrições em relação ao vestuário, como a necessidade de cobrir 
ombros, colo e joelhos. Todavia visto que trabalharemos em um projeto social, 
recomendamos utilizar roupas confortáveis e discretas.  

o  p a i s´

Uganda está localizada na África Oriental, cuja capital é 
Kampala. O país faz fronteira com o Sudão do Sul,  
Quênia, Tanzânia, Ruanda e a República Democrática do 
Congo. No sudeste de Uganda, encontra-se o Lago 
Vitória, o segundo maior lago de água doce do mundo.



Culinária

A base da gastronomia do país inclui vegetais, batatas, frutas, arroz, feijão, amendoim e 
farinha branca. Carnes de cabra e vaca também são comuns na região, porém 
consideradas nobres. Posho é uma comida tradicional que está na mesa dos nativos 
diariamente, consistindo em um mingau feito de farinha. Recomendamos que você 
experimente o Motooke, um prato feito com bananas verdes cozidas, molho e o Rolex 
(um pão típico enrolado com ovos).

Saúde e Educação

Uganda apresentou uma taxa de alfabetização de 73% (82% para os homens e 64% para 
as mulheres). O sistema público de saúde é precário e o país tem travado uma batalha 
para reduzir as incidências de HIV, Malária e a mortalidade de mulheres grávidas, 
aumentando o acesso aos hospitais para toda a população. 

Dica Karibu: você não precisa preocupar-se com a Malária utilizando diariamente um 
bom repelente (recomendamos o Exposis Extreme) e, caso julgue necessário, ingerir 
pílulas preventivas (Malarone) da picada do mosquito.

População

O país possui 32 milhões de habitantes, cuja expectativa de vida é de 56 anos. A religião 
predominante é a Cristã (89%), seguida então pelo Islamismo (5%) e crenças 
tradicionais (5%).

Economia e Turismo

A agricultura é a principal economia do país, empregando cerca de 70% da população. 
As principais culturas são as do café, chá, algodão e tabaco. 

Em termos turísticos, o país não deixa a desejar. Recomendamos que o voluntário 
reserve pelo menos dois extras, após o projeto, para ir à Jinja, onde poderá fazer um 
passeio de barco pelo Rio Nilo e apreciar um pôr do sol inesquecível. Caso tenha 
interesse, a Karibu poderá auxiliar com todas essas recomendações. 

o  p a i s´



o  p r o j e t o

A escola Golden Hill está localizada numa vila chamada Mutoto, na cidade de Mbale, 
oferecendo educação para 260 crianças entre 3 e 14 anos. A instituição é privada, porém 
o valor é acessível e �exível de acordo com as condições de cada família e possibilitando 
maior acesso à educação na região. Além da escola, o fundador do projeto Mother´s 
Heart Uganda, chamado Jeremiah, também administra outras iniciativas relacionadas à 
educação, saúde e empoderamento feminino. 

Os moradores de Mutoto não estão habituados em receber a visitas de estrangeiros, 
com exceção dos voluntários da escola Golden Hill. Portanto, quando há voluntários, 
eles os acolhem com alegria e de braços abertos. É uma oportunidade incrível de 
imergir na cultura local. 



a t i v i d a d e s

REFORÇO ESCOLAR

Os voluntários poderão atuar como 
docentes ou auxiliar os professores locais 
nas aulas de inglês, matemática ou outra 
disciplina que tenham maior a�nidade. 
Além disso, também há uma demanda 
para o ensino de artes. 

Os voluntários poderão atuar em diferentes frentes, mediante suas habilidades e interesses. 
Não é necessário ter nenhum conhecimento especí�co, pois a Karibu irá capacitar 
previamente na execução das atividades desenvolvidas. O mais importante é a proatividade 
para aprender, ensinar e adquirir novas experiências. Serão estruturadas as seguintes atuações:

ESPORTE E SAÚDE

Fomentar a prática de esportes, yoga e 
atividades lúdicas. A escola possui uma 
mesa de ping pong e podemos estimular 
o uso. O intuito é promover o bem-estar 
e possibilitar uma maior interação do 
grupo de alunos.

RODA DE CONVERSA

A menstruação e a sexualidade são
grandes tabus em Uganda. Pouco se fala 
sobre os assuntos, tendo por consequências: 
a falta de conhecimento sobre métodos 
preventivos; ISTs; gravidez indesejada; e 
abusos sexuais. Discutiremos com os
jovens de forma lúdica, por meio de
rodas de conversa.

INFORMÁTICA

Poucas crianças de Mutoto têm acesso
ao mundo digital ou sabem como usar 
computadores. Traga seu computador
e os ensine a explorar o mundo digital
e a ampliar oportunidades futuras. 
Simplesmente ensiná-los a digitar, usar a 
Internet e programas básicos como Excel, 
Power Point e Word.

EMPODERAMENTO SOCIAL

Muitas mulheres de Mutoto trabalham 
como cabeleireira ou artesãs. Iremos 
oferecer uma consultoria para ajudá-las 
com seus negócios e �nanças. A 
consultoria será em forma de conversa, 
buscando entender suas necessidades, 
di�culdades e sugerir novas 
metodologias. 

MÃOS À OBRA

Ajudaremos a pintar e a renovar as 
instalações da escola, deixando o local 
mais divertido para os estudantes. 



c r o n o g r a m a

21/08 (sábado) 
Chegada em Mutoto. Dia de instalar-se na acomodação, ir ao mercado,
casa de câmbio e realizar as compras que forem necessárias.

22/08 (domingo) 
Manhã: aula de yoga. + apresentações, orientação cultural, imersão no projeto social e tour na 
vila + palestra sobre a realidade local com parceiros nativos. Tarde: pintura da escola. 

