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1. Sumário Executivo 

No Ensino Geral foram matriculados, em 2018 pouco mais de 7.2 milhões de alunos, representando 

um crescimento de 7,2% em relação a 2017 e uma realização do Plano de 103,5%. O crescimento foi 

mais acentuado no Ensino Secundário do 2ª ciclo (ES2), que atingiu 14,4%, seguido do Ensino 

Primário do 1º Grau (EP1) que registou um incremento inesperado de 7%. À excepção do EP2, os 

outros níveis tiveram uma realização acima de 100%. A taxa líquida de escolarização aos seis anos 

situa-se em 93,1% (92,5% raparigas), superior à meta de 87,0% , mostrando que cada vez mais 

crianças estão a ingressar na escola na idade certa. 

Para assegurar que os alunos tenham disponível o material básico escolar, em 2018 foram adquiridos 

e distribuídos 13.934.600 livros escolares de distribuição gratuita, da 1ª à 7ª classe, 556.099 livros em 

16 línguas moçambicanas da 1ª a 4ª e 7ª classes e distribuídos de acordo com as línguas em todo o 

país. Em relação ao livro adoptado (livro único), foram adquiridos e distribuidos 612.425 títulos da 

8ª a 12ª classe para as Bibliotecas de 757 escolas Secundárias.Para os alunos com Necessidades 

Educativa Especiais, foram transcritos os livros da 1ª classe para o sistema Braille, impressos e 

distribuídos 20.000 por todo o país incluído os Centros de Recurso de Educação Inclusiva – CREI 

(Sul, Centro e Norte). 

No ano 2018 foram contratados 4.997 professores (plano, 5.013), dos quais 47,4% são mulheres. Dos 

contratados, 4.832 foram para o Ensino Primário e 165 para o Ensino Secundário1. Porém a 

contratação deste número de professores mostrou-se insificiente para fazer face ao crescimento de 

alunos no EP1 o que se reflecte na subida significativa do  rácio alunos por professor que passou de 

59.9 em 2017 para 64.2 em 2018 neste nível de ensin 

A rede essolar teve um crescimento global de 2%. Foram abertas 188 novas escolas para o EP1, 550 

para o EP2, 25 para o ES1 31 para o ES2 com uma realização global de 99,9%. O crescimento maior 

registou-se no EP2 e ES2 com 3,2% e 11,8% respectivamente.  

No âmbito do programa de construção de salas de aula em 2018 foram concluídas 1.081 salas das 

1.193 planificadas, para o ensino primário, grande parte iniciadas em 2017, com uma realização de 

91%, e 26 escolas para o ensino secundário, com uma realização de 81%. As novas infraestruturas 

beneficiaram cerca de 130 mil alunos, dos quais 108 mil no ensino primário e 22 mil no ensino 

secundário. 

No que diz respeito à aquisição e distribuição de carteiras escolares, em 2018 foram adquiridas e 

distribuídas 136.052 carteiras, com uma realização de 207%. Este nível de realização deve-se ao 

impulso dado pelo Programa Nacional de Construção de Carteiras Escolares, vulgo “Operação 

Tronco”, que benefeciou cerca de 545 mil alunos. 

No âmbito da implementação do projecto piloto sobre o Desenvolvimento Integral da Criança em 

Idade Pré-Escolar (DICIPE) foram construídas e encontram-se em funcionamento 350 escolinhas da 

meta estabelecida para esta fase. Esta acção beneficia um universo de 54.726 crianças dos 3 aos 5 

anos e 40.000 dos 0 aos 2, através da Educação Parental. 

                                                             

1 Os dados aqui apresentados referem-se ao total de professores contratados no ano de 2018. 
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No quadro de esforços para aumentar a oferta de vários programas na área de Alfabetização e 

Educação Não Formal, foram contratados 9.840 alfabetizadores contra os 10.421 do plano, com uma 

realização de 94,4%. Com a contratação deste número, beneficiou-se um total de 307.965 

alfabetizandos contra os 300.736 de 2017 alfabetizandos, com uma realização de 88% da meta de 

350.000, dos quais 201.520 são mulheres, representando 65,5% da meta estabelecida (80%). 

 

 

a. Áreas de maior progresso 

Em 2018 constituíram áreas de maior progresso: 

 

• A alocação do fundo de Apoio Directo às Escolas (ADE) para o Ensino Primário, antes do 

início das aulas; 

• A apropriação da Supervisão Distrital, como forma de melhorar a governação do sistema 

educativo; 

• A distribuição de carteiras escolares, que melhorou as condições de estudo e aprendizagem 

dos alunos; 

• Melhoria no controlo da assiduidade dos professores e gestores do sector aos diferentes níveis; 

• Aprovação da Lei do SNE; 

• Aprovação da Estratégia de Formação de Professores em Exercicio, aprovada no Conselho 

Coordenador de 2018; 

• Elaboração de materiais para a formação inicial; 

• Revogação do Despacho 39; 

• Elaboração dos Planos Provinciais de Desenvolvimento de Recursos Humanos; e 

• Provisão do livro transcrito em Braille para os alunos da 1ª classe. 

 

b. Áreas de menor progresso  

Durante o ano 2018, foram registadas algumas áreas de menor progresso, das quais se destacam: 

• O atraso no inicio do pagamento do salário dos novos professores; 

• A baixa execução no programa das construções escolares; 

• O atraso na implementação da 2ª fase do programa de Desenvolvimento Integrado da Criança 

em Idade Pré-Escolar (DICIPE); 

• A fraca aderência ao Programa de Ensino Secundário à Distância (PESD); 

• A fraca aderência dos alfabetizandos aos programas de Alfabetização e Educação de Adultos 

(AEA). 

• O atraso na alocação da segunda tranche do ADE; 

• A insuficiência dos Fundos de supervisão para monitorar todas as Escolas 

• O atraso na capacitação de professores no âmbito do curriculo revisto 
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1.1 Ensino Primário (EP) 

Para o Ensino Primário foram definidos 4 OEEs, nomeadamente: i) Monitorar o desempenho dos 

alunos; ii) Potenciar a Direcção da escola para uma gestão eficiente e eficaz; iii) implementar um 

programa integrado de formação de formadores e capacitação do professor, baseado em 

competências, e iv) implementar o currículo revisto baseado em competências.  

Os OEEs têm 5 indicadores com 5 metas, 3 das quais foram cumpridas  e  2 em progresso.  

As metas em progresso correspondem aos indicadores “Existência da avaliação nacional em cada 

três anos” pois, para o ano em análise foi realizada a testagem dos instrumentos de avaliação nas 

disciplinas da língua portuguesa, e quatro línguas Moçambicanas (Changana, Ndau, Sena  e Makuwa) 

e Matemática, mas houve atraso na análise e seleçção dos itens para os questionários da avaliação, 

prevendo-se a sua finalização em Maio de 2019. Igualmente está em progresso, o indicador número 

de professores do 1º ciclo capacitados em metodologias de ensino (oralidade, leitura, escrita e 

cálculo iniciais), pois, a meta deste indicador para o ano 2018 era de 17.000. Trata-se de uma meta 

cumulativa que se espera seja alcançada  até finais de 2019, faltando para o efeito 9.226 professores 

do total de 25.000 professores planificados para 2019.  

Foram considerados de Risco Médio os OEEs: i) Monitoria do desempenho do - devido a não 

finalização dos resultados da testagem e a selecção dos itens de avaliação; ii) Potenciar a Direcção 

da Escola para Uma Gestão Escolar eficiente e Eficaz - uma vez que prevalecem escolas cujos 

directores não possuem requisitos e perfil previsto nos qualificadores e devido aos elevados índices 

de absentismo; e iii) Implementar um programa integrado de formação de formadores e capacitação 

do professor, baseado em competências – devido ao fraco acompanhamento e monitoria da 

implementação da formação contínua. 

No âmbito de melhoria na aprendizagem dos alunos, sobretudo nas primeiras classes do Ensino 

Primário, continuam em curso acções que privilegiam o reforço e aumento da aprendizagem na sala 

de aula. Assim, em 2018 foram levadas a cabo as seguintes ações:  

• Introdução da 2ª classe do currículo pontualmente revisto; 

• Capacitação de 15.774 professores (7.805 mulheres). da 1ª e 2ª classes do Ensino Primário em 

metodologias de ensino da oralidade, leitura e escrita, que por sua vez fizeram réplicas das 

capacitações, dentro da suas ZIPs e escolas, beneficiando cerca; 2.5 milhões de alunos.  

• Em curso a elaboração da Estratégia para a Educação Inclusiva e Desenvolvimentos das 

Crianças com Deficiência, que inclui um Plano de Acção de implementação da Estratégia. 

1.2 Alfabetização e Educação de Adultos (AEA) 

Para o a Alfabetização e Educação de Adultos foram definidos 4 OEEs, nomeadamente: i) Mobilizar 

e sensibilizar todos os actores sobre a importância de ter uma população alfabetizada; ii) 

Desenvolver programas relevantes de Alfabetização que respondam a necessidades específicas; iii) 

\Fortalecer as DPEDHs e SDEJTs na organização, implementação e gestão dos programas da AEA; 

e iv) Capacitar gestores da AEA a todos os níveis para assegurar a implementação de políticas e 

estratégias. Estes têm 6 indicadores cujas metas, 3 foram cumpridos e 3 não foram cumpridas. 
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A implementação do programa apesar dos esforços empreendidos para mobilizar beneficiários para 

aderirem aos cursos de AEA e de Pós-alfabetização, no desenvolvimento de programas relevantes 

que respondam às necessidades específicas dos alfabetizandos e capacitados técnicos e 

alfabetizadores, os resultados são pouco encorajadores.  

O número de beneficiários que aderem aos cursos bem como o número de centros de alfabetização 

tem reduzido. Constituem parte dos factores para estes resultados: a) a priorização de actividades de 

sustento familiar por parte das comunidades, em detrimento das acções de alfabetização; b) a redução 

do número de alfabetizadores contratados; c) o baixo subsídeo atribuído aos alfabetizadores, que 

motivam o abandono da actividade, e d) os atrasos no seu pagamento.   

Assim a materialização do OEE Sensibilizar e mobilizar todos os actores para a importância de 

uma população alfabetizada foi considerada de RISCO MÉDIO.  

Em 2018, para ampliar a oferta nos Programas de AEA, no 1º semestre foram contratados 9.840 

alfabetizadores, correspondentes a 94,4% da meta prevista (10.421 alfabetizadores). Por conseguinte, 

em todo o país beneficiam-se dos programas de AEA cerca de 307.965 alfabetizandos e 78.770 

educandos, dos quais 201.520 e 51.269 respectivamente, são mulheres.  

Ainda, no período em referência, foi realizada a segunda Reunião Nacional do Movimento para a 

Advocacia, Sensibilização e Mobilização de Recursos para Alfabetização (MASMA), com o intuito 

de advogar e mobilizar as ONG’s nacionais e internacionais, sociedade civil, sector privado e outros 

parceiros, para que de forma colectiva participem nas acções de redução das taxas de analfabetismo 

que ainda assolam o país. 

1.3 Ensino Secundário Geral (ESG) 

Dos 3 OEE, nomeadamente, i) expandir o ensino à distância, de forma sustentável; ii) Implementar 

um sistema de formação e de desenvolvimento profissional contínuo de professores incluindo temas 

transversais e outros relativos ao atendimento de alunos com necessidades educativas especiais; e, 

iii) formar e capacitar os gestores escolares no domínio da planificação, gestão e administração 

escolar, Para estes OEE, previam -se 4 indicadores a realizar cujas metas, 1 foi alcançada e 3 estão 

em progresso. 

O OEE “expandir o ensino à distância”, apesar do investimento feito na divulgação da modalidade 

de ensino à distância, há ainda uma fraca adesão por parte da comunidade estudantil. Em 2018 foram 

matriculados 31.064 alunos para o PESD 1 com uma realização de 93%, representando apenas 4.7% 

do total de alunos no ensino secundário do 1º ciclo e consequentemente a meta não foi alcançada. Em 

relação ao PESD 2 o grau de realização foi de 83.9%, correspondendo a 1.872 alunos. Este Objectivo 

é considerado de RISCO MÉDIO. 

Relativamente à implementação de um sistema de formação contínua de professores, a meta para 

2018 foi alcançada, tendo sido capacitados 1.108 da meta de 900, dos quais 508 professores em 

matérias de planificação e avaliação do processo de ensino-aprendizagem e 600 professores em 

sessões de autosuperação através das Jornadas Científicas. Esta capacitação beneficiou cerca de 

60.940 alunos. 
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No que respeita à melhoria da qualidade de ensino e relevância, em 2018 foram contratados 165 

professores com formação psicopedagógica em áreas específicas do Ensino Secundário Geral, 

distribuídos por todo o país: Niassa (6), C. Delgado (6), Nampula (20), Zambézia (20), Tete (10), 

Manica (10), Sofala (10), Inhambane (10), Gaza (10), Maputo (33) e C. Maputo (30) e beneficiando 

9.075 alunos. Ressalvar que estes números ainda não resolvem na totalidade os problemas da falta de 

professores com formação psicopedagógica. Em 2018, 97,1% têm formação pedagógica. 

1.4 Desenvolvimento Administrativo e Institucional (DAI) 

Foram definidas para a área de Desenvolvimento Administrativo e Institucional (DAI) 4 OEEs, 

nomeadamente i) Melhorar o profissionalismo e desempenho dos funcionários; ii) Melhorar a 

intervenção e desempenho da Inspecção; iii) Melhorar a supervisão do SNE a partir do distrito; e 

iv) Melhorar a assiduidade dos gestores e professores na sala de aula.  

Os OEE possuem 4 indicadores com 5 metas, dado que o indicador do objectivo iii), referente a visitas 

de supervisão, está subdividido em dois. O primeiro é referente à primeira visita de supervisão e, o 

segundo, refere-se à visita de seguimento. Assim, cada um dos sub-indicadores corresponde a uma 

sub-meta. 

Da avaliação geral, concluiu-se que 3 metas foram alcançadase 2  não foi alcançada ( uma meta 

referente ao objectivo ii) e a outra, referente ao sub-indicador de visitas de seguimento do objectivo 

iii).Os OEE Melhorar a Intervenção da Inspecção e Melhorar a Supervisão do SNE a partir do 

Distrito foram avaliados com RISCO MÉDIO. 

1.5 Execução Orçamental 

O nível de execução orçamental geral relativa ao exercício de 2018, do sector da educação, atingiu 

96%, correspondente a 48.406,5 milhoes de Meticais, mais 6%, em relação ao realizado no ano 

passado, com maior destaque para o Orçamento de Funcionamento, com 99% (igual percentagem no 

exercício de 2017) contra 80% no Investimento Externo (59% no período homólogo anterior) e 

execução de 83% no investimento interno (mais 2% que a registada em Dezembro de 2017) 

 
Fonte: Relatório consolidado e-sistafe 31 de Março de 2019 

A execução relativa ao FASE, apresenta no geral 85%, estando o nível central com 101%, devido a 

alguns pagamentos directos, seguido da distrital com 97% contra 65% das DPEDH. 

 

Refira-se que o mapa anterior diz respeito a execução dos fundos no e-sistafe, que obedece ao regime 

de Caixa, e em que o orçamento de base é no valor de 5.942,15 milhões de MeticaisO mesmo não 

reflecte todos os fundos disponibilizados para o FASE efectivamente (8.230.387,03 milhöes de mts), 

por não terem sido inscritos atempadamente no OE.  

 

Entretanto a contabilização do FASE para efeitos do Relatório de Progresso no âmbito do Memorando 

de Entendimento, teve como base o valor do fundo disponível no montante de 8.230,38 milhões de 
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Meticais (equivalente aos saldos de 2017 e fundos recebidos em 2018) verificando-se uma diferença 

de orçamentação de 28%. 

 Por outro lado,  teve-se em conta o princípio dos acréscimos e diferimentos ou da efectivacão das 

operações, em cumprimento das Normas Internacionais de Contabilidade. Isto é, todo o pagamento 

efectuado e não justificado é considerado como adiantamento. Dai a diferenca de 180.826 milhões de 

meticais (5.068.133 – 4.887.307) na execução. Logo, este valor passa saldo a transitar para o período 

seguinte / por justificar. 

 Portanto, a real execução do FASE em 2018 é de 59.38% e o saldo disponível para 2019 (incluindo 

diferencas cambiais) é de 55.051.378 USD.  
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2. O Sistema Educativo em 2018 

2.1 Participação na educação (ensino geral, ensino público e não-público) 

2.1.1 A rede escolar2  

A rede escolar continuou a crescer, em 2018, em todos os níveis de ensino, com maior destaque para o Ensino 

Primário do 2º Grau e 2º Ciclo do Ensino Secundário, como se pode verificar no Quadro 1.  

Quadro 1:Rede escolar, Ensino Geral, turno diurno, 2011, 2017-2018, ensino público, privado e 

comunitário 

Nível de Ensino 

leccionado 

Escolas por nível de ensino 

Número de escolas Crescimento 
% Não 

Público Linha de 

base, 2011 
2017 2018 

∆ 2018/ 

2017 

∆ 2018/ 

2011 
2018 

EP1 10.987 12.768 12.983 1,68 18,17 1,93 

EP2 3.652 7.655 8.121 6,09 122,37 2,52 

ES1 561 732 748 2,19 33,33 34,53 

ES2 228 399 429 7,52 88,16 46,42 

Total de escolas 11.548 13.500 13.731 1,71 18,90 3,29 

A rede escolar não pública, em geral, é pouco expressiva representando, apenas, 3,29% do total de escolas 

existentes. A sua contribuição é mais expressiva no 2º Ciclo do Ensino Secundário onde 46,4 % das escolas 

não são públicas. 

O Quadro 2 mostra que entre 2017 e 2018 a proporção de Escolas Primárias Completas (escolas que leccionam 

o EP1 e o EP2 ) aumentou  de 60% para 62,2%. A província com maior proporção de EPCs é Sofala com 

97,8%  de Escolas Primárias Completas. Em 2011, a percentagem de EPCs era apenas de 33%, a nível nacional.  

A transformação de Escolas Primárias em EPCs foi uma medida tomada pelo MINEDH por forma a alinhar a 

rede escolar distorcida e permitir que as crianças ingressem no ensino primário possam continuar até concluir 

a escolaridade obrigatória de 7 classes, na mesma escola. Apesar do acesso ao ensino primário do 2º grau  ter 

uma tendência crescente, a taxa de conclusão no EP continua um desafio, por força da eficiência do sistema 

por um lado, e por causa do acesso a este nível de ensino, perto de 40% era oferecido numa outra escola, em 

muitos casos com uma distância incomportável entre a casa e a escola, resultando em desistências, o que levou 

o MINEDH, no contexto da nova Lei do Sistema Nacional da Educação (SNE) garantir que o Ensino Primário 

comportará 6 classes, a partir de 2022, permitindo deste modo qua os alunos possam concluir o ensino primário 

na mesma escola. Para o efeito decorre o processo de requalificação das escolas, abrangendo escolas primárias 

e secundárias. 

 

                                                             

2 Pode existir diferenças entre os dados apresentados nos relatórios anteriores (números absolutos) e os publicados nas 

brochuras, uma vez que a base de dados estatística é dinâmica e devido a actualização da lista nominal das escolas os 

números históricos podem mudar. As diferenças (ligeiras) ocorrem principalmente no Ensino Primário. Além disso, deve 

sempre verifica-se a informação que uma tabela apresenta (inclui ou não o ensino privado, nocturno). Contudo, as 

tendências são consistentes nos diferentes relatórios. 
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Quadro 2: Evolução do número de escolas primárias que leccionam o EP1 e o EP2, e a % das escolas 

primárias completas (EPC), turno diurno, 2011, 2017-2018, ensino público, privado e comunitário3  

Província 
2011 2017 2018 

EP1 EP2 % EPC EP1 EP2 % EPC EP1 EP2 % EPC 

Niassa 922 191 21% 1.070 384 36% 1081 404 37,4% 

Nampula 1.877 561 30% 2.192 995 45% 2191 992 45,3% 

Tete 1.005 227 23% 1.210 513 42% 1227 525 42,8% 

Gaza 704 289 41% 750 405 54% 750 423 56,4% 

C. Delgado 886 286 32% 939 548 58% 919 554 60,3% 
Zambézia 2.711 833 31% 3.354 2.158 64% 3436 2394 69,7% 

Manica 722 299 41% 822 504 61% 815 529 64,9% 

Maputo 463 255 55% 522 360 69% 476 329 69,1% 

Sofala 787 260 33% 919 863 94% 898 878 97,8% 

C. Maputo 151 128 85% 155 140 90% 101 92 91,1% 

Inhambane 759 323 43% 835 785 94% 843 801 95,0% 

Total 10.987 3.652 33% 12.768 7.655 60% 12737 7921 62,2% 

 

Entre os anos 2017 e 2018, em geral, o número de salas convencionais decresceu em 333 salas. Entretanto, a 

percentagem de salas precárias melhorou de 2017 para 2018 tendo saído de 43% para 42.3%, como se pode 

observar do Quadro 3.  

Quadro 3: Número de salas de aula (convencionais, precárias4) por província, 2011, 2017-2018, 

ensino público 

Província 

2011 2017 2018 ∆2018/2017 

Conv. Prec. 
% de 
Prec. 

Conv. Prec. 
% de 
Prec. 

Conv. Prec. 
% de 
Prec. 

Conv Prec. 

C.Delgado 1.583 2.079 57% 2.100 2.151 51% 2.248 2.170 49.1 148 19 

Gaza 2.209 192 47% 3.056 1.660 35% 3.057 1.622 34.7 1 -38 

Inhambane 1.976 2.644 57% 2.697 2.903 52% 2.933 3.052 51.0 236 149 

Manica 2.744 1.728 39% 3.628 2.353 39% 3.780 2.336 38.2 152 -17 

Maputo 2.525 464 16% 3.160 416 12% 3.290 454 12.1 130 38 

Nampula 3.982 6.541 62% 5.238 6.591 56% 5.527 6.663 54.7 289 72 

Niassa 2.336 1.618 41% 2.751 1.657 38% 2.784 1.757 38.7 33 100 

Sofala 2.470 1.777 42% 3.020 2.219 42% 3.055 2.271 42.6 35 52 

Tete 3.372 1.905 36% 4.496 1.729 28% 4.773 1.678 26.0 277 -51 

Zambézia 5.457 6.564 55% 6.696 7.066 51% 5.074 6.167 54.9 -1.622 -899 

C. Maputo 1.874 15 1% 1.955 2 0% 1.943 11 0.6 -12 9 

Total 30.528 27.255 47% 38.797 28.747 43% 38.464 28.181 42.3 -333 -566 

Nota: Na província da Zambézia, a cobertura da colecta de informações sobre salas de aulas por tipo de 

construção não foi total. 
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2.1.2 Os Alunos5  

Conforme indica o Quadro 4, em 2018, o número de alunos no sistema educativo cresceu em todos os níveis 

de ensino, com especial enfoque para o ES2 que cresceu 14.4%. O ES1 registou o crescimento mais baixo 

(6.1%). No global o crescimento dos alunos no sistema foi de 7.1%. 

Comparativamente a 2017, a participação feminina continua a melhorar ligeiramente no ES2 (49,7%). O 

fenómeno inverso registou-se no EP2 e ES1, mantendo-se estacionária no EP1. 

Quadro 4: Evolução do número de alunos no ensino geral, diurno e nocturno, 2011, 2017 2018 (ensino 

público, privado e comunitário)  
 

Níveis 
de 
Ensino 

Anos lectivos 
Crescimento 
(totais) 

2011 2017 2018 ∆2018/ 
∆ 

2018/ 

Totais Mulheres %M Totais Mulheres %M Totais Mulheres %M 2017 2011 

EP1 4.441.715 2.119.499 47,7% 5.192.699 2.506.729 48,3% 5.554.713 2.685.087 48,3% 7,0% 25,1% 

EP2 871.445 403.412 46,3% 945.819 44.334 46,9% 1.008.663 472.123 46,8% 6,6% 15,7% 

ES1 761.589 359.898 47,3% 796.306 389.526 48,9% 844.673 407.666 48,3% 6,1% 10,9% 

ES2 191.320 87.495 45,7% 307.581 151.773 49,3% 351.865 175.040 49,7% 14,4% 83,9% 

Total 6.266.069 2.970.304 47,4% 7.242.405 3.491.368 48,2% 7.759.914 3.739.916 48,2% 7,1% 23,8% 

O Quadro 5 mostra que o Ensino Geral é essencialmente público. No Ensino Primário, apenas 1,83% dos 

alunos frequentam escolas não públicas. A participação do Ensino Não Público é mais significativa no Ensino 

Secundário particularmente no ES2 (14.7%). 

Quadro 5: Evolução da participação do ensino não-público, 2011, 2017- 2018 

Níveis de 
Ensino 

Anos lectivos 

2011 2017 2018 

Totais Público %NP Totais Público %NP Totais Público %NP 

EP1 4.441.715 4.374.572 1,50% 5.194.259 5.101.521 1,80% 5.554.713 5.453.150 1,83% 

EP2 871.445 852.523 2,20% 914.584 891.010 2,60% 980.283 954.542 2,63% 

ES1 761.589 687.489 9,70% 651.732 580.511 10,90% 694.720 622.940 10,33% 

ES2 191.320 167.078 12,70% 207.007 172.833 16,50% 238.404 203.257 14,74% 

Total 6.266.069 6.081.662 2,90% 6.760.575 6.573.042 2,80% 7.468.120 7.233.889 3,14% 

 

Quadro 6: Evolução da participação no ensino nocturno, todos os ensinos, 2011, 2017- 2018 

Níveis de 
Ensino 

2011 2017 2018 

Diurno Nocturno %TN Diurno Nocturno %TN Diurno Nocturno %TN 

EP2 811.122 60.323 6,90% 914.584 31.235 3,30% 980.283 28.380 2,81% 

ES1 566.295 195.294 25,60% 651.732 144.574 18,20% 694.720 149.953 17,75% 

ES2 115.818 75.502 39,50% 207.007 100.574 32,70% 238.404 113.461 32,25% 

 Total 1.493.235 331.119 18,10% 1.773.323 276.383 13,50% 1.913.407 291.794 13,23% 

 

                                                             

5 Existem ligeiras diferenças entre os dados apresentados neste documento e no BdPES 2017, uma vez que o BdPES 

apenas trata de alunos no ensino público.  
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O Quadro 6 mostra que a maior parte dos alunos frequenta o turno diurno. A participação no turno nocturno 

tem estado a reduzir desde 2011, situando-se, em 2018, em 13,2% contra 13,5%, em 2017. Contudo, a 

participação no turno nocturno continua a ser significativa no Ensino Secundário, com o maior destaque para 

o ES2 onde o número de alunos que frequenta o turno nocturno tem estado a aumentar apesar do seu peso 

relativo estar a diminuir. 

2.1.3 Aproveitamento  

Quadro 7:Aproveitamento Escolar Público 2016 e 2017 

Nível 

Alunos-2017 2016 
Evoluçã
o Ap. (%) 

Inicio Fim Desistentes Aprovados Taxa (%) Des 
Taxa (%) 
Aprov. 

Taxa 
(%)  

Aprov
. 

2017-
2016 

        M HM M HM     

EP1 5,099,907 4,647,890 452,017 4,011,687 8,9 8.9 79.3 78.7 75.7 3.0 

EP2 891,01 824,939 66,071 702,905 7.0 7.4 79.7 78.9 74.3 4.6 

ES1 577,799 540,111 37,688 409,316 6.4 6.5 70.9 70.8 68.5 2.3 

ES2 171,83 163,412 8,418 126,132 4.4 4.9 74.0 73.4 69.8 3.6 

TOTA
L 

6740546 6,176,352 564,194 5250041 7.9 8.4 78.5 77.9 74.7 3.2 

IFP 9,185 9,024 161 8,564   1.8   93.2 87.5 5.7 

AEA - 113,236 - 80,543       69.3 71.5 -2.2 

Pós-
Alfa 

- 42,779 - 29,648   -   71.1 69.3 1.8 

 

O desempenho das raparigas, em geral, supera o dos rapazes em todos os níveis de ensino, conforme se pode 

extrapolar a partir das taxas acima apresentadas.  

2.2.4 Os graduados6  

O Gráfico abaixo, apresenta a informação sobre os alunos nas classes de exames, e as taxas de aproveitamento 

escolar e pedagógico7. 

 

                                                             

6Trata se de graduados do ano 2017. A informação sobre os graduados de 2018 apenas estará disponível em Junho de 

2019. 

7 A taxa de aproveitamento pedagógico é calculada em termos de número de graduados sobre o número de alunos no fim 

do ano, enquanto a taxa de aproveitamento escolar é calculada sobre o número de alunos no início do ano. As taxas de 

aproveitamento pedagógico sempre são mais altas do que do escolar, uma vez que não toma em conta os alunos 

desistentes. 
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Gráfico 1: Taxas de aproveitamento pedagógico e escolar, 2016 e 2017, por classe, ensino público 

Pode-se observar, no Gráfico 1, que em 2017, o aproveitamento pedagógico e escolar, nas classes de exames 

(2ª, 5ª, 7ª, 10ª e 12ª classes), com a excepção da 10ª Classe, comparativamente ao ano anterior, registram uma 

melhoria. Em todas as classes de exame, a taxa de aproveitamento pedagógico atingiu, aproximadamente, 70%. 

Entretanto, por classe, as taxas de reprovação mais altas foram registadas na 2ª e 5ª classes, com cifras 

correspondentes a 18,3% e 21,8% respectivamente. 

Na 2ª classe, com uma taxa de aproveitamento escolar de 67,1%, em 2017, apurou-se a taxa de desistência 

mais alta (14,6%). 

2.1.4 Os professores, ensino público, turno diurno8 

O Quadro 8 mostra que de uma forma global, em 2018, o corpo docente cresceu em apenas 0,4%.. Em todos 

os níveis de ensino houve aumento do número de professores, com a excepção do EP1 onde se nota uma 

tendência contrária, em resultado de não se ter alcançado a meta de contratação de novos docentes no ano em 

alusão. O destaque vai para o ES2, onde o corpo docente cresceu em 4,5%.  

Quadro 8: A evolução do número de professores e da proporção de professoras, Ensino Geral, 2011, 

2017-2018, ensino público, diurno 

Nível 
de 
Ensino 

Evolução do número de professores e da percentagem de professoras Crescimento Prof 

2011 2017 2018 ∆ 
2018/ 
2017 

∆ 2018 
/ 2011 Total M %M Total M %M Total M %M 

EP1 69.542 30.383 43,70% 85.136 42.517 49,90% 84.921 43.323 51,0% -0,3% 22,1% 

EP2 22.625 6.863 30,30% 28.597 8.305 29,00% 28.889 8.456 29,3% 1,0% 27,7% 

ESG1 11.190 2.128 19,00% 15.819 3.706 23,40% 16.025 3.854 24,0% 1,3% 43,2% 

ESG2 3.403 593 17,40% 6.571 1.291 19,60% 6.867 1.320 19,2% 4,5% 101,8% 

Total 106.760 39.967 37,40% 136.123 55.819 41,00% 136.702 56.953 41,7% 0,4% 28,0% 

 

                                                             

8 Enquanto os dados sobre a rede escolar e os alunos abrangem todos os ensinos numa perspectiva de compromisso do 

Governo com uma Educação para Todos, este parágrafo apenas mostra dados sobre o ensino público, diurno, uma vez 

que são estes professores que estão sob controlo do sector, por um lado, e pode existir duplicação (Professores que dão 

aulas no ensino não público ou turno nocturno que não podem ser identificados através da informação estatística, mas 

sim, apenas através da informação administrativa). 
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Comparando o crescimento do corpo docente no EP (-0,3%) com o crescimento do número de alunos no Ensino 

Primário (7%,)(Quadro 8), pode-se observar que, em 2018, o corpo docente não acompanhou o ritmo de 

crescimento do número dos alunos, isto é, houve poucas contratações no ano em alusão, devido à limitações 

financeiras.  

Exceptuando o ES2, a participação das professoras melhorou ligeiramente em todos os níveis. Do total do 

corpo docente, as professoras representam 41,7%. A proporção de professores decresce em cada de nível 

sucessivo (EP1 (51%); EP2 (29,3%,); ES1 (24%) e ES2 (19,2%). 

No concernente às qualificações do corpo docente, continua, ainda, a aumentar o número de professores com 

formação pedagógica, em todos os níveis, com a excepção do EP1, como se pode verificar no Quadro 9.  

Quadro 9: Evolução do número de professores com formação pedagógica, Ensino Geral, 2011, 2017-

2018, ensino público, diurno 

Nível de 

Ensino 

2011 2017 2018 

Total Total 

Com 

Form. Total Com Form. %CF Total Com Form. %CF 

EP1 69.542 54.794 78,8% 85136 82139 96,5% 84.921 82.635 97,4% 

EP2 22.625 18.827 83,2% 28597 27584 96,5% 28.889 28.167 97,5% 

ESG1 11.190 8.813 78,8% 15819 15054 95,2% 16.025 15.210 95,7% 

ESG2 3.403 3.139 92,2% 6571 6428 97,8% 6.867 6.689 98,6% 

Total 106.760 85.573 80,2% 136123 131205 96,4% 136.702 132.701 97,1% 

 

A redução da contratação do corpo docente e a subida do número de alunos no EP1 aliado ao facto de, entre 

outros, ter reduzido a meta de contratação de docentes, agravou, em 2018, o rácio de alunos por professor, que 

se situou em 64,2, contrariando a tendência de melhoria que se verificou nos dois últimos anos (2016 e 2017), 

como se pode verificar no Quadro 10.  

Quadro 10: Rácios alunos por professor, por Província, EP1, 2012-2018, Ensino Público, diurno 

Província 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Niassa 67,7 64,2 65,3 63 61,5 60,1 65.2 

2 Cabo Delgado 64 66,1 70,4 72,4 71,5 67,1 71.6 

3 Nampula 72 70,2 69,9 69,2 70,2 70,4 74.1 

4 Zambézia 70,2 70,9 70,1 71,9 68,7 65,3 72.6 

5 Tete 62,4 63,9 62,7 64,3 60,8 60,5 63.0 

6 Manica 51,1 51 50,2 50,3 48,9 48,0 52.4 

7 Sofala 61 62 59,4 60,1 59,8 58,1 62.7 

8 Inhambane 50,1 47,5 47,3 45,8 46,2 45,1 46.3 

9 Gaza 49,4 49,1 48,3 49,2 49,5 48,2 49.9 

10 Maputo 55,6 55,9 58,3 55,8 57,8 53,9 57.7 

11 Cidade de Maputo 58,9 60 63,2 61 60 58,7 58.8 

Total 62.7 62,6 62,5 62,6 61,7 59,9 64,2 

Como ainda se pode ver no Quadro 10, o rácio alunos por professor, subiu em todas as Províncias. Nampula9 

mostra uma tendência de aumento pelo terceiro ano consecutivo. A distância (ou paridade) entre a Província 

com o rácio mais baixo e o mais alto, é de 0.62. 

                                                             

9 Isto pode ser o resultado de muitos factores, entre os quais: o crescimento do número de alunos acima do planificado (a 

alocação dos novos professores é baseada nas previsões do número de alunos no ano seguinte), o não alcance das metas 
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Gráfico 2: Rácio alunos por professor (número e crescimento por provinca), EP, ensino público, por 

província 

 

Em 2018, existiam 18 distritos com rácios alunos por professor acima de 80, contra 9 distritos em 2017. Em 

2018, entraram 8 novos distritos na lista de distritos com um rácio alunos por professor acima de 80:  Milange, 

Morrumbala, Pebane, Mecanhelas, Marromeu, Lichinga, Ile e Gurué e em relação ao ano transato saíram 2 

distritos: Cidade da Matola e Nhamatanda (Vide gráfico 3). Comparando com 2017 nota-se um maior 

agravamento do rácio em quase todos distritos, à excepção de Namuno. 

Gráfico 3: Distritos com rácios alunos por professor acima de 80, 2017-2018 

 

 

Distrito A/P, 2017 A/P, 2018 Distrito A/P, 2017 A/P, 2018 

Angoche 81,4 83,6 Molumbo 75,9 79,1 

Chiúre 83,5 92,6 Moma 82,6 102,6 

Gurué 72,8 82,6 Monapo 81,7 86,4 

Ile 73,6 86,9 Morrumbala 68,2 80,3 

Lichinga 72,8 79,3 Mueda 80,1 90,2 

                                                             
de contratação atrasos nos processos de substituição dos professores que deixam o sistema, ou o abandono devido às más 

condições. 
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Marromeu 73,2 83,1 Nacala - Porto 81,0 87,3 

Mecanhelas 76,3 81,5 Namapa - Eráti 86,9 97,1 

Milange 73,1 81,5 Namuno 97,8 83,5 

Mogincual 82,7 85,9 Pebane 73,0 82,8 

Livros Escolares  

Em 2018, foram distribuídos 13.458.160 livros do aluno, da 1ª à 7ª classes, na modalidade monolingue contra 

15.011.125 em 2017.  

Alunos com Livros essenciais 1ª - 7ª classes 2017 - 2018 

 

 

 

 

Foram repostos em 30% os livros para a 3ª classe, uma vez que este livro iria ser descontinuado no ano 

seguinte, e 40% para os livros da 4ª a 7ª classes. Foi garantido o stock de segurança (5%) tanto para as 

classes iniciais como para as restantes classes. 

 

2.1.5 Os indicadores principais 

As taxas de escolarização10 

As taxas de escolarização ilustradas nos gráficos abaixo (4 e 5), mostram-nos uma ineficiência no sistema, 

uma vez que maior parte dos alunos que frequentam o EP1 está acima da idade e por outro lado, olhando para 

a taxa liquida de escolarização, podemos notar que, eventualmente o número de alunos com idade oficial para 

frequentar o EP1 tem estado a crescer mais do que a população com a mesma idade. O mesmo cenário, se 

verifica-se para o EP2 visto que tanto a taxa bruta de escolarização como a liquida, estão com uma tendência 

de crescer. 

                                                             

10 As taxas liquidas de escolarização foram geradas a partir dos dados oficiais, teoricamente não deviam estar acima de 

100%. Ainda não estão disponibilizados os dados do Censo 2017, desagregrados por idades. 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

  Alunos 155,318 447,775 883,098 734,796 678,749 453,152 404,705 3,757,593 

  Média de alunos com livro 113,424 354,964 545,189 488,631 433,773 275,168 251,510 2,462,658 

  % de alunos com livro (média) 73.0% 79.3% 61.7% 66.5% 63.9% 60.7% 62.1% 65.5% 

Na 1ª e 2ª classes 65.5% 

Livros essenciais/ 2018

  Alunos 1,540,114 1,258,843 955,073 806,955 704,767 472,338 430,749 6,168,839 

  Média de alunos com livro 1,248,638 1,065,842 517,449 521,137 421,408 289,053 278,578 4,342,105 

  % de alunos com livro (média) 81.1% 84.7% 54.2% 64.6% 59.8% 61.2% 64.7% 70.4% 

Na 1ª e 2ª classes 70.4% 82.7% 60.2%

77.7% 63.2%

Classes
Total EPLivros essenciais/2017
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Gráfico 4:  Taxas Brutas de escolarização, 

Ensino Primário, 2011-2018 

Gráfico 5:  Taxas Liquidas de escolarização, 

EP2, 2011-2018 

  

Gráfico 6: Taxas de escolarização, EG1, 2011-

2018 

 

Gráfico 7: Taxas de escolarização, ES2, 2011-2018 

 

 

Os Gráficos 6 e 7, ilustram que, tanto no ES1 como no ES2, a taxa bruta de escolarização esta sempre acima 

da taxa liquida de escolarização, o que nos remete a concluir que os dois níveis são frequentados, 

maioritariamente, por alunos acima da idade oficial. 

A taxa de conclusão do Ensino Primário 

Com se pode verificar no Gráfico 8, a taxa de conclusão na 7ª classe reduziu entre 2011 e 2017 de 47% para 

45% (41,8% mulheres e 47,3% de homens).Embora se tenha verificado a redução desde 2013, a queda 

entre 2014 e 2015 de 44% para 37% foi significativa, influenciada pela redução do número de graduados, em 

2015. Contudo, registam-se melhorias a partir de 2016.. 
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Gráfico 8: Evolução da taxa de conclusão, 2011-2017, total e raparigas 

 

 

A taxa de escolarização na primeira classe aos seis anos 

Gráfico 9 : Taxa de escolarização na 1ª classe, aos seis anos, por província - 2018 

 

A taxa de escolarização mostra uma subida significativa em relação ao ano de 2017, situando se em 

torno de 93.1% a nível nacional contra os 84.5% em 2017. Existem diferenças entre as províncias 

com as taxas mais altas, na Zambézia e Maputo Província (acima de 100%) e, mais baixa, na província 

de Nampula (74.5%). Isto deve-se às campanhas de sensibilização para o ingresso na idade certa, do 

registo de nascimento (mais pais têm a informação da idade certa dos seus filhos), extensão do período 

de matricula na 1ª clases (Outubro-Dezembro), bem como a reducação da distância escola-casa. 

Não existe diferença significativa entre as taxas de escolarização dos rapazes e das raparigas em todas 

as províncias o que permite inferir que em todas as províncias os alunos ingressam ao sistema com 

quase as mesmas idades. 
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Gráfico 10: Alunos aos seis anos, 1ª classe, 2011-2018 

 

A taxa de retenção de 1ª até à 3ª classe 

Em 2017, a taxa de retenção da 1ª até 3ª classe aumentou ligeiramente de 63% para 64%. Como se 

pode verificar no Gráfico11, enquanto o número de alunos na 1ª classe tende a aumentar ao longo 

do tempo (período em análise), o número de novos ingressos na 3ª classe reduziu em 2016 mas 

voltou a crescer em 2017. Existe pouca diferença entre as meninas e e meninos até a 3ª classe  

Gráfico 11: Evolução da Taxa de retenção dos alunos da 1ª classe (ano n-2), todos os alunos, até a 3ª 

classe (novos ingressos), 2009/11 – 2016/18 

 

A taxa de retenção desagregada por província mostra que os desafios maiores estão nas zona Centro 

e Norte do País.  

 

Gráfico 12: Evolução da Taxa de retenção dos alunos da 1ª classe (ano n-2), todos os alunos, até a 3ª 

classe, por Província 
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Fazendo melhor detalhe da taxa de retenção faz-se a sua análise por provincia, cujo comportamento 

em 2018 no geral mostrou uma relativa ascendência sendo de destacar as seguintes oscilações: nas 

províncias de Niassa, Manica, Sofala e Inhambane foi ascendente tendo se mostrado estacionária nas 

restantes províncias, com uma ligeira descendência nas províncias de Maputo, Cidade de Maputo.  

Conclusão 

Os dados mostram que quase todas as crianças entre 6 e 10 estão inscritas na escola. No Levantamento 

3 de Março, as taxas altas de escolarização aos 6 anos, a retenção baixa dos alunos no 1º ciclo, 

sugerem que grande parte das crianças circulam nos primeiros anos do Ensino Primário: parece que, 

cada ano, alunos que já tinham iniciado o Ensino Primário e desistiram, voltam a entrar na primeira 

classe e, se calhar, na segunda classe, num ano ou outro, por outro lado. O ESG continua sendo 

frequentado por jovens acima da idade oficial conforme atestam os indicadores, visto que, a taxa bruta 

de escolarização está sempre acima da taxa liquida de escolarização.  

Assim, são estes alunos que não conseguem sair do 1º ciclo na idade certa, que estão em risco de 

desistir da escola para sempre devido à idade. O sistema ainda não consegue assegurar que as crianças 

progridam, normalmente pelo sistema. 

UNICEF em parceria com a Universidade Pedagógica e outros parceiros, e colaboração com o 

MINEDH, iniciou um estudo para entender melhor o fenómeno da desistência, cujos resultados ainda 

não estão disponíveis.  

Esta situação, ainda, confirma a necessidade de o sector continuar a priorizar o 1º ciclo do Ensino 

Primário para melhorar os resultados do sector no seu todo, sem deixar de lado que o rácio alunos por 

professor (EP1) e alunos turma (todos os níveis) continua preocupante e encontra-se longe do alcance 

da meta prevista no PEE que está no fim da sua implementação.
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3. Relatórios dos Grupos de Trabalho 

3.1 Ensino Primário 

Matriz Estratégica do Ensino Primário 

Programa Ensino Primário 

Objectivo Geral Assegurar que todas as crianças concluam uma educação básica de 7 classes com qualidade 

Objectivo Intermédio 
 
Indicador de Impacto 

Assegurar a aquisição de competências essenciais de oralidade, leitura, escrita e numeracia no 
fim do 1º ciclo do Ensino Primário 

Taxa Bruta de Conclusão do Ensino Primário Ano de base Actual Meta 

Total (HM)  49% (2010) 45% (2017) 58% (2019) 

Raparigas (M)  45% (2010) 42% (2017) 57% (2019) 

 

Objectivos estratégicos Indicador de Resultado 

2015 
Linha 

de 
Base 

Valores Observados Meta 
Grau de 

Cumprimento 2016 2017 2018 2018 

Enfoque especial: 
Prontidão das crianças 
para a aprendizagem 

1.d Taxa de 
escolarização 
aos 6 anos 

HM 83,9% 86,4% 84,5% 93.1% 87% Cumprida 

M 81,8% 85,4% 84,2 92.5% 86% Cumprida 

Paridade 0,59 0,59 0,61 0.59 0.60 Não cumprida 

Uma boa governação 
local da escola:  
Assegurar a presença de 
alunos, professores e 
directores na escola 

1.a Taxa de 
retenção até à 
3ª classe 

HM 69,1% 62,8 64,7% 66% 75% Não cumprida 

M 68,3% 62,4 64,9% 65.3% 74% Não cumprida 

Paridade  0,63 0,62 0,54 0.56 0.65 Não cumprida 

Novas dinâmicas na sala 
de aula: Assegurar que as 
crianças aprendam falar, 
ler, escrever a fazer 
cálculos no 1º ciclo do 
Ensino Primário 

1.b Percentagem de alunos 
da 3ª classe que atinge as 
competências essenciais 
de leitura e cálculo do 1º 
ciclo do Ensino Primário 

6.3 4,9% 
(leitura) 

 -------- --------   (a ser medido em 
2019) 

7,7% 
(cálculo) 

-------  -- (a ser medido em 
2019) 

Optimizar os recursos 
existentes: Uso dos 
recursos (humanos, 
materiais, financeiros e 
institucionais) com maior 
eficácia e eficiência, 
priorizando o 1º ciclo do 
Ensino Primário 

1.c Rácio 
alunos/profess
or (EP1) 

Média 
nacional 

62,6  61,7 59,9 64.2 60 Não cumprida 

 
Paridade 

 
0.63 

 
0.65 

 
0.64 

 
0.62 

 
0.67 

 
Não cumprida 

 

Como se pode observar da tabela acima, apenas 2 das 8 metas com valores para 2018, foram 

alcançadas. Não foram alcançadas as metas dos indicadores Taxa de Retenção na 3ª classe e o Rácio 

alunos/ professor no EP1.  

Apesar de as metas do indicador Taxa de Retenção na 3ª classe estarem a evoluir nos últimos 3 anos, 

os valores observados estão abaixo da linha de base e longe da meta fixada para o ano em análise 

(75%). A paridade entre a província com melhor desempenho (Maputo-Província) e com menor 

desempenho (Cabo-Delgado), aumentou de 0,54 para 0,56.  

Prevalecem os factores associados à baixa  retenção mencionados em estudos/avaliações como sejam, 

a entrada tardia, as repetições, desistências, pobreza, mobilidade da população. 

Relativamente ao Rácio alunos/ professor, o sector não conseguiu manter os ganhos verificados em 2017 em 

que, após anos consecutivos de estagnação, o rácio baixou para 59,9 em 2017, tendo – se agravado, em 2018, 
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para 64,2. O crescimento inesperado dos efectivos do EP1 (7%, contrariamente à tendência dos últimos anos), 

aliado à redução do número de professores a contratar e a não substituição atempada de professores que por 

diversas razões saem do sistema, são factores que podem explicar a subida do rácio. 

A Taxa de escolarização aos 6 anos continua a evoluir tendo ultrapassado a meta em 6.1 pontos percentuais. 

Contribui para o facto, as insistentes campanhas de sensibilização das comunidades para a entrada das crianças 

na idade certa.  Contudo o fosso  entre a província com maior e menor taxa de escolarização continua elevada 

tendo baixado para 0,59 em 2018, contra 0,61, em 2017. 

3.1.1 Análise geral do desempenho do Programa sectorial, em função das actividades inscritas 

no PdA 2018 

No âmbito da implementação do Plano Anual de Actividades (PdA), o Ensino Primário tinha 

planificado 140 actividades das quais 85 foram cumpridas na totalidade correspondendo a 61% de 

realização, 30 foram parcialmente realizadas (21%) e 25 não foram cumpridas (18%). 

Nível de execução por Unidade Orgânica 

Unidade 
Orgânica 

Total de 
actividades 

Realizada/100% 
Realizadas entre 50 à 

99% 
Não Realizada 

  Nº % Nº % Nº % 

DINEP 43 18 42% 17 40% 8 19% 

DNFP 17 15 88% 2 12%   0% 

INDE 20 11 55% 3 15% 6 30% 

DEE 8 4 50% 2 25% 2 25% 

DIEE 2 1 50% 1 50%   0% 

DNUSE 13 8 62% 1 8% 4 31% 

DAT 16 7 44% 4 25% 5 31% 

DGLEMD 21 21 100%   0%   0% 

TOTAL 140 85 61% 30 21% 25 18% 

 

Progressos na implementação das actividades do PdA 

DICIPE  

Foi consolidada a implementação em 350 escolinhas nas províncias de Maputo, Gaza, Nampula, Tete 

e Cabo Delgado, beneficiando ate 2018, 54.726 crianças dos 3 aos 5 anos e 40.000 dos 0 a 2 anos, 

através da educação parental. A iniciativa foi bem acolhida pelas comunidades despertando um maior 

envolvimento das famílias e das próprias comunidades que exigem  salas. Realizado workshop para 

a reavaliação dos aspectos operacionais e curriculares permitindo uma reflexão sobre o 

funcionamento das escolinhas. O projecto terminará em Junho de 2019 e está em curso a preparação 

da transferência de competências dos provedores ao governo  (todo grupo multissectorial, incluindo 

o MINEDH), a todos os níveis (Central, Provincial e Distrital). 
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PLANO NACIONAL DE LEITURA E ESCRITA (PNALE)  

No âmbito da implementação PNALE foram capacitados 572 de animadores de Leitura e Escrita em 

todo o país, correspondente a 2 distritos por província, totalizando 22 a nível nacional. Os capacitados, 

elaboraram planos de acção locais para a promoção de feiras e campos de leitura que são actividades 

que visam promover os hábitos ou gosto pela leitura e escrita nas crianças, através do canto poesia e 

redacção etc. 

Em paralelo foi produzido o Manual de Apoio ao Promotor de Leitura e Escrita, que servirá de manual 

de consulta para a promoção das actividades. 

ENSINO BILINGUE 

Implementado em 109 distritos em todas as províncias, envolvendo 1.907 escolas, da 1ª a 7ª classe 

com 237.958 alunos assistidos por 4.045 professores. Ao longo do ano foram realizados vários 

seminários regionais de produção de material e revisão dos mesmos com autores e professores do 

ensino primário a destacar: Os planos analíticos do 3º ciclo , harmonização e tradução dos programas 

revistos). 

Foi realizada uma visita de supervisão pedagógica a nível nacional tendo sido abrangidos 2 distritos 

por província num total de 88 escolas. 

Com o apoio dos parceiros, foi feita a tradução dos programas revistos do Ensino Primário para as 19 

línguas moçambicanas de ensino, produzidos livros da 3ª classe em Changana e Ronga para a 

província de Maputo e da 2ª classe em Lómue, Chuabo e Macua, além da elaboração de livros 

descodificáveis “BIG BOOKS”. Foram ainda realizadas capacitações dos professores, revisão dos 

planos analíticos do 3º Ciclo e supervisões pedagógicas às escolas do Ensino Primário com 

modalidade bilingue. 

Foram ainda capacitados 614 formadores dos Institutos de Formação de Professores (IFP) em 

matérias de metodologia de Ensino de Matemática e línguas moçambicanas. Realização do IV 

seminário de padronização sobre as línguas moçambicanas, seminário de socialização da estratégia 

de expansão do ensino bilingue e Fórum Nacional do Ensino Bilingue.  

CONSELHO DE ESCOLAS 

No âmbito da apropriação da escola pela comunidade, foram realizadas três reuniões regionais para 

harmonizar a actuação dos Concelhos de Escola (CE), em todas as escolas ao nível nacional apesar 

de persistirem problemas na sua funcionalidade. 

Segundo a auditoria do Tribunal Administrativo, nas escolas visitadas os dados indicam que 85% dos 

CE cumprem os três critérios de funcionalidade, e pelo menos 76% dos CEs foram eleitos de acordo 

com os critérios previamente acordados, realizaram sessões regulares, possuem as respectivas actas 

e aprovaram os planos de desenvolvimento das respectivas escolas.  

Ainda sobre o funcionamento destes conselhos, foram realizadas visitas de monitoria às províncias 

de Nampula, Zambézia e Tete, tendo sido abrangidas 21 escolas primárias e capacitados 1.238 

membros dos CE (XX mulheres), dentre os quais, 259 no âmbito das reuniões regionais. 

No ano em referência, iniciou o processo da elaboração do modelo do plano de Desenvolvimento da 

Escola e elaboração do Manual do Formador dos Conselhos de Escola, faltando a multiplicação e 

distribuição pelas províncias. 
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FORMAÇÃO  

Na formação inicial de Professores do Ensino Primário, está em curso a produção de materiais de 

formação, bo âmbito do Programa PENCIFOP, concretamente de Manuais de Matemática, didáctica 

de Matemática e resolução de Problemas Matemáticos. Igualmente estão sendo produzidos Manuais 

de Línguas Moçambicanas, didácticas das Línguas Moçambicanas e Psicopedagogia. 

Ainda na formação inicial, foram feitas estudos de competências de Formadores e Formandos, nas 

áreas acimas mencionadas de 2016 a 2018. Houve também a formação de Formadores dos IFP piloto 

e indução nacional no mesmo período. 

No que tange a formação contínua de professores, foi aprovada em 2016, a Estratégia Nacional de 

Formação. Esta estratégia tem o mérito de permitir que os professores se beneficiem da formação no 

seu local de trabalho, através do Método de análise reflexiva de aulas. Porém, há ainda desafios para 

assegurar que as capacitações sejam efectivas, conforme as constatações feitas nas supervisões, que 

passam pelo maior envolvimento dos gestores a nível da Província, Distrito e Escolas. Outrossim, é 

preciso continuar as reflexões sobre a harmonização de todas as iniciativas quer a nível das Unidades 

Orgânicas do MINEDH, bem como a nível dos parceiros de cooperação, no concernente as 

capacitações continuas dos Professores. É necessário continuar a reproduzir e distribuir o Manual da 

Estratégia de Formação Continua, para que todas as escolas do Pais possam ter pelos menos um 

exemplar. 

No âmbito do curso de Formação de gestores houve a desconcentração de 3 para 14 instituições, 

envolvendo as províncias de todo o país, esta medida permitiu que fossem formados 2.901 gestores 

escolares (598 mulheres). Esta desconcentração permitiu que a formação dos gestores fosse 

acompanhada pelos Governos locais, além de se envolver toda a sociedade e as autoridades locais na 

resolução de problemas específicos que apoquentam o processo de ensino e aprendizagem e da gestão 

das escolas. 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) 

Aprovada a Estratégia para a Educação Inclusiva e Desenvolvimento das Crianças com Deficiência; 

Adquiridos e distribuídos a nível nacional 20.000 livros (40.000 volumes) da 1 classe transcritos em 

Braille, sendo 10.000 x 2 volumes de Língua Portuguesa e 10.000 x 2 volumes de Matemática, 

igualmente foram adquiridos materiais específicos compensatório para crianças com deficiência. 

Foram capacitados 40 professores em língua de sinais, Sistema Braille e metodologias especificas de 

atendimento a alunos com NEE.  

Planificada para 2018, a capacitação de 120 professores, sendo 40 por região. No entanto, pela 

exiguidade de fundos somente foram capacitados 40 das províncias de Sofala, Inhambane e Cidade 

de Maputo.  

LIVRO ESCOLAR 

Foram adquiridos e distribuídos em 2018, 13.458.160 livros de distribuição gratuita da 1ª à 7ª classe, 

556.099 livros em 16 línguas moçambicanas da 1ª a 4ª e 7ª classes e distribuídos de acordo com as 

línguas em todo o país.  

Com vista a melhorar a qualidade de prestação de serviços para os alunos com Necessidades 

Educativa Especiais, foram transcritos os livros da 1ª classe para o sistema Braille. Impressos e 

distribuídos 20.000 por todo o país incluído os Centros de Recurso de Educação Inclusiva – CREI 

(Sul, Centro e Norte). 
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Constrangimentos na implementação das actividades do PdA  

• INSTRUMENTOS DE TESTAGEM PARA AVALIAÇÃO NACIONAL - Atraso na recolha 

dos testes das províncias para INDE e consequentemente atraso na digitação e análise dos 

resultados da testagem motivado pelo transporte tardio do material, das províncias para o 

INDE. 

• Problemas de gestão interna.  

3.1.2 Os Objectivos Específicos de Enfoque 

Apreciação do grau de cumprimento das metas anuais 

Valores observados – resumo nacional 

Indicador de 
resultado 

Linha de base-
2016 

Valores Observados- Meta para 2018 Grau de 
Cumprimento 

2016 2017 2018   

Existência da 
avaliação nacional 
em cada três anos 

Avaliação realizada Avaliação 
realizada 

- Relatório disponível e 
divulgado em apenas a 
nível central e em 6 
províncias, nomeadamente: 
Maputo-Cidade, 
Inhambane, Sofala, 
Nampula, Zambézia e Tete. 

- Itens não elaborados  

Relatório 
disponível e 
divulgado em 
todas as 
províncias 

Instrumentos da 3ª 
avaliação nacional de 
leitura e numeracia 
(3ªclasse) testados, 
em língua portuguesa 
e línguas nacionais 

Em progresso 

Número de 
directores de 
escola primária 
capacitados 
(anual) 

939 939 1.360 capacitados (939 
sexo feminino) 

2.901 
capacitados 

(598 sexo 
feminino) 

1.200 Cumprida 

a) Número de 
graduados dos 
IFPs (anual); 

7.841  

(49% sexo 
Feminino) 

7.841  

(49% sexo 
Feminino) 

8.634 

( 4.254 ,49% sexo 
Feminino) 

7.006 ( 3.568 
51% sexo 
Feminino) 

 

6.500 (46% sexo 
Feminino) 

Cumprida 

b) Número de 
professores do 1º 
ciclo capacitados 
em metodologias 
de ensinar 

4.247 4.247 12.791 professores do 1° 
ciclo capacitados 

15.774 17.000 

Dados acumulativos  
4.247+12.791+ 15,774 
=32,812 

 cumprida 

Introdução do 
currículo revisto 

Criadas condições 
para implementação 
do currículo revisto 
em 2017 

Criadas 
condições para 
implementação 
do currículo 
revisto em 
2017 

Introduzida a 1ª classe Introduzida a 
2ª classe 

Currículo revisto 
introduzido na 2ª 
classe 

Cumprida 
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Desagregação dos indicadores e valores observados por província 

Nº de Directores e Professores Capacitados e Graduados dos IFPs, 2017-2018 

Provincia 

2017 2018 

Directores 
Capacitados 

Graduados 
dos IFP 

Professores 
capacitados 

Directores 
Capacitados 

Graduados 
dos IFP 

Professores 
capacitados 

M HM M HM M HM M HM M HM M HM 

Cabo Delgado 173 207  121  240 584 734 30 100 148 298 355 406 

Niassa 40 78 481 895 952 1,642 15 105 427 816 929 1,660 

Nampula 38 47 756 1513 276 606 92 281 435 914 435 849 

Zambezia 76 99 548 1136 1,159 2,056 113 466 497 955 1,149 2,126 

Tete 27 40 476 974 152 624 58 241 474 895 308 593 

Sofala 166 212 553 1,147 147 427 37 302 462 923 772 1,639 

Manica 21 30 249 501 457 1,233 10 23 218 402 642 1,615 

Inhambane 0 0 388 773 633 1,679 63 404 298 605 1,044 2,103 

Gaza 208 378 330 669 561 1,473 107 652 293 469 622 1,748 

Provincia de Maputo 100 132 352 786 432 1,328 14 136 370 729 323 601 

Cidade de Maputo 90 137 121 0 0 1,169 59 191     1,226 2,434 

Total 939 1,360 4.254 8,634 5,690 12,971 598 2,901 3,622 7,006 7,805 15,774 

 

 

  

Apreciação dos resultados  

De uma forma geral,  comparando os valores observados em 2017 e 2018, pode-se concluir o seguinte: 

Número de graduados dos IFPs (anual) 

Em 2018, os IFPs/ EPFs graduaram, 7.006. sendo  3.568 mulheres, o correspondente a 51,6%,  contra 

8.634, em 2017, dos quais 4.254 do sexo feminino, o que correspondente a  49%. Dos 7.006 

graduados, 1,089 são do curso de 10 + 3 anos.  

Nota-se uma redução de 1.628 graduados, que se deveue à redução das metas de ingresso nas 

instituições de formação de professores no ano 2018, tendo em conta que nos últimos 5 anos o nível 

de absorção de graduados tem vindo a decrescer o que deixa um grande número de remanescente de 

graduados.  

Contudo, a meta de efectivos para o 2018 (6.500 graduados dos quais 46% mulheres), foi 

integralmente cumprida 

Número de professores do 1º Ciclo capacitados em metodologia de ensino 

 Até 2018 o número acumulativo de professores  capacitados é de 32.812, correspondente aos anos 

de 2016 ( 4247), 17( 12,791) e 18 ( 15,774). Número de Directores de Escola Primaria capacitados 

(anual) 
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Em relação ao indicador número de Directores de Escola Primária capacitados (anual), notou-se um 

crescimento na medida em que, em 2017 foram capacitados 1.031 e 2018 o número de directores que 

se benefeciaram de capacitação foi de 2.901, dos quais 598 sãomulheres.  

A subida do número de Directores capacitados, deveu-se à desconcentração do curso de formação 

para todas as províncias do país, por um lado, e por outro, ao apoio dos parceiros na realização dos 

seminários regionais de indução aos formadores de gestores e ainda na impressão e distribuição dos 

módulos de formação de gestores e do manual do apoio à gestão do ensino primário. 

  

 O quadro de Monitoria do Ensino Primário apresenta 4 objectivos específicos de enfoque: (i) 

Monitorar o desempenho do aluno (ii) Potenciar a direcção da escola para uma gestão escolar 

eficiente e eficaz; (iii) Implementar um programa integrado de formação de formadores e 

formação/capacitação do professor, baseado em competências e (iv) Implementar o currículo revisto 

baseado em competências. A partir destes objectivos foram definidos 5 indicadores e respectivas 

metas. Da avaliação do grau do seu cumprimento constata-se que, três foram cumpridas e duas estão  

em progresso 

Assim em cada objectivo especifico temos a destacar: 

(i) Monitorar o desempenho do aluno 

Realizada a testagem dos instrumentos de avaliação nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática e em quatro línguas Moçambicanas (Changana, Ndau, Sena e Macua). Contudo, não foi 

feita a análise dos resultados e selecção dos itens adequados para a avaliação nacional. Este atraso, 

deveu-se à recolha tardia dos testes, pela parte dos transportadores selecionados, das províncias para 

o INDE que não honraram o seu compromisso a tempo.  

(ii) Potenciar a direcção da escola para uma gestão escolar eficiente e eficaz 

Na área de gestão escolar, houve desconcentração de três para catorze instituições de formação de 

gestores em todas as províncias; mudança do paradigma de formação, apostando numa formação que 

intercala a teoria e prática de gestão, com foco na resolução dos problemas que apoquentam a gestão 

escolar.  

No que se refere ao absentismo, os directores das escolas (EPCs de Mpuecha, Mutomote na cidade 

de Nampula; Ribawe sede, Napasso do Distrito de Ribawe; Mutacaze, 7 de abril, Namitil no Distrito 

de Mugovolas e Mujazunha, Agostinho Neto no Distrito de Erate); em Niassa, as EPCs Amílcar 

Cabral, na cidade de Lichinga, Mechumua no distrito de Lago e Pringilane no distrito de Marrupa,  

visitadas no contexto da visita conjunta MINEDH/Parceiros de cooperação e também da monitoria 

do ano lectivo, asseguram estar a verificar-se melhorias no que concerne a presença de professores e 

alunos na escola. Essa melhoria está relacionada com um incremento da utilização dos instrumentos 

normativos sobre esta matéria, que levam nomeadamente, à marcação das faltas e respectivo desconto 

no caso dos professores; e a mobilização dos alunos para importância da assiduidade, acompanhado 

do sancionamento dos atrasos e faltas de acordo com os regulamentos. 

As intervenções dos parceiros de cooperação no apoio técnico, material e financeiro permitiram a 

melhoria e diversificação da formação, assim como o fornecimento dos meios materiais respectivos 
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(módulos); o desenvolvimento de seminários regionais de indução propiciou o reforço da capacidade 

institucional dos formadores dos IFPs e regiões novas abrangidas. 

iii) implementar um programa integrado de formação de formadores e capacitação do 

professor, baseado em competências 

Embora a estratégia nacional de formação contínua esteja em expansão, constatou-se, nas visitas 

conjuntas que as sessões da superação pedagógica entre formadores, professores a nível da ZIP e das 

escolas ainda não se realizam de forma satisfatória e com a frequência desejada. 

Foram identificadas como causas a fraca articulação entre os IFPs, SDEJTs e DPEDHs, que resulta 

no fraco acompanhamento e monitoria da implementação da formação continua pelos SDEJTs. Pese 

embora os técnicos dos SDEJTs tenham sidos envolvidos nas capacitações dos professores 

orientadores, a informação não foi assumida ao nível dos gestores de alguns SDEJTs. No mesmo 

sentido, a participação de 2 professores orientadores não é suficiente para garantir que os 

coordenadores das ZIPs assumam a responsabilidade da realização e acompanhamento regular das 

oficinas pedagógicas.  Para enfrentar estes desafios, foram estabelecidas as seguintes medidas: 

• Participação anual dos chefes da Repartição de formação de professores (DPEDH) nas 

sessões de treinamento dos formadores e da REG nas capacitações dos professores 

orientadores 

• Que o coordenador da ZIP ou o Director Adjunto da Escola (DAE) seja um dos professores 

orientadores 

• Participação dos DAE das escolas nas oficinas pedagógicas ao nível da escola. 

• Ao nível central a DNFP trabalha no sentido de uma maior concertação 

DNFP/DNEP/DNGGQ/DNAEA, no sentido duma permanente discussão e liderança 

colectiva das Unidades Orgânicas no decurso das acções de formação contínua. Nesse 

contexto os SDEJT, foram instados a inscrever nos seus PdA uma rubrica para o 

financiamento desta actividade. Outrossim, a DNFP procederá no presente ano à 

capacitação dos senhores Directores dos SDEJT sobre esta matéria.  

 (iv) implementar o currículo revisto baseado em competências 

A introdução do currículo revisto está a decorrer de acordo com o cronograma de implementação 

previamente traçado. Assim, em 2018 foi introduzida a 2ª classe. A introdução de cada classe foi 

sempre acompanhada de capacitação de formadores dos IFPs e professores em matérias da integração 

disciplinar à luz desta revisão visando dotar os professores  de conhecimentos e estratégias 

metodológicas para a lecionação dos conteúdos previstos.
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Progressos e desafios na Implementação das actividades principais (objectivos específicos de enfoque) 

Objectivos 
específicos de 
enfoque 

Actividades principais planificadas para o ano 
n-1 (o que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de influência a 
implementação (ou não) 
da actividade 

Monitorar o 
desempenho do 
aluno 

Testar os instrumentos da 3ª avaliação nacional 

(Português e línguas nacionais: Changana, Ndau, 

Sena e Macua)  

Realizada a testagem dos instrumentos de 

avaliação nas disciplinas da língua portuguesa e 

4 línguas Moçambicanas (Changana, Ndau, Sena  

e Macua) e Matemática 

Por apuraros resultados da testagem Recolha tardia dos 

instrumentos pelos 

transportadores do campo 

para o INDE 

Potenciar a 
direcção da 
escola para uma 
gestão escolar 
eficiente e eficaz 
 

Capacitar 1200 gestores escolares (50% do sexo 

feminino) 

-Desconcentração de 3 para 14 IFPs que formam 

gestores escolares. 

- Seminários regionais de indução aos 

formadores dos IFPs que oferecem o curso de 

gestores escolares  

- Distribuídos 7000 Módulos de formação de 

gestores e 1000 manuais de apoio ao gestor da 

escola primária  

- Distribuído o guião prático de formação de 

gestores; 

- Realizada reunião de balanço do curso de 

gestores escolares  

- Incremento do número de directores 

do ensino primário capacitados, tendo 

ultrapassado a meta de 1.200 para 

2.901(23.4 % do sexo feminino) 

- Necessidade do alinhamento e  

harmonização das práticas no 

contexto da formação, com o 

respectivo guião. 

- Incentivar a inovação no que diz 

respeito a valorização do espeço do 

trabalho do gestor como objecto da 

sua formação; 

- Operacionalizar as recomendações 

da avaliação externa do curso 

(revisão dos manuais já em curso) 

-Aumento de instituições 

que formam gestores 

escolares de 3 para 14 

IFPs. 

- Apoio técnico e financeiro 

de parceiros de 

cooperação. 

- Foco de formação 

baseada na resolução dos 

problemas da gestão 

escolar 

- Formação intercalada 

(teoria e prática) 

 Monitorar os directores formados  Realizadas visitas de supervisão e monitoria a 

algumas escolas cujo directores beneficiaram da 

formação em todas as províncias, com excepção 

de Inhambane. 

Realizada a avaliação externa pela DNGGQ  

495 do total de 1.163 dos directores capacitados 

em 2017 (43%) que superou a meta de avaliar 

20%. 

 

 

 

Incentivados os gestores escolares 

para aplicar na prática as 

aprendizagens do curso, 

nomeadamente: uso de documentos 

normativos da gestão escolar; 

elaboração de projectos para a 

resolução de alguns problemas do 

dia-a-dia da escola; uso transparente 

dos fundos alocados à escola, 

melhorias no controlo da assiduidade 

dos professores e alunos, entre 

outros. 

Formação virada para a 

resolução de problemas 

Acesso aos Manuais de 

formação e do apoio à 

Gestão de Escolas do 

Ensino Primário 

Apoio técnico e financeiro 

dos parceiros de 

cooperação. 
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Objectivos 
específicos de 
enfoque 

Actividades principais planificadas para o ano 
n-1 (o que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de influência a 
implementação (ou não) 
da actividade 

Implementar um 
programa 
integrado de 
formação de 
formadores e 
capacitação do 
professor, 
baseado em 
competências  
 

Fazer uma avaliação das capacidades requeridas 

em função das responsabilidades dos IFPs na 

área de formação inicial e em exercício 

Realizadas avaliações externas e estudos 

(PENCIFOP, PROGRESSO e UP/UNICEF ) para 

verificar as competências dos formadores e 

formandos, no âmbito de elaboração dos Manuais 

de formação de professores 

- Constatou-se lacunas no domínio 

dos conteúdos e das metodologia e 

didáticas dos formadores de 

Matemática e Ciências Naturais; - 

Constatou-se lacunas dos formadores 

de Língua portuguesa e Línguas 

Moçambicanas 

Apoio técnico e financeiro 

de Parceiros. 

Rever a estratégia de formação inicial e em 

exercício dos professores do ensino primário 

 

FORMAÇÃO INICIAL 

Iniciou-se apreperação para a introdução do 

modelo de 12ª +3 anos: 

- projecção do calendário da introdução do curso 

assim como da descontinuidade da 10ª +1 e 

10ª+3; 

- finalização da elaboração dos instrumentos 

curriculares e dos materiais suporte pedagógico; 

- preparação do pacote de indução dos 

formadores e gestores; 

- divulgação do curso aos diversos níveis 

FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Constante aprimoramento da implementação 

da estratégia de formação contínua: 

 - Realizados três encontros regionais de balanço, 

monitoria e reajuste da implementação da 

Formação contínua com formadores dos IFPs e 

técnicos da DPEDH.  

- Realizadas visitas de acompanhamento aos 

IFPs, DPEDH e Escolas. 

- Elaborado e em processo de distribuição de um 

desdobrável com informação resumida sobre o 

funcionamento da Estratégia Nacional de 

Formação de professores.  

 

 - Definido o mês de Abril para o 

início do processo de indução dos 

formadores ao novo curso; 

- Definido o mês de agosto como o de 

início das aulas do novo curso; 

- Inscritos no PdA compra de Kits 

para o reforço de acervo bibliográfico 

dos IFPs 

 

 

 

 

 

 

A estratégia está sendo 

implementada, embora a articulação 

entre os IFPs, SDEJT e DPEDH 

ainda precisa de  ser melhorada, para 

assegurar o acompanhamento e 

supervisão a nível distrital (relatórios 

de monitoria da DNFP 2018 e 

Relatório de supervisão conjunta 

2018) 

 

- Aprovação da Lei 

18/2018, de 28 de 

Dezembro, Lei do SNE que 

legitimou o curso de 

formação de professores 

no contexto de cursos pós 

–secundários n 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Envolvimento directo dos 

gestores a nível dos 

SDEJT, ZIP e Escolas nos 

processos de 

implementação da 

estratégia de formação 

continua de professores. 

- Introdução da 

metodologia da análise 

reflexiva de aulas ao nível 

dos IFPs 
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Objectivos 
específicos de 
enfoque 

Actividades principais planificadas para o ano 
n-1 (o que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de influência a 
implementação (ou não) 
da actividade 

- Integração de orientações 

para o acompanhamento 

da implementação da 

formação continua nas 

supervisões distritais  

Capacitar os formadores em metodologias de 

ensino, com foco na Língua Portuguesa (Leitura – 

Escrita) e Matemática, nas classes iniciais  

Realizadas 3 sessões regionais com formadores 

dos IFPs e EPFs, para prepará- los para a 

implementação da Formação contínua (foco no 

acompanhamento da aprendizagem de leitura, 

escrita e cálculo na sala de aula.   

93 Formadores dos IFPs e EPFs 

capacitados para preparar os 

restantes (961) formadores para 

posterior implementação da FC que 

formou 15.774 professores (dos quais 

7.805 professoras) 

- Apoio técnico e financeiro 

de parceiros 

- Demonstração prática da 

análise reflexiva de aulas 

através de um filme. 

- Distribuição do manual da 

FCP (1 copia para todos os 

DPEDHs, IFPs, SJEDTs, 

escolas sede das ZIP, e 

todas as escolas nas 

províncias de Tete e 

Zambezia) com apoio de 

parceiros 

Elaborar e disseminar o guião dos padrões e 

qualificações de professores 

- Elaborado e disseminado o 1º draft de padrões 

e qualificações profissionais de professores 

- Elaborados instrumentos e estratégia de 

creditação dos professores com base nos 

padrões e qualificações profissionais 

- Realizado seminário de partilha e recolha de 

subsídios sobre padrões e qualificações de 

professores 

Participação em alguns fóruns a nível regional 

(Gaberone), onde colheu-se experiências dos 

outros países da região sobre padrões e 

competências de professores 

- Colhidas propostas e subsídios para 

a elaboração do quadro nacional de 

padrões e qualificações de 

professores; 

- Diferentes actores a nível central, 

provincial, distrital, ZIP e escola, 

conscientes da necessidade da 

criação do quadro nacional de 

padrões e qualificações profissionais 

de professores; 

 

- Partilha do documento e 

recolha de subsídios a 

nível de todas as 

províncias do país. 

- Seminário nacional de 

apresentação, discussão e 

harmonização do 

documento. 

- Apoio financeiro e técnico 

de parceiros 
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Objectivos 
específicos de 
enfoque 

Actividades principais planificadas para o ano 
n-1 (o que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de influência a 
implementação (ou não) 
da actividade 

Implementar o 

currículo revisto 

baseado em 

competências  

Capacitar os professores da 3ª classe para a 

introdução de novo currículo em 2019  

- Capacitados todos os formadores dos IFPs 

(924), que prepararam os professores da 3ª 

classe para introdução da 3ª classe do currículo 

revisto à luz da Lei do Sistema Nacional;  

- Elaborados e distribuídos o livro do aluno da 3ª 

classe e o manual do professor 

Potenciados os professores  em 

domínio das metodologias e 

aprofundamento dos conteúdos da 3ª 

classe 

- Disponibilização e 

distribuição dos livros da 2ª 

classe em tempo útil  

- Apoio financeiro dos 

parceiro  

 

Apreciação do risco no alcance dos objectivos específicos de enfoque 

Objectivos específicos 
de enfoque 

Grau de cumprimento 
dos indicadores 
(resultado do ponto 2) 

Satisfação com a 
implementação das 
actividades específicas 
(resultado do ponto 3) 

Risco de alcance dos 
objectivos (resultado de 
combinação de 2 e 3) 

Recomendações para mitigar o 
risco 

Prazo Responsável 

Monitoria do 
desempenho do aluno 

Em progresso  

 

Satisfação Media. 

Realizada a testagem dos 

instrumentos de avaliação 

nas disciplinas da língua 

portuguesa, em quatro 

línguas Moçambicanas 

(Changana, Ndau, Sena  e 

Makuwa) e Matemática 

Risco Médio  

Atraso na análise dos 

resultados da testagem e 

selecção dos itens 

Criação de  condições para o 

processamento dos dados 

Julho/19 INDE 

Potenciar a direcção da 
Escola para uma gestão 
escolar eficiente e eficaz 

Cumprido  Satisfação Media 

Desconcentração do curso 
de formação do curso de 
gestores de 3 para 14 IFPs. 

Distribuição de 7.000 
Módulos de formação de 
gestores e 1.000 manuais 
de apoio a director do 
ensino primário 

Curso de gestores com foco 
para a resolução de 

Risco Médio  
 
Indicação de alguns 
directores das escolas 
sem requisitos e perfil 
previstos no qualificador. 
 

Instar as entidades competentes a 
procederem conforme os documentos 
normativos. 

Permanente DRH 
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Objectivos específicos 
de enfoque 

Grau de cumprimento 
dos indicadores 
(resultado do ponto 2) 

Satisfação com a 
implementação das 
actividades específicas 
(resultado do ponto 3) 

Risco de alcance dos 
objectivos (resultado de 
combinação de 2 e 3) 

Recomendações para mitigar o 
risco 

Prazo Responsável 

problemas ligados a dia-a-
dia da gestão da escola. 

Implementar um 
programa integrado de 
formação inicial e 
continua 

Cumprido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação Media.  
Meta sobre formação inicial 
cumprida. Melhorar as 
acçoes de monitoria da 
formação inicial e continua.  

Risco Médio  
 
- Apesar da existência 
dos critérios de admissão 
aos IFPs/EPFs continua a 
verificar-se alguns 
candidatos sem pré-
requisitos para a 
formação de professores. 
- Existência de alguns 
formadores sem 
competências para 
formar professores 
(Relatórios de avaliação 
dos projetos PENCIFOP 
BETTER e UP) 

- Aprimorar as reformas dos 
procedimentos de ingressos nos 
cursos de formação de professores 
(exames de admissão), 
- Redefinir o perfil e critério de 
conversão do professor à formador e 
reformar o corpo do formador dos 
IFPs com apoio dos parceiros. 
- Introdução do modelo de 12+3 anos) 
Selecção criteriosa de gestores e 
formadores dos IFP 
- A supervisão focalizada realizada 
pelos SDEJT deve ser extensiva aos 
IFP/EPF 
- Curso de formação de formadores e 
gestores dos IFPs 

Julho/19 DNFP 

(Formação contínua) Satisfação Média.  

Meta sobre formação 
continua cumprida, mas a 
qualidade da 
implementação e monitoria 
pode ser melhorada. 

Risco Médio  
 
As sessões da superação 
pedagógica entre 
formadores, professores 
a nível da ZIP e das 
escolas ainda não se 
realizam de forma 
satisfatória e com a 
frequência desejada. 

Fraco acompanhamento 
para assegurar plena 

- Maior envolvimento da DPEDH 
(chefe da repartição de FP; do chefe 
da REG a nível dos SDEJT; 
Coordenadores das ZIPs e os 
Pedagógicos a nível da escola) 

- Melhorar o processo descentralizado 
de recolha de dados  

 

Permanente  
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Objectivos específicos 
de enfoque 

Grau de cumprimento 
dos indicadores 
(resultado do ponto 2) 

Satisfação com a 
implementação das 
actividades específicas 
(resultado do ponto 3) 

Risco de alcance dos 
objectivos (resultado de 
combinação de 2 e 3) 

Recomendações para mitigar o 
risco 

Prazo Responsável 

implementação a todos 
os níveis (ZIP, escola) 

Implementar o currículo 
revisto baseado em 
competências 

Cumprido  Capacitados os professores 
que lecionam o primeiro 
ciclo do ensino primário 

 

Risco Baixo 

As réplicas  das 
formações podem não 
assegurar a qualidade 
desejada 

Assegurar o Envolvimento dos 
formadores das Instituições de 
Formação de Professores para 
garantir a qualidade da formação de 
todos os professores 

Assegurar a monitoria das 
capacitações. 

Permanente 

INDE 

DNEP 

DNFP 

 

Cumprida 
  Implementar o currículo revisto 

baseado em competências 

Cumprida  
 Potenciar a Direcção da escola 

para uma gestão eficiente e 
eficaz 

 

Não cumprida mas com progressos  
 monitoria do desempenho do 

aluno 
 

Não cumprida mas com progressos 
  Implementar um programa 

integrado de formação inicial e 
contínua 

Metas anuais 
 

Implementação das actividades 
principais 

Menos de 35% das actividades 
estão bem encaminhadas n 

Entre 36% e 69% das 
actividades estão bem 
encaminhadas 

Mais de 70% das actividades 
estão bem encaminhadas 
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No cômputo geral, constata-se que dos 4 objectivos específicos e metas, 3 foram integralmente 

cumpridos e 1 ainda em progresso. 

O objectivo ainda em progresso, “monitoria do desempenho do aluno” corresponde a uma satisfação 

média com risco médio.  

Quanto ao número de graduados dos IFPs (anual), foi cumprido tal como a percentagem de graduados 

do sexo feminino. Contudo a satisfação é média na medida em que a meta quantitativa foi atingida, 

porém, o dasafio da qualidade mantem-se, uma vez que tanto os formadores, quanto os formandos 

revelam em alguns estudos, algumas carências básicas no que diz respeito às matérias de ensino bem 

como as competências. Nesse sentido colocam-se-nos os seguintes desafios: 

• Continuar a aprimorar e cumprir os critérios selectivos de ingresso às instituições de 

formação de professores; 

• Redefinir o perfil e a estratégia de conversão do professor para formador; 

• Definir um processo de formação de formadores inicial e contínua; e  

• Definir um processo de supervisão das actividades dos IFPs. 

No que se refere a formação de gestores, ainda que se tenha cumprido a meta, tendo em conta os 

resultados da avaliação da DNGGQ, inquieta-nos ainda o desafio da qualidade, na medida em que há 

indicação de que o desempenho dos directores não tenha melhorado substancialmente. Há que nos 

aprofundar-mos para percebermos a real situação. 

3.1.3 Recomendacões do grupo 

Uma análise aprofundada em relação ao grau de cumprimento das metas, do Plano Operacional eleitas 

pelo grupo, pode se dizer de forma geral que  houve um desempenho positivo, não obstante persistir 

ainda alguns desafios, nomeadamente: análise dos resultados do teste dos instrumentos para a 3ª 

avaliação nacional; a implementação regular e eficaz da análise reflexiva de aulas ao nível da escola, 

como metodologia de superação pedagógica e desenvolvimento profissional dos professores, e 

respectiva contabilização efectiva dos professores envolvidos; a aquisição das competências de 

leitura, escrita e cálculo, continuará como prioridade do sector, se olhar-mos para os resultados da 2ª 

avaliação nacional de 2016 bem como a monitoria permanente da acção da gestão escolar. O desafio 

de qualidade tanto dos formadores, quanto dos formandos conforme revelam alguns estudos, que se 

manifestam nas carências básicas no que diz respeito às matérias de ensino bem como as 

competências.  

Nesse contexto, há uma necessidade de: 

• Analisar os instrumentos para a 3ª avaliação nacional, condição que vai determinar a 

realização desta avaliação, no período previsto.  

• Estabelecer um mecanismo que permite uma articulação de todos os intervenientes no 

processo de planificação, implementação, monitoria e avaliação da Estratégia Nacional de 

Formação contínua de professores, para permitir que estes, possam superar as suas 

dificuldades pedagógicas e que se traduza no desenvolvimento das competências de 
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leitura, escrita e cálculo nas classes iniciais. (Plataforma electrónica de registo pedagógico 

da formação de professores na fase de testagem) 

• Continuar a primorar os critérios selectivos de ingresso às instituições de formação de 

professores; 

• Redefinir o perfil e a estratégia de conversão do professor para formador; 

• Definir um processo de formação de formadores inicial e contínua;   

• Definir um processo de supervisão das actividades dos IFPS; 

• Continuar a desenvolver programas de reforço à oralidade, leitura, escrita e matemática; 

• Disponibilizar materiais escolares ao programa do enino bilingue.
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ANEXO 

Progressos e desafios na Implementação das actividades principais (outros objectivos específicos) 

Objectivos específicos  Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

Expandir as intervenções 
na área de 
Desenvolvimento da 
Criança na Idade Pré-
escolar 

Implementar o Projecto-Piloto do 

DICIPE   

 

n. de crianças beneficiarias do 

projecto DICIPE (0 aos 5 anos: 

a) Nas Escolinhas (3/5) 14.000 

crianças (3-5) 

b) Educação Parental (0-2) 14.000 

crianças (0-2) 

 

- Garantido o funcionamento integral de cerca 

350 escolinhas comunitárias I 

- Desenhado o instrumento de Normas e 

Padrões para a avaliação da qualidade das 

escolinhas 

- Em curso a preparação da transferência de 

competências para gestão do funcionamento 

das escolinhas; 

Projecto DICIPE que no ano em 

análise, garantiu o funcionamento 

das 350 comunidades, envolvendo 

54.726 crianças dos 3 -5 anos de 

idade e 40.000 dos 0 - 2 anos, 

através da educação parental. O 

grande constrangimento nesta 

área é o baixo subsídios pago aos 

facilitadores, o que motiva á 

desistência de alguns deles. 

- Elevada motivação e 

interesse/aceitação das 

comunidades pelo projecto 

- Terciarização dos serviços com 

envolvimento de ONGs como 

Provedores de Serviços ( Save 

the Children, ADPP e Fundação 

Aga Khan 

- O Projecto   DICIPE tem o seu 

termino previsto para Junho 2019. 

Sendo que, o maior desafio, é 

garantir que as 350 comunidades 

continuem a funcionar  

- Para 2019, está previsto um 

seminário nacional sobre pré-

escolar onde serão apresentados 

os resultados dos vários 

programas pilotos do pré-escolar 

para determinar os próximos 

passos para um pré-escolar 

sustentável. 
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Objectivos específicos  Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

Promover saúde e prevenir 
doenças 

Garantir acções de vacinações e 

desparasitação nas escolas. 

(% de crianças vacinadas no EP 

(87%) 

 

Vacinados contra Sarampo e Rubéola 4.787.414 

alunos de 6 a 14 anos de idade; 

Desparasitados: 

- contra Parasitoses intestinais 2. 544. 634 

alunos, 

- contra Schistosomiase, 1.029.046 e 

- contra Filaríase linfática, 240862 (nas zonas 

endémicas) de 6 a 14 anos de idade; 

- Referidos 65.259 para tratamentos diversas  

patologias  

Melhorada o estado de saúde dos 

alunos e consequentemente 

melhoria da qualidade de vida na 

comunidade escolar  DNUSE 

Elevado nível de sensibilização e 

conhecimento dos professores 

sobre a importância de alunos 

saudável  

Criar condições para a 

integração alunos com 

necessidades educativas 

especiais no SNE  

 

- Elaborar a Estratégia para a 

Educação Inclusiva e 

Desenvolvimento de Crianças 

com Deficiência  

- Elaborar Módulos para 

Formação Contínua de 

Professores em Exercício em 

Sistema Braille, Língua de Sinais 

e Metodologia Especifica Para 

Atendimento de Alunos com 

Necessidades Educativas 

Especiais decorrentes de 

Deficiência. 

- A Estratégia foi aprovada em Maio pelo 

Conselho Consultivo do MINEDH e divulgada 

nas regiões sul, norte e Manica, feita a revisão 

linguística para a impressão. Entretanto, foi 

criado o Grupo Multissectorial Central de 

implementação da Estratégia e elaborado e 

socializado o respectivo draft do Plano Nacional 

de Acção de implementação 

- Elaborado draft de Módulos para Formação 

Contínua de Professores em Exercício em 

Sistema Braille, Língua de Sinais e Metodologia 

Especifica Para Atendimento de Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais decorrentes 

de Deficiência. 

-Iniciado o processo de 

transformação do sistema 

educativo para torna-lo, 

efectivamente inclusivo, com vista a 

promover uma educação de 

qualidade para todos  

- Existência do draft de Módulos 

para Formação Contínua de 

Professores em Exercício em 

Sistema Braille, Língua de Sinais e 

Metodologia Especifica Para 

Atendimento de Alunos com 

Necessidades Educativas 

Especiais decorrentes de 

Deficiência. 

- Parceria de complementaridade 

e apoio financeiro dos parceiros 

- Envolvimento de outros sector 

do Estado, sociedade civil e 

parceiros no cumprimento do 

roteiro da elaboração da 

Estratégia 

- Apropriação imediata da 

Estratégia pelos membros do 

Grupo Multissectorial 

Insuficiência de recursos 

financeiros 

Elaborar Manual Orientação 

Metodológica para Formação 

Contínua de Professores em 

Exercício para promover o 

Atendimento adequado de Alunos 

com Necessidades Educativas 

Especiais decorrentes de 

Deficiência.  

Elaborado o draft do Manual Orientação 

Metodológica para Formação Contínua de 

Professores em Exercício para promover o 

Atendimento adequado de Alunos com 

Necessidades Educativas Especiais decorrentes 

de Deficiência. 

Existência do draft do Manual 

Orientação Metodológica para 

Formação Contínua de Professores 

em Exercício para promover o 

Atendimento adequado de Alunos 

com Necessidades Educativas 

Especiais decorrentes de 

Deficiência. 

Insuficiência de recursos 

financeiros 
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Objectivos específicos  Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

 Capacitar 100 professores em 

Língua de Sinais, Sistema de 

Braille e Metodologia Específica 

para o atendimento de alunos 

com NEE 

Capacitados 40 professores  de Escolas 

Secundárias da zona sul e centro  

40 professores e técnicos 

provinciais e distritais munidos de 

competências sobre metodologias 

especifica , Língua de Sinais e 

Sistema Braille 

Disponibilidade de recursos 

financeiros 

Aquisição de material especifico e 

compensatório para alunos com 

necessidades educativas 

especiais  

Adquiridos livros de Português e Matematica 

transcritos em Braille (10.000 x 2 x 2) da 1ª 

classe, correspondentes a um total de 40.000 

volumes; 

Adquiridos 600 Manuais do Professor da 1ª 

classe, correspondentes a 4.800 volumes;  

Adquiridos 1.000 kits contendo brochuras 

técnicas sobre educação inclusiva para as áreas 

de advocacia, conceptualização, formação, 

mapeamento de pessoas com deficiência e 

monitoria, cujo Guião de Uso já foi elaborado 

para formar formadores de professores, no 1º 

semestre de 2019 

Disponibilizados livros transcritos 

em braille a todas as crianças da 1ª 

classe com cegueira e foram 

beneficiadas 4410 crianças  

 

Melhorar a apropriação da 

escola pela comunidade 

% de EPC (ensino publico) como 

o Conselho de Escola funcional e 

activo na governação  

- Efectuadas visitas de Monitoria no âmbito do 

funcionamento dos Conselhos de Escola a 21 

escolas nas províncias de Nampula, Tete e 

Zambézia 

- Capacitados 1.238 membros de CE/ encontros 

regionais.  

- Constata-se um desenvolvimento 

desigual dos Conselhos de Escola 

Sensibilizados os presidentes dos 

CE para uma actuação 

harmonizada dos CE. 

- Para melhorar esta situação foi 

elaborado um manual para a 

capacitação dos membros dos CE. 

O sucesso desta actividade 

deveu-se ao apoio dos parceiros.  

Expandir, gradualmente, o 

Ensino Bilíngue   

Introdução de novos programas 

do Ensino Bilingue; 

(N. de novas escolas cobertas 

pelo programa 300) 

 Ainda não foram introduzidos os novos 

programas do Ensino Bilingue, excepto os 

distritos apoiados pelo programa VL nas 

províncias de Nampula e Zambézia e pela 

ADPP na província de Maputo. –  

Até 2018 foram abrangidas 1.907 

escolas primarias 

 

Sucessos sobre a estratégia de 

ensino bilingue alcançados. 

Ausência de livros dos novos 

programas de ensino bilingue                                                      

 

 

 



RELATÓRIOS DOS GRUPOS DE  TRABALHO 

38  20ª REUNIÃO ANNUAL DE REVISÃO, 2019 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

Objectivos específicos  Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

Criar consensos sobre a 

estratégia de expansão do ensino 

bilingue;  

 

Capacitar os IFP no âmbito do 

ensino bilingue. 

Foram realizados dois retiros para definição de 

consensos sobre a Estratégia de expansão do 

Ensino Bilingue. 

Capacitados 642 formadores de Línguas 

Moçambicanas. Matemática e Psicopedagogia 

em metodologias de ensino bilingue. 

 

Implementação de ensino bilingue nas escolas 

anexas aos IFPs 

 

 

Produção de materiais de apoio pedagógico 

(brochuras) para os professores de ensino 

bilingue  

 

Materiais distribuídos na província de Maputo, 

Zambézia e Nampula. 

 

Os formadores capacitados 

fizeram replicas nos seus 

respectivos IFPs, tendo capacitado 

cerca de 2764 professores 

Permite que os formadores e 

formandos façam práticas 

pedagógicas em turmas reais de 

Ensino Bilingue. 

 

Proporcionou-se aos professores 

de ensino bilingue materiais de 

consulta, o que lhes permitiu 

melhorar os seus conhecimentos 

metodológicos sobre esta 

modalidade 

 

Envolvimento de vários actores 

interessados na implementação 

do ensino bilingue 

 

 

 

 

 

Apoio técnico e financeiro dos 

parceiros de cooperação 

Criar um ambiente de 

leitura 

Capacitar animadores de leitura 

 

Foram capacitados em 2018, 572 animadores 

de leitura e escrita, o correspondente a 52 

capacitados por província. 

- Criadas condições para a 

promoção de feiras de leitura e 

escrita, campos de leitura, 

concorrendo para a melhoria do 

desempenho da leitura e escrita 

nas escolas. 

- Inclusão das actividades de 

animadores de leitura e Escrita 

nos nos PDAs das DPEDH, que 

permitiram que as escolas , ZIP´s 

realizassem as actividades 

propostas no PNALE 

Plano Nacional de Acção de 

Leitura e Escrita 

-  Foi divulgado o PNALE em todo o país; 

- Foi produzido  o Manual de Apoio ao Promotor 

de Leitura e escrita, como instrumento de 

operacionalização das acções propostas no 

PNALE 

- Criadas condições para a 

promoção de feiras de leitura e 

escrita, campos de leitura, 

concorrendo para a melhoria do 
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Objectivos específicos  Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

desempenho da leitura e escrita 

nas escolas. 

Construir e equipar salas 
de aula 

Concluir salas de aulas cuja 

construção está em curso 

(Número de salas de aulas 

construídas -1193)  

1081 salas de aulas concluídas, com 

financiamento do FASE, OE, Parceiros locais, 

Municípios 

Foram concluídas até Dezembro 

de 2018 1081 salas de aulas, das 

1193 planificadas, perfazendo 91% 

da meta 

Sendo programas 

descentralizados para as 

províncias, diversos factores 

influenciam na sua implementação 

ou não, nomeadamente:  

- Gestão deficiente dos contratos 

de empreitadas  

- Longo tempo despendido no 

processo de contratação. 

Adquirir carteiras 

escolares 

Adquirir carteiras escolares 

(Número de carteiras escolares 

adquiridas - 65. 608) 

136.052 carteiras adquiridas, com financiamento 

do FASE, OE, Operação Tronco e outros 

parceiros locais 

Foram adquiridas 136.052 

carteiras escolares, das 65608 

planificadas, perfazendo 207%. 

A Operação Tronco foi um factor 

que influênciou a implementação 

desta actividade 
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De forma geral outros objectivos específicos, foram cumpridos, não obstantes persistir algumas 

dificuldades em algumas áreas. O Projecto DICIPE que no ano em análise, garantiu o funcionamento 

das 350 comunidades, envolvendo 54.726 crianças dos 3 -5 anos de idade e 40.000 dos 0 - 2 anos, 

através da educação parental. O grande constrangimento nesta área é o baixo subsídios pago aos 

facilitadores, o que motiva á desistência de alguns deles. 

O Projecto DICIPE tem o seu termino previsto para Junho do corrente ano, sendo que, o maior 

desafio, é garantir que as 350 comunidades continuem a funcionar em pleno e expandir para outros 

Distritos e províncias, de forma gradual. 

No que concerne ao funcionamento dos Conselhos de Escola, as visitas de Supervisão e Monitoria, 

conciliado com o relatório do tribunal Administrativo, no âmbito do PGFPoR, pode se concluir que 

a maior parte das escolas tem Conselhos de escola constituídos segundo as normas previstas no 

manual de Apoio aos CE. A titulo de exemplo, o relatório do TA aponta que numa amostra de 83 

escolas visitas, 76%, tem CE eleitos de acordo com os critérios acordados de eleição e o Plano de 

Desenvolvimento da escola, aprovado pelo respectivo CE e com evidencias de que estes CE 

participam na planificação e exe dos fundos do ADE. 

 Ainda existem desafios nesta área, pois, faltam evidencias do funcionamento das comissões de 

trabalho de forma geral e falta de planos de desenvolvimento em algumas escolas. 

A modalidade de ensino bilingue funciona em 16 línguas moçambiques distribuídas em 109 distritos 

e em 1.907 escolas envolvendo 4.045 professores e com total de 237.958 alunos. O rápido 

crescimento de rede escolar com esta modalidade de ensino, não acompanhado pela disponibilização 

equitativa do livro escolar, como acontece no ensino monolingue. Constitui um desafio o 

estabelecimento de um sistema de monitoria e supervisão pedagógica para esta modalidade. 
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3.2 Alfabetização e Educação de Adultos 

Matriz Estratégica da Alfabetização e Educação de Adultos 

Programa  Alfabetização e Educação de Adultos 

Objectivo Geral  Reduzir o analfabetismo, dando particular atenção às mulheres 

Objectivo 
Intermédio 

 Assegurar a aquisição de competências básicas de leitura, escrita e cálculos iniciais 

Indicador de 
Impacto 

1. Taxa de analfabetismo Base (2011) Actual   Meta (2019) 

Total (HM) 48% (2008) 399% (2017) 41% 

Mulheres (M) 63% (2008) 49.4% (2017) 53% 

 

Objectivos 
estratégicos 

Indicador de 
Resultado 

2015 
Linha de 

Base 
Valores Observados  

Meta 
Grau de 

Cumpriment
o 

2016  2017  2018   

Garantir o 
acesso e 
retenção dos 
Alfabetizando
s nos 
programas de 
Alfabetização 
e Educação 
de Adulto 

Nº de jovens 
e adultos que 
participam 
nos diferentes 
programas de 
alfabetização. 

Total 715.000 404.602 247.750 307.965 
700.000

11 
não cumprida. 

Nº de 
mulheres e 
raparigas que 
participam 
nos 
programas de 
alfabetização 

M   251.462 166.804 201.520 80% não cumprida. 

Nº de jovens 
e adultos que 
participam 
nos diferentes 
programas de 
Pós 
Alfabetização. 

Total 150.000  96.395 78.770 150.000 não cumprida. 

Nº de 
mulheres e 
raparigas que 
participam 
nos 
programas de 
pós-
alfabetização 

M 80%  62.293 51.269 80% não cumprida. 

Nº de jovens que 
participam nos cursos 
profissionalizantes de 
curta duração 

  220 450 120 cumprida  

                                                             

11 Durante o processo de elaboração das Notas Técnicas para os Objectivos Específicos de Enfoque o GT AEA requereu 

a redefinição da meta com base no racional descrito no Objectivo Específico no nº 1. 
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Objectivos 
estratégicos 

Indicador de 
Resultado 

2015 
Linha de 

Base 
Valores Observados  

Meta 
Grau de 

Cumpriment
o 

2016  2017  2018   

Melhorar a 
qualidade e 
relevância dos 
programas de 
Alfabetização 
e Educação 
de Adultos: 
Formal e Não 
- Formal 

Programas de 
alfabetização e de Pós 
Alfabetização 
relevantes com base 
nos padrões 
curriculares   
 
 
 
 
 
 
  

8 
programa
s não 
harmoniza
dos 

  Harmonizados 4 
programas 
nomeadamente: 
Alfabetização 
em Línguas 
moçambicanas, 
Aprendiza-gens 
em família, 
Projecto 
LEITAC 
(Literacia, 
Educação 
integrada 
transformando 
agricultores e 
Cooperativas) e 
Alfabetização 
integrada. 

Harmonizados 5 
Programas, sendo:  
Alfa Modular 
(NIASSA), 
Alfabetização 
Técnico Vocacional 
(Cabo Delgado); 
Promac/Clusa e 
REFLECT 
(Maputo); 
Alfabetização 
Integrada (Módulos 
de Agricultura, 
Pequenos Negócios 
e Pecuária) - 
DINAEA 

40% de 
progra-
mas de 
outros 
provedo
res 
harmoni
zados 

Cumprida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Percentagem de 
alfabetização e Pos 
Alfabetização com base 
nos programas que 
desenvolveram as 
competências 
essenciais de leitura, 
escrita e cálculos no 
final da fase de 
alfabetizacão 

85%  89,7% 92,3% 94% Não cumprida 

Reforçar a 
capacidade 
institucional e 
organizativa 

Nº de Fóruns 
Provinciais de AEA 
criados  

    2 11 4 Cumprida 

  

2 Memo 
em via de 
assinatura 
ao nível 
central  

  

2 memorandos 
de 
entendimento 
assinados ao 
nível Provincial 
(Cabo 
Delgado). 

8 memorandos dos 
quais 1 ao nível 
Central e 7 ao nível 
provincial 
distribuídas da 
seguinte maneira: 3 
Cabo Delgado, 2 
Zambézia, 1 
Manica. 

16 
Memo 
sendo 4 
nível 
central e 
12 
provinci
al 

não cumprida 

% de dados estatísticos 
de AEA recolhidos e 
processados 

40%   

Processados os 
efectivos de 
Alfabetizandos 
e Educandos, 
Alfabetizadores 
contratados, 
rede escolar e 
Aproveitamento 
Pedagógico. 

91% dos dados 
Processados de 
AEA relativos a 
efectivos de 
Alfabetizandos, 
Educandos e 
Alfabetizadores 
contratados, rede 
escolar, incluindo 
Aproveitamento 
Pedagógico 

 
90% 

 
não cumprida.  

 

Dos 10 indicadores correspondentes a 3 objectivos estratégicos apenas dois foram cumpridos na 

íntegra, correspondentes a:(i) Nº de Jovens que participam nos cursos profissionalizantes de curta 

duração; (ii) Programas de Alfabetização e Pós Alfabetização Relevantes com base nos padrões 
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curriculares; (iii) Nº de Fóruns Provinciais de AEA criados; e (iv) % de dados estatísticos de AEA 

recolhidos e processados.  

Em 2018, na alfabetização foram inscritos 307.965 alfabetizandos em relação à meta de 350.000 

proposta, o que corresponde a uma realização em 88%. Destes inscritos 71,9%, são mulheres 

representando uma subida em 12,3% em relação a 2017.  

No nível de Pós Alfabetização no mesmo período, foram inscritos 78.770 educandos correspondendo 

a 78,8% da meta prevista (100.000), representando um decréscimo na ordem de 17.6% em relação a 

2017. Deste núnero 64,1% são mulheres (51.269), nº que  representa um decréscimo  de  13,7% em 

relação a 2017. 

No ano em análise (2018) a participação de Jovens e Adultos nos cursos profissionalizantes de curta 

duração atingiu a cifra de 375% em relação a meta prevista, representando uma subida de 191.7% em 

relação ao ano de 2017.  

No mesmo ano a DINAEA elaborou um Programa de Alfabetização integrado, que inclui as 

componentes de agricultura, gestão de pequenos negócios e pecuária. E foram assinados cerca de 

50% de memorandos previstos, porém, o resultado representa um crescimento de 6 memorandos em 

relação ao ano de 2017. 

A recolha e processamento dos dados de AEA abrangeu apenas 10 províncias, com excepção de 

Manica.   

Apesar do incumprimento, o nível de realização pode se considerar satisfatório, situando-se acima de 

70%. Concorreram para o não alcance das metas de efectivos os seguintes factores: 

➢ O grupo-alvo tem priorizado as actividades de subsistência para as suas famílias, associado 

ao agravamento do custo de vida; 

➢ Fraco envolvimento das lideranças comunitárias nas actividades de sensibilização das 

comunidades sobre a importância de Alfabetização, incluindo gestores escolares; 

➢ O valor do subsídio (650,00Mt) pago não é estimulante para aderir actividade de alfabetização 

optando assim por actividades de rendimento; 

➢ Fraca preparação psicopedagógica dos alfabetizadores e o tratamento dado tem inibido a 

participação  de jovens e adultos nos programas de AEA; 

➢ De ordem cultural e sociológica também tem contribuído sobre maneira para a participação 

dos benificiários nos programas de AEA. 

Quanto à assinatura dos memorandos julgamos que algumas das razões tem a ver com a distribuição 

desigual dos provedores ao nível local, isto é, alguns Distritos não têm ONGs que operam nesta área. 

3.2.1 Análise geral do desempenho do Programa Sectorial, em função das actividades inscritas 

no PdA 2018 

No âmbito da implementação do Plano Anual de Actividades (PdA), o Grupo de Alfabetização e 

Educação de Adultos tinha planificado 49 actividades quais realizou 34 e transitaram 6 para 2019 o 

que corresponde a 69.4% e 12,2% respectivamente. Não foram realizadas cerca de 9 actividades das 

quais 7 relativas a edição e impressão dos materiais (livros e Manuais) de AEA, pela facto de 

dependerem da elaboração dos respectivos livros e manuais, 1 cancelada atinente à realização da 

reunião Nacional conjunta,. A seguir a tabela referente ao nível de execução: 
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No período em análise o Grupo empreendeu esforços no desenvolvimento de actividades que têm 

haver com o acesso e retenção dos alfabetizandos e educandos nos Centros de AEA, cujos resultados 

se podem observar na Matriz Estratégica. A título de exemplo a Capacitação dos intervenientes chave 

do MASMA na qual participaram 55 pessoas entre técnicos do MINEDH, DPEDH, GEPR, GEGP, 

MISAU, UNESCO ecónjuges dos governadores provinciais em matéria de elaboração de projecto, 

estratégias de mobilização e comunicação. Realizada a reunião Nacional do MASMA no dia 14 de 

junho de 2018 na cidade de Nampula envolvendo 100 participantes. Realizada a reunião provincial 

do MASMA no dia 17 de Novembro de 2018, no distrito de Chongoene- Gaza, com a participação 

de 43 pessoas. Realizada a Reunião provincial de MASMA   no dia 5 de Janeiro de 2019, no distrito 

de Moatize- Tete, envolvendo 40 participantes. 

Para reforçar a sensibilização e mobilização das comunidades forma realizadas encontros e palestras 

sobre a importâmcia de uma população alfabetizada em todas províncias para além de debadtes 

radiofónicos de acordo com os relatórios das DPDHs. 

Ainda no que tange a sensibilização e mobilização o Grupo produziu um cartaz com uma tiragem de 

1000 exemplares. 

Foram distribuídos materiais instrucionais para o nível de alfabetização com recurso ao stok que 

existiam em cada uma das províncias, pese embora não tenha sido suficiente para cobrir a demanda.  

A provisão de livros para o terceiro ano continua sendo crítico.  

Ainda no período em alusão foram elabordos 5 programas integrados sobre: Agricultura, Pecuária, 

Saúde, Nutrição e Agronegócios. 

No âmbito da melhoria da qualidade e relevância foi elaborado o Programa e Módulo de Andragogia 

na Educação de Adultos para o Curso de Formação de Professores Primários e Educadores de 

Adultos, o Novo Livro e Manual de Literacia e Numeracia, Livros e Manuais de Pós Alfabetização. 

Mais ainda cursos prifissionalizantes de curta duração (habilidades para a vida)  nas províncias de 

Maputo, Gaza, Zambézia e Niassa abrangendo 450 beneficiários.E no que tange ao desenvolvimento 

da capacidade Institucional foi realizado o Estudo sobre a Situação de AEA no País e assinado um 

memorando com o Projecto ÁFRICA. 

 

 

3.2.2 Os Objectivos Específicos de Enfoque 

Apreciação do grau de cumprimento das metas anuais 

Total de 

actividade

s

Nº % Nº % Nº %

DINAEA 27 25 93% 1 4% 1 4%

INDE 12 5 42% 5 42% 2 17%

DAQUI 10 4 40% 0 0% 6 60%

TOTAL 49 34 69% 6 12% 9 18%

Unidade 

Orgânica

Realizada/100%
Realizadas entre 50 à 

99%
Não Realizada
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Valores observados – resumo nacional 

Indicador de 
resultado (por 
programa? 

Linha de 
base 

Valores observados Meta para 2018 Grau de 
cumprimento 

2016 2017 2018  

1.a) O número de 
sessões/encontro
s de mobilização e 
sensibilização a 
realizar aos 
diferentes níveis 

2 encontros 
realizados 
em cada um 
dos níveis- 
central e 
provincial 

Um encontro nacional e 
vinte e oito) encontros 
provinciais, dos quais 
Niassa ( 6 ), Cabo Delgado 
( 1); Nampula ( 1 ); Tete 
( 2 ), Manica ( 6 ), Sofala 
(4 ), Maputo ( 3 ) e Cidade 
de Maputo ( 7 ), totalizando 
31. 

Quatro encontros ao 
nível nacional e 
sessenta  e dois 
provinciais, dos quais: 
1, em Niassa; 10, em 
Cabo Delgado; 4,  em 
Nampula; 3, na 
Zambézia; 2, em Tete; 
5, em Manica; 14, em 
Sofala; 1, em 
Inhambane; 6, em 
Gaza; 2, em Maputo; e 
14, na Cidade de 
Maputo, totalizando 66 
encontros, dos 72 
previstos. 

6 encontros 
realizados em 
cada um dos 
níveis central e 
provincial (total de 
encontros 
previstos (72). 

Meta não 
alcançada, mas 
cumprida em 
91,7%. 

1.b) O número de 
beneficiários a 
participar dos 
Programas de 
Alfabetização; 

196.262 

 

247.750, sendo 166.804 
mulheres 

 

307 965 beneficiários 
na alfabetização, sendo 
201.520 mulheres. 

350.000 Meta não 
alcançada, mas 
cumprida em 88%. 

1c) O número de 
beneficiários a 
participar dos 
Programas de 
Pós- 
Alfabetização. 

93.637 96.395, sendo 62.293 
mulheres 

78. 770 educandos no 
pós- alfabetização, 
sendo 51.269 mulheres. 

100.000 Meta não 
alcançada, mas 
cumprida em 
78,8%. 

2. Nº de 
programas 
específicos 
desenvolvidos 

0 Programas: LEITAC12:  
Manica;  Alfabetização 
Integrada: Maputo, 
Aprendizagens em Família; 
Maputo e Nampula: 
PROMAC – CLUSA: 
Manica; PROMER: 
Zambézia Alfabetização 
técnico-vocacional: Cabo 
Delgado. 

9 Programas, sendo: 
Alfabetização regular 
para camponeses 
(Cabo Delgado e 
Inhambane); Alfa-
Línguas 
Moçambicanas(NIASSA
); Alfa Modular 
(NIASSA), 
Alfabetização Técnico 
Vocacional (Cabo 
Delgado); 
Promac/Clusa (Manica); 
Alfalite (Manica) 
Programa integrado de 
Alfabetização (Maputo); 
LEITAC (Maputo); 
Reflect (Maputo 

2 Meta alcançada, 
com um 
cumprimento em 
mais de 100%. 

10. Número de 
Centros de AEA 
operacionais 

2.637 2.576 2.725 2.650 
Meta alcançada, 
com  cumprimento 
em mais de 100%. 

                                                             

12 Literacia e Educação Integrada Transformando Camponeses 
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Indicador de 
resultado (por 
programa? 

Linha de 
base 

Valores observados Meta para 2018 Grau de 
cumprimento 

2016 2017 2018  

17. Número de 
Técnicos de AEA 
das DPEC's e 
SDEJT 
capacitados.  
 

54 72 Técnicos e gestores 
capacitados a nível 
central (Provinha – 28; PO 
– 28; Aprendizagens em 
Família 16) . 

310 Técnicos e gestores 
capacitados a nível 
provincial: Niassa ( 27); 
Cabo Delgado ( 47 ); 
Nampula ( 151 ); Maputo 
(11) e Cidade de Maputo 
( 74 ) 

196 alfabetizadores 
capacitados em Cabo 
Delgado 

298 Técnicos e 
gestores capacitados 
ao nível Central sendo: 
55 e estratégias de 
comunicação e 
Mobilização de recursos 
para os programas de 
AEA; 137 
implementação da 
PROVINHA; 65 Plano 
curricular de pós 
Alfabetização; 41 OGE. 

1642  Técnicos e 
gestores capacitados 
a nível provincial, 
sendo: 138 (Cabo 
Delgado); 245 (Niassa); 
100 (Nampula); 160 
(Zambézia); 84 
(Manica); 300 (Sofala); 
398 (Inhambane); 146 
(Gaza); 32(Maputo); 71 
(Cidade de Maputo). 

1.578 alfabetizadores 
capacitados pelos IFP 
em 2018 

90 Meta alcançada, 
com  cumprimento 
em mais de 100%. 

 

Dos 6 indicadores resultados foram cumpridos na íntegra, três correspondentes ao “Nº de programas 

específicos desenvolvidos, nº de Centros de AEA operacionais e nº de Técnicos de AEA das DPEDH 

e SDEJT capacitados”. O resultado alcançado deve-se ao envolvimento e boa coordenação com 

Provedores dos programas de AEA ao nível local que permitiram a criação de Centros de AEA e 

inscrição de alfabetizandos, havendo outros que até pagaram subsídios aos alfabetizadores como a 

ALFALIT. Contudo, Persiste a fraca participação dos alfabetizandos nas aulas e o rácio 

alfabetizando-alfabetizador ,em muitos casos, é igual ou abaixo de 15. 

Também, contribui para o alcance da meta de capacitação dos Técnicos de AEA e alfabetizadores a 

boa coordenação com DAF, DNFP, IFPs e parceiros, sobretudo na disponibilização atempada de 

fundos, incluindo a preparação e disponibilização de materiais pela DINAEA.  

No que tange as três metas não alcançadas deveu-se à insuficiência de fundos para a realização de 

encontros de sensibilização e mobilização. As causas do incumprimento dos efectivos já foram 

reportadas na análise da Matriz Estratégica do Plano Operacional.  

 

 

 
 

 

 

Desagregação dos indicadores e valores observados por província 
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A tabela 1.2 mostra uma tendência crescente dos efectivos de alfabetizandos e educandos na ordem 

de 14,6% e 42.3%, respectivamente, no período entre 2017 a 2018. No período em referência a 

intervenção do MASMA em todas províncias melhorou bastante. Por um lado, continua a se registar 

uma taxa elevada de desistência, motivada pela busca de condições de subsistência, caracterizada 

pelo nomadismo das comunidades, calendário agrícola, envolvimento de jovens e adultos nas 

actividades de rendimento informais, incluindo o garimpo e a prestação de serviços. 

Por outro, a fraca participação nas aulas pelos alfabetizandos e educandos, verificando-se no rácio 

alfabetizando-alfabetizador que em muitos  casos é abaixo de 15 como já foi referido  na análise da 

tabela 1.1. (Valores observados – resumo nacional). 

Outro aspecto que tem concorrido para esta situação é a insuficiente capacitação e comprometimento 

dos alfabetizadores contratados que devido ao valor do subsídio (650,00Mt) actualmente pago e à 

irregularidade no seu pagamento, abandonam as suas turmas.à procura de melhores oportunidades de 

emprego.  

A tendência da redução do orçamento para contratação de alfabetizadores a partir de 2016 é outro 

factor que tem concorrido para a redução dos efectivos de alfabetizandos e educandos nos Centros de 

AEA. 

Os resultados alcançados também deveram-se ao envolvimento e boa coordenação com Provedores 

dos programas de AEA ao nível local que permitiram a criação de Centros de AEA e inscrição de 

alfabetizandos, havendo outros que até pagam subsídios aos alfabetizadores. 

 

 

 

 

Progressos e desafios na implementação das actividades principais 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Niassa 1             1                   12,460      10,011 8,145        4,416 154      132      27      138

Cabo Delgado 1             10                 15,326      16,032 6,293        5,618 184      211      243    245

Nampula 1             4                   61,922      51,438 16,247      8,425 332      342      151    100

Zambezia 3                   58,046      59,511 18,903      19,394 527      748      160

Tete 1             2                   26,721      49,855 9,416        7,716 261      313      102

Manica 1             5                   11,911      16,198 5,729        3,555 269      84         84

Sofala -          14                 28,881      71,546 12,992      10,932 390      491      300

Inhambane 1             1                   13,650      12,959 3,216        3,148 174      177      76      398

Gaza 1             6                   5,628         5,892 2,329        3,169 111      113      146

Maputo 1             2                   3,949         5,650 5,908        4,610 102      130      11      32

Cidade de Maputo -          14                 9,256         8,873 7,217        7,787 72         68         74      71

Nacional 1             4                   72      298

Total 9             66                 247,750    307,965    96,395      78,770      2,576   2,809   654    2,074  

nr de beneficiários a 

participar dos Programas 

de Pós- Alfabetização.

Número de Centros 

de AEA operacionais

Número de 

Técnicos de AEA 

das DPEC's e 

Província

Indicadores

nr de sessões / encontros 

de mobilização e 

sensibilização

nr de beneficiários a 

participar dos Programas 

de Alfabetização
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Objectivos 

específicos 

de enfoque 

Actividades principais 

planificadas para o ano n-1 

(o que constava no PdA do 

ano n-1) 

Progressos na sua 

implementação (o que foi 

feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de 

influência a 

implementação 

(ou não) da 

actividade 

Mobilizar e 

sensibilizar 

todos os 

actores sobre 

a importância 

de ter uma 

população 

alfabetizada 

Realizar encontros de 

sensibilização e mobilização 

dos principais actores. 

- Realizada na província de 

Nampula, a Segunda Reunião 

Nacional da Avaliação do 

desempenho do MASMA na 

qual participaram cerca de 100 

pessoas; 

- realizadas outras reuniões ao 

nível provincial de 

sensibilização às 

Comunidades, Líderes 

comunitários e religiosos, 

sobre a importância de se ter 

uma população alfabetizada; 

- Capacitados os 

intervenientes - chave do 

MASMA em matéria de 

elaboração de projectos, 

estratégias de comunicação e 

mobilização de recursos 

(Humanos, Materiais e 

Financeiros) e outros no  

âmbito do MASMA. 

 

- Sensibilizados os 

principais 

intervenientes do 

MASMA a todos os 

níveis sobre a 

necessidade de 

mobilização de 

recursos para AEA e 

sensibilização das 

comunidades para 

aderirem aos 

programas de AEA; ---

-- Aumento substancial 

de jovens e adultos a 

participar nos 

programas de 

Alfabetização, vide 

tabela 1.2. 

- Orientados os 

SDEJT`s e os 

Gabinetes Distritais do 

MASMA para a 

realização de 

campanhas de 

sensibilização e 

mobilização das 

comunidades para a 

sua aderência massiva 

aos Programas de 

AEA 

- 43 pessoas entre 

cônjuges Distritais e 

Líderes comunitários 

capacitados no ambito 

do MASMA e 

elaboração de 

projectos, estratégias 

de comunicação e 

mobilização de 

recursos (Humanos, 

Materiais e 

Financeiros) 

- A boa colaboração 

com os provedores, 

DAF e DAQUI 

contribuíram para a 

realização das 

actividades nos 

prazos previstos. 

- No que tange ao 

não cumprimento 

do número de 

encontros previstos 

deveu-se à 

 insuficiência de 

fundos para a 

realização de 

encontros de 

sensibilização e 

mobilização, quer 

por via do 

Orçamento Interno, 

quer dos parceiros. 

- Disponilidade de 

fundos e boa 

colaboração com os 

principais 

intervenientes do 

MASMA aos 

diferentes níveis 
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Objectivos 

específicos 

de enfoque 

Actividades principais 

planificadas para o ano n-1 

(o que constava no PdA do 

ano n-1) 

Progressos na sua 

implementação (o que foi 

feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de 

influência a 

implementação 

(ou não) da 

actividade 

Comemoração da Semana e 

dia internacional de 

Alfabetização; 

- comemorada a semana e dia 

Internacional de Alfabetização 

em todas as províncias, com a 

realização de encontros de 

sensibilização, palestras, 

debates radiofónicos com o 

foco no passado, presente e 

desafios de alfabetização em 

Moçambique. A cerimónia de 

abertura da semana teve lugar 

na provícia de Maputo a qual 

foi orientada pela S.Excia a 

Ministra da Educação e 

Desenvolvimento Humano e 

as cerimónias centrais 

ocorreram em Cabo Delgado 

na qual participaram Membros 

do CC, técnicos do MINEDH, 

DPEDH´s, diretores do 

SDEJT, escolas chefes de 

REG’s, Representante do 

Conselho de Escola, Líderes 

comunitários, técnicos de 

AEA, alfabetizandos e 

educandos e a população em 

geral. 

Sensibilizados os  

Pais e encarregados 

de educação não 

alfabetizados a 

participar nos 

programas de AEA, 

incluindo comunidade 

em geral que 

participou das 

cerimónias 

Disponilidade de 

fundos e boa 

colaboração com os 

principais 

intervenientes do 

MASMA aos 

diferentes níveis. 

- Produção de sport publicitário 

que incentivam e sensibilizam 

as comunidades a participarem 

nos programas de AEA. 

Produzidos  2 dístico e 

distribuidos ao nivel nacional 

cartazes alusivos à 

comemoração da semana e 

dia internacional de 

Alfabetização. 

Divulgada a semana e 

dia internacional de 

Alfabetização em todo 

o país. Sensibilizadas 

as populações da 

importância da 

Alfabetização. 

Disponibilidade 

atempada dos 

recursos materiais e 

financeiros 

contribuiram para o 

sucesso da 

actividade. 

Concepção de 2 programas de 

alfabetização específicos e 

relevantes para os diferentes 

grupos-alvo em coordenação 

com os Ministérios da 

Agricultura e Saúde 

-  elaborados 4 programas de 

alfabetização integrada 

nomeadamente componentes 

da Agricultura, Pequenos 

Negócios, Pecuária, 

horticultura. 

Criação de programas 

de Alfabetização 

relevantes que 

incentive os Jovens e 

adultos a participarem 

e permanecerem  nos 

centros de AEA 

Disponilidade de 

fundos e ainda boa 

colaboração com 

INDE, Dvv 

International, 

Ministério da Saúde 

e Ministério da 

Agricultura e 

Segurança 

Alimentar. 

Desenvolver 

programas 

relevantes de 

Alfabetização 

que 

respondam às 

necessidades 

específicas. 

 Ao nível das províncias  foram 

também desenvolvidos e 

implementados: 

- Alfabetização regular para 

camponeses (Cabo Delgado e 

Inhambane); 

- Alfa-Línguas Moçambicanas 

(NIASSA);  

- Alfa Modular (NIASSA),  

 Boa colaboração, 

assisência técnica e 

disponibilização 

antepada de 

materiais e fundos 

para o 

desenvolvimento 

das actividades. 
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Objectivos 

específicos 

de enfoque 

Actividades principais 

planificadas para o ano n-1 

(o que constava no PdA do 

ano n-1) 

Progressos na sua 

implementação (o que foi 

feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de 

influência a 

implementação 

(ou não) da 

actividade 

- Alfabetização Técnico 

Vocacional (Cabo Delgado);  

- Promac/Clusa e Alfalit 

(Manica); Alfalite (Manica); 

Programa integrado de 

Alfabetização,LEITAC e 

RFLECT (Maputo). 

Abertura de Centros de AEA Registados em 2018, 2.725 

centros de AEA operacionais 

A inscrição de cerca 

de 307.965 

alfabetizandos dos 

quais 201.520 

mulheres e 78.770  

educandos donde 

51.269 são mulheres. 

Sensibilização das 

comunidades para 

a sua participação 

nos programas de 

Alfabetização e 

Educação de 

Adultos. Boa 

coordenação entre 

os provedores de 

AEA aos diferentes 

níveis. 

Fortalecer as 

DPEDH’s e 

SDEJT’s na 

organização 

Implementação 

e gestão dos 

programas de 

AEA 

Monitorar a implementação 

dos programas de 

Alfabetização e pós 

alfabetização em todas as 

províncias. 

Realizadas pela DINAEA e 

parceiros uma visita de 

monitoria aos programas de 

AEA em todas as províncias.  

e outra de monitoria conjunta. 

Salientar as monitorias 

conjuntas realizadas pelas 

DPEDH e SDEJT  no âmbito 

da supervisão integrada. 

- Melhoria da 

organização e gestão 

dos Centros de AEA. 

- Reforçado o papel do 

Director da Escola 

como gestor e 

supervisor dos  

Centros de AEA. 

Intervenção e 

coordenação 

adequada dos 

programas de AEA 

pelo DDGGQ de 

todas as DPEDH 

incluindo REG, 

incluindo 

coordenação com 

os parceiros, DAF e 

DAQUI. 

Disponibilização 

atempanda dos 

recursos 

financeiros. 

Realizar uma oficina de 

treinamento de  técnicos de 

AEA das DPEDH e SDEJT nos 

domínios de  organização, 

gestão dos programas de AEA. 

Realizada na Cidade da Beira 

província de Sofala a oficina 

de treinamento dos técnicos 

de AEA das DPEDH e SDEJT 

nos domínios de Organização 

e gestão dos programas de 

AEA 

Capacitadas em 

Organização e gestao 

de programas de AEA 

41 pessoas dentre 

técnicos do MINEDH, 

DPEDH, SDEJT e 

parceiros. 

Boa coordenação 

com as DPEDH, 

SDEJT’s e a 

disponibilização 

atempada de 

recursos humanos 

e financeiros. 

Capacitação de Técnicos  de 

AEA das DPEDH e SDEJT 

- Realizados 3 

Oficinas/Workshop de 

capacitação ao nível central 

para Técnicos e gestores 

sendo o primeiro sobre em 

estratégias de comunicação e 

Mobilização de recursos para 

os programas de AEA, o 

segundo em materias de 

implementação da 

PROVINHA,  o terceiro 

- Dos três workshops 

resultou na 

capacitação de um 

total de 298 Técnicos 

e gestores em várias 

matérias sendo: 55 em 

estratégias de 

comunicação e 

Mobilização de 

recursos para os 

programas de AEA; 

137 implementação da 

Concorreram para a 

efectivação destas 

actividades a boa 

coordenação com 

DAF, DAQUI, 

DPEDH, SDEJT e 

Parceiros, também 

a elaboração dos 

materiais de 

capacitação 

atempada e 
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Objectivos 

específicos 

de enfoque 

Actividades principais 

planificadas para o ano n-1 

(o que constava no PdA do 

ano n-1) 

Progressos na sua 

implementação (o que foi 

feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de 

influência a 

implementação 

(ou não) da 

actividade 

atinente a Plano curricular de 

Pós Alfabetização 

- Realizadas ao nível das 

províncias seminários de 

capacitações em diferentes 

áreas envolvendo 1.642 

Técnicos e gestores. 

PROVINHA; 65 Plano 

curricular de pós- 

Alfabetização;  

- Ao nível das 

províncias foram 

capacitados  1.642 

Técnicos e gestores 

em diferentes áreas, 

sendo: 138 (Cabo 

Delgado); 245 

(Niassa); 100 

(Nampula); 160 

(Zambézia); 84 

(Manica); 300 (Sofala); 

398 (Inhambane); 146 

(Gaza); 32(Maputo); 

71 (Cidade de 

Maputo). 

preparação das 

brigadas. 

 

Capacitar 

gestores de 

AEA a todos 

os níveis para 

assegurar a 

implementação 

de políticas e 

estratégias 

Capacitação de 

alfabetizadores contratados 

Realizados seminários de 

capacitação dos 

alfabetizadores pelos IFPs. 

Em 2018 foram 

capacitados 1.578 

alfabetizadores IFPs 

de uma meta de 3.110 

o que corresponde a 

50.7%, de um total de 

9.840 contratados em 

2018. 

Boa cordenação 

com DNFP, IFP, 

DINAEA e DPEDH, 

incluindo 

disponibilização de 

fundos pelas DAF-

DPEDH. 

Não obstante se 

registarem atrasos 

na disponibilização 

ou insufuciência de 

fundos para 

capacitação de 

alfabetizadores 

pelos IFPs. 
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Apreciação do risco no alcance dos objectivos específicos de enfoque 

Objectivos 
específicos de 
enfoque  

Grau de 
cumprimento 
dos 
indicadores 
(resultado do 
ponto 2) 

Satisfação 
com a 
implementação 
das 
actividades 
específicas 
(resultado do 
ponto 3) 

Risco de 
alcance dos 
objectivos 
(resultado de 
combinação 
de 2 e 3) 

Recomendações 
para mitigar o risco 

Prazo Responsável 

1.a) O número de 
sessões/encontros 
de mobilização e 
sensibilização a 
realizar aos 
diferentes níveis. 

Meta não 
alcançada 
mas com 
progresso 
91.7% 
(≤65%≥99% 
da meta) 

Não cumprida 
mas com 
progressos. 

Risco Médio 

 

Continuar com acções 
de  mobilização e 
sensibilização das 
populações através 
das DPEDH´s e 
Gabinetes do  MASMA 
ao nível de todas as 
províncias. 

Janeiro 
de 2020 

DINAEA, 
DPEDH e 
Gabinetes do 
MASMA de 
Cada 
província 

1.b) O número de 
beneficiários a 
participar dos 
Programas de 
Alfabetização. 

Meta não 
alcançada 
mas com 
progresso 
88,0% 
(≤65%≥99% 
da meta) 
 

Não cumprida 
mas com 
progressos. 

Risco Médio 

 

Envolver as Direcções 
das Escolas, 
Conselhos de Escola e 
líderes comunitários 
na sensibilização e 
mobilização dos 
beneficiários e 
selecção dos 
alfabetizadores. 
Intensificar acções de 
responsabiliodade 
social. 

Janeiro 
de 2020 

DPEDH, 
SDEJT e 
Direcções 
das Escolas 

1c) O número de 
beneficiários a 
participar dos 
Programas de 
Pós- 
Alfabetização. 

Meta não 
alcançada 
mas com 
progresso, 
78,8% 
(≤65%≥99% 
da meta) 

Não cumprida 
mas com 
progressos. 

Risco Médio

 

Envolver as Direcções 
das Escolas, 
Conselhos de Escola e 
líderes comunitários 
na sensibilização e 
mobilização dos 
beneficiários e 
selecção dos 
professores e 
estudantes para 
desempenhar o papel 
de alfabetizadores. 
Intensificar acções de 
responsabiliodade 
social. 

Janeiro 
de 2020 

DPEDH, 
SDEJT e 
Direcções 
das Escolas 

2. Nº de 
programas 
específicos 
desenvolvidos. 

Alcançado 
em mais de 
100% 

Cumprida Risco Baixo  

  

Envolver provedores 
que operam na AEA 
ao nível local. 
Expandir e 
implementar 
programas de 
habilidades para vida 
para outras províncias. 

Outubro 
de 2019 

DPEDH e 
Parceiros 

10. Número de 
Centros de AEA 
operacionais 

Alcançado 
em mais de 
100% 

Cumprida Risco Baixo  

  

Continuar acções de 
supervisão e monitoria 
aos programas de 
AEA. 
Intensificar acções de 
Responsabilidade 
Social. 

Dezembro 
de 2019 

DPEDH, 
SDEJT e 
Gabinetes do 
MASMA 
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Objectivos 
específicos de 
enfoque  

Grau de 
cumprimento 
dos 
indicadores 
(resultado do 
ponto 2) 

Satisfação 
com a 
implementação 
das 
actividades 
específicas 
(resultado do 
ponto 3) 

Risco de 
alcance dos 
objectivos 
(resultado de 
combinação 
de 2 e 3) 

Recomendações 
para mitigar o risco 

Prazo Responsável 

Acelerar a intervenção 
do MASMA ao nível 
dos Distritos 

17. Número de 
Técnicos de AEA 
das DPEC's e 
SDEJT 
capacitados.  
 

Alcançado 
em mais de 
100% 

Cumprida Risco Baixo 

  

Seguir rigorasamente 
o Plano de 
capacitação dos 
alfabetizadores pelos 
IFP’s no âmbito 
capacitação dos 
alfabetizadores, 
professores e 
Formadores em 
matérias de novas 
abordagens 
andragógicas. 
Envolver parceiros na 
planificação e 
implementação das 
actividades de 
capacitação 

Outubro 
de 2019 

DINAEA, 
DPEDH e 
SDEJT 

 

Cumprida 

  Desenvolver programas 

relevantes de Alfabetização 

que respondam às 

necessidades específicas 

Cumprida 

  Fortalecer as DPEDH e 

SDEJT na organização, 

implementação e gestão dos 

programas de AEA 

Cumprida 

  Capacitar gestores de AEA a 

todos níveis, para assegurar a 

implementação de políticas e 

estratégias 

Não cumprida 

 Mobilizar e sensibilizar todos 

os actores sobre a importância 

de ter uma população 

alfabetizada 

 

Metas anuais 

Implementação das 

actividades principais 
≤64% ≤65%≥99% da meta Alcançado em mais de 100% 
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O objectivo específico nº 1 é constituído por três indicadores, sendo que o grau de cumprimento do 

indicador 1 a) é não alcançada, apesar disso, com progresso. O o seu grau de execução foi influenciado 

pela boa colaboração dos Stakeholders e parceiros, e, de um modo particular, a intervenção do 

Movimento de Advocacia, Sensibilização e Mobilização de Recursos (MASMA). 

Não foram alcançados os indicadores 1b) e 1c), mas com progresso, tendo-se atingido 88% e 78,8%, 

respectivamente, reflexo da proactividade, e do papel interventivo dos parceiros, de alfabetizadores e 

educadores/professores. Contribuíram também para o alcance deste resultado, a supervisão aos 

programas de AEA, a capacitação dos alfabetizadores e disponibilização dos materiais. 

No que tange ao objectivo específico nº 2, há a destacar o envolvimento e interacção dos parceiros 

nomeadamente, a UNESCO, o IFPELAC, a DVV International, PROMAC – CLUSA, LEITAC, 

PROMER. 

Em relação ao objectivo específico 10, é de salientar o grande trabalho realizado pelos parceiros, com 

destaque para os gabinetes do MASMA a vários níveis na sensibilização das comunidades e os 

respectivos líderes locais sobre a importância de ter uma população alfabetizada. 

No que refere ao objectivo estratégico 17, há que referir que o seu cumprimento é reflexo das 

capacitações realizadas no âmbito da Organização e Gestão Escolar, e da Implementação do Plano 

Operacional do PEE e operacionalização das Notas Técnicas. 

Uma análise global da implementação das principais actividades leva a concluir que Mais de 75% das 

actividades estão bem encaminhadas. 

Actividades de menor progresso 

• Contratação de alfabetizadores pois de ano para ano não se alcance 100%. De acordo com o 

estudo sobre a situação de AEA no País esta situação deve-se em parte ao valor de subsídio  

(650,00Mt) actualmente pago que não é estimulante e que se recomenda o seu ajustamento 

para o limite proposto nas recomendações no estudo em referência. 

• Disponibilização de livros e manuais sobretudo de Pós Alfabetização; 

• Capacitação dos alfabetizadores que ainda não cobre na totalidade os alfabetizadores recém 

contratados e a actualização pedagógica dos que estão em exercócio a anos. 

• Realização de encontros de sensibilização e mobilização devido a limitação de recursos 

financeiros; 

• Fóruns provinciais - deve - se repensar no seu formato considerando que desde o nível central 

provincial e distrital já foram estabelecidos os gabinetes do MASMA. 

 

3.2.3 Recomendações do Grupo de Trabalho 

• Responsabilizar os Directores de Escolas por todo o processo de contratação dos 

alfabetizadores e pela gestão dos Centros de AEA em coordenação com o Conselho de Escola 

• Acelerar com o processo de actualização do Subsídio dos alfabetizadores, institucionalizado 

pelo Diploma Ministerial nº 59/2003 de 4 de Junho (550,00Mt) e actualizado pelo DM S/Nº/ 

2011 de 01 de Março para 650.00Mt 

• Realizar visitas de supervisão e monitoria conjunta entre DINAEA e os membros do GT; 
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• Fortalecer a implementação do MASMA ao nível local e dos Cursos semi-profissionalizantes 

de curta duração; 

• Continuar a estimular assinatura de acordos ou memorandos de entendimento ao nível local.  
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3.3 Ensino Secundário 

Matriz Estratégica do Ensino Secundário 

Programa Ensino Secundário Geral 

Objectivo Geral Expandir, de forma controlada, equitativa e sustentável, o Ensino Secundário Geral, garantindo a 
sua eficiência interna, qualidade e relevância 

Indicador de Impacto Taxa de aproveitamento no ESG1 Base (2015) Meta (2019) 

 61,1% 80% 

 

Objectivo 
Estratégico 

Indicador de Resultado 

2015 
Linha 
de 
Base 

Valores Observados 
Meta 
para 
2018 

Grau de 
Cumprimento 
da Meta 2016 2017 2018 

Expandir o acesso 
de forma controlada, 
assegurando o 
acesso equitativo, 
dando atenção 
especial às raparigas 
e jovens com 
necessidade 
educativas especiais 

3.a  Taxa Bruta de 
Escolarização 

10ª 
classe 

HM 41,7% 
 

34,8% 36.6% 43% Não 
cumprida 
com 
progresso 

3.b 
Taxa Bruta de 
Admissão 

 
11ª 

classe 

HM 24% 19% 28,8% 25.8% 26% Não cumprida 

M 22,2% 18% 29% 25.5% 24% Cumprida 

Melhorar a qualidade 
e a relevância do 
ensino e 
aprendizagem 

3.c Taxa do 
aproveitamento 
(ano n-1) 

10ª 
classe 

M 53% 36,6 66.4 61.3 57% Cumprida 

12ª 
classe 

HM 49,1% 49,1 77.3 67.6 65% Cumprida 

M 55% 44,8 71.9 67.1 61% Cumprida 

Melhorar a gestão 
escolar e assegurar 
e funcionamento do 
Ensino Secundário 

3.d Número de 
gestores 
formados e 
capacitados 

  
115 479 405 268 200 Cumprida 

3.e % de escolas 
com Conselhos 
funcionais 

  0  35% 90% 70% Cumprida 

 

O Programa do Ensino Secundário  cumpriu 5 das 8 metas dos indicadores.  Não foram alcancadas as Taxa 

Bruta de Escolarização e a Taxa Bruta de Admissão.  

As Taxas Brutas de Escolarização embora mostrem uma certa evolução mantem-se abaixo da linha de base e 

e longe da meta estabelecida para 2018, sendo uma das razões, a concentração de escolas secundárias nas 

Sedes Distritais, continuando o acesso difícil para as alunos graduados do ensino primário que vivem em Postos 

Administrativos distantes.  

As metas Taxa Bruta de Admissão na 11ª classe reduziram comparativamente ao ano transacto e apenas 

alcancadas e ultrapassadas para as mulheres. Algumas razões prendem-se com o facto de um número 

significativo de graduados na 10ª classe optar por cursos de formação professional para o acesso rápido ao 

emprego e outros, por falta de acesso ao 2º ciclo do ESG.  

O aproveitamento melhorou em 2018, para as classes de exame do Ensino Secundário, como resultado da 

redução do absentismo de alunos e de professores, bem como da distribuição dos livros escolares, que contribui 

para a melhoria na aprendizagem.  
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3.3.1 Análise geral do desempenho do Programa sectorial, em função das actividades inscritas 

no PdA 2018 

No âmbito da implementação do Plano Anual de Actividades (PdA), o Grupo de trabalho do Ensino 

Secundário planificou 60 actividades, das quais 34foram cumpridas na íntegra, 18 parcialmente 

cumpridas (entre 50% e 100%) e 8 não cumpridas. 

Unidade 

Orgânica 

Total de 

actividades 
Realizada/100% 

Realizadas 

entre 50 à 100% 
Não Realizada 

   Nº % Nº % Nº % 

IEDA 10 6 60% 3 30% 1 10% 

INDE 3 0 0% 2 67% 1 33% 

DINES  31  21 74% 7 16% 3 10 % 

DEE  2 1 50% 1 50% 0 0% 

DAT  2  2 100% 0 0 0 0 

DINUSE 3 2 67% 1 34% 0 0% 

DIEE 7 1 20% 3 60% 3 20% 

DNFP 2 1 50% 0 0% 1 50% 

Total 60 34 56,6% 18 30% 8 13,3% 

 

Progressos na implementação das actividades do PdA 

O Grupo de Trabalho do Ensino Secundário implementou grande parte das actividades planificadas 

para o ano 2018. As obras planificadas registaram avanços consideráveis embora algumas registem 

atrasos derivados da complexidade do processo e/ou insuficiência de fundos. As principais acções 

visando a expansão do ensino à distância, nomeadamente a abertura de novos CAA, a reprodução de 

mais módulos do PESD 1, a capacitação de professores e tutores, divulgação dos programas de EaD 

e a revisão e harmonização dos instrumentos orientadores e normativos do PESD 2 foram realizadas. 

Ainda no período em alusão, foram realizadas actividades tendentes a melhoria da qualidade de 

ensino com destaque para a conclusão do apetrechamento das bibliotecas escolares em livros (títulos 

únicos), iniciado em 2017, elaboração de materiais de apoio para os professores, bem como a 

participação em Olimpíadas nacionais e internacionais. Tiveram, também, lugar acções de 

capacitação de professores em metodologias de ensino, técnicas de avaliação do processo de ensino 

e aprendizagem e em alguns conteúdos científicos, bem como Jornadas Pedagógicas Provinciais que 

permitiram a troca de experiências entre professores. Foram, ainda, realizadas acções de supervisão 

e apoio pedagógico nas escolas das 4 províncias da zona sul do país. 

Em 2018 o GTES iniciou um estudo para avaliar as competências dos alunos da 10ª classe nas 

disciplinas de Português, Matemática e Habilidades para a vida que se encontra em fase de preparação 

da leitura dos inquéritos e outro sobre a caracterização do corpo docente do ESG. Pretende-se com 

este trabalho criar o suporte necessário para melhor sugerir aos órgãos decisores sobre as melhores 

medidas para o sector. 

No quadro do desenvolvimento da capacidade institucional foram capacitados gestores escolares em 

matérias de combate a corrupção, boa governação e em liderança em competências essenciais com 

enfoque no currículo. Foram também, revitalizados os conselhos de escola em todas as escolas 

secundárias do país através de acções de capacitação, o que permitiu que todas as escolas passassem 
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a dispor deste importante órgão de gestão. Neste momento, a maioria dos Conselhos de Escola (cerca 

de 90%) estão a funcionar efectivamente. Foi, ainda, realizado um Seminário Nacional de Validação 

e Implementação do Sistema Electrónico de Gestão de Informação Académica, SEGI, nas escolas 

secundárias que permitiu melhorar o processo de registo académico nas escolas. 

Registaram-se, igualmente, progressos na promoção da participação do sector privado na provisão do 

ensino e da implantação de Unidades de Géneros.  

No global pode se considerar o desempenho do GTES como positivo com cerca de 57% das 

actividades planificadas realizadas e 18 actividades (30%) cumpridas parcialmente. 

Em relação ao livro adoptado (livro único), foram adquiridos e distribuidos 612.425 títulos da 8ª a 

12ª classe para as Bibliotecas de 757 escolas Secundárias. 

 

Quadro  Livros do Ensino Secundários distribuidos por província 

Nº Provincia Escolas  Quantidade de 
livros recebidos 

Escolas 
em falta 

01 Niassa 45 35.191 12 

02 Cabo Delgado 35 26.633 12 

03 Nampula 122 92558 21 

04 Zambézia 105 80.324 24 

05 Tete 53 49.535 20 

06 Sofala 54 40.847 7 

07 Manica 68 52.236 14 

08 Inhambane 88 67.303 21 

09 Gaza 70 53.451 23 

10 Provincia de Maputo 53 40.294 5 

11 Cidade de Maputo 54 41.298 6 

 Total 757 612.425 165 

 - RectificadoÁreas de menor progresso 

Apesar do balanço positivo, algumas áreas tiveram progressos bastante modestos. As áreas críticas 

são as do currículo onde nenhuma das actividades planificadas foi integralmente realizada e das 

construções e equipamentos escolares em que o nível de realização situou-se em 20%. A formação 

contínua de professores é também um dos grandes desafios, tendo também registado menor progresso. 

Neste contexto, no âmbito da elaboração do Plano Estratétgico da Educação 2020/29 estas áreas 

deverão ser tratadas com particular atenção. 

Factores de sucesso que contribuíram para a realização das actividades no PdA 

• Comprometimento e empenho dos técnicos na realização das actividades, 

• Trabalho de equipa. 

• Apoio dos parceiros. 

• Articulação funcional entre os vários níveis no Sector. 

• Disponibilidade de recursos financeiros. 

Constrangimentos  

• Insuficiências de Recursos Humanos. 

• O incumprimento de alguns empreiteiros. 

• Problemas logísticos como a tramitação tardia dos expedientes ou insuficiência de recursos 

para certas rubricas. 
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3.3.2 Os Objectivos Específicos de Enfoque 

Apreciação do grau de cumprimento das metas anuais 

Valores observados – resumo nacional 

Indicador de resultado  Linha de 

base 

Valor 

observado 

Valor 

observado Metas 

para 2018 
Grau de cumprimento 

2016 2017 2018 

Número de alunos Abrangidos 

(pelo Programa do Ensino 

secundário à Distância) 

3,2423 
34,019 

(89%) 

(31,064) 

4.7% 
5% 

Meta não alcançada  

Nº