23/08 (segunda-feira)
Manhã: aula de yoga + atividades na escola.
Tarde: atividades relacionadas ao esporte e aulas de informática.

24/08 (terça-feira)
Manhã: atividades na escola.
Tarde: visita às mulheres que irão receber consultoria �nanceira e empreendedora.
Noite: entrevista na rádio local sobre um assunto pré-determinado.

25/08 (quarta-feira) 
Manhã: atividades na escola.
Tarde: atividades relacionadas ao esporte e aulas de informática.

26/08 (quinta-feira)
Manhã: aula de yoga + atividades na escola.
Tarde: roda de conversa sobre educação sexual. 

27/08 (sexta-feira)
Manhã: aula de yoga + atividades na escola.
Tarde: visita às mulheres que irão receber consultoria �nanceira/empreendedora e aulas
de informática.

28/08 (sábado)
Manhã: Dia livre para trilha ou descanso. Tarde: evento local.

29/08 (domingo)
Pintura e melhorias na estrutura da escola. Almoço na casa de uma família local.

30/08 (segunda-feira)
Manhã: atividades na escola e despedidas. Check-out.





c u s t o s

R$2.500 considerando 10 dias, estando incluso:

    Trabalho voluntário de impacto numa organização comprometida;

    Atuação em escolas e outros projetos do Mother´s heart Uganda;

    Materiais que serão utilizados nas atividades educacionais;

    Hospedagem simples com banheiro de compostagem;

    Café da manhã, almoço e jantar;

    Palestra sobre a cultura do país com um parceiro nativo;

    Quatro aulas de yoga;

    Translados de Mbale para Mutoto (chegada e partida);

    Almoço na casa de uma família local;

    Coordenadora bilíngue que orientará a missão e sanará todas as dúvidas;

    Camisa da Karibu;

    Certi�cado de Participação Voluntária;

    Capacitação antes, durante e depois da viagem objetivando legados consistentes.

o que não está incluso:
- Passagem aérea | Seguro viagem | Visto USD50

forma de pagamento:
- Em até 7x (sem juros) de R$357,14 no boleto bancário ou transferência.
- Desconto de 10% na indicação de um amigo(a) que participe da viagem.

A Karibu, comprometida em possibilitar com que mais pessoas tenham a oportunidade 
de imergir em culturas distintas, por meio do voluntariado, possui custos 
consideravelmente abaixo do mercado. No Manual do Voluntário, que você receberá 
no primeiro dia da viagem, entenderá o destino do seu investimento em percentagens 
detalhadas.



f a Q

1. Por que preciso pagar se estou realizando um trabalho voluntário?
A organização sobrevive e arca com as despesas por meio de doações. Tudo o que recebe, investe na 
educação e bem-estar do nicho assistido. Desse modo, não tem sobra �nanceira para arcar com os 
gastos de voluntários que queiram ter a experiência no local. 

2. O que essa experiência irá me agregar?
Imersão cultural, vivência de mundo, trabalho em equipe, experiência voluntária, contato com outro 
idioma e costume, planejamento social e o Certi�cado de Voluntariado Internacional.

3. Como minha atuação irá impactar na vida do projeto?
As atividades que serão realizadas na escola e com as mulheres bene�ciarão suas vidas em diversos 
aspectos, objetivando terem continuidade após os voluntários irem embora. Por exemplo, além da 
consultoria oferecida às mulheres, acompanharemos a evolução dos seus negócios, podendo 
auxiliá-las mesmo após a viagem. Também iremos treinar pessoas locais para que possam ter 
autonomia de continuar repassando o conhecimento. Os voluntários também participarão de um 
programa da rádio, levando informação para um número maior de pessoas. 

4. Não falar outro idioma será um impedidivo?
De forma alguma o inglês será um problema, pois a coordenadora estará apta a traduzir tudo o que for 
comunicado e auxiliar tanto no projeto, quanto no aeroporto ou em atividades turísticas.

5. Poderei fazer fotos divulgando o projeto e minha ação?
Sim, prezando pela dignidade dos envolvidos e respeitando os momentos para tal. Uma experiência 
como essa merece ser compartilhada!

6. É algo arriscado em termos de segurança?
Não. A coordenadora estará junto ao grupo o tempo todo, tendo ciência dos detalhes necessários à 
segurança dos voluntários. 

7. Qual a carga horária de trabalho? haverá tempo para turismo?
Será variada a carga horária de atividades e poderá sofrer alterações, todavia haverá tempo hábil para 
descansar, visitar a vila e cidades próximas. No �nal de semana, iremos para uma agradável trilha, 
onde poderemos apreciar a natureza do topo da montanha.

8. Quais as condições da acomodação?
A estrutura do projeto é muito simples, sendo importante que o voluntário esteja preparado e aberto 
para viver como um morador local. O banheiro é compartilhado e em forma de compostagem. 
Pedimos que cada voluntário compre seu papel-higiênico e produtos de higiene pessoal. 

9. Qual a verdadeira relevância dessa viagem?
Promover uma melhor educação, empoderamento social e troca cultural com os moradores de 
Mutoto.  

10. É necessário algum requisito para a inscrição?
Sim, proatividade e a certeza de que juntos conseguimos tornar o mundo um lugar melhor. Nada mais 
é necessário! Após realizar o pagamento, iremos orientar sobre o passaporte, Certi�cado Internacional 
de Vacinação e Seguro Viagem. Não precisa preocupar-se com mais nada.





Para mais informações, entre em contato conosco:

karibuconsultoria.com | @karibu.me
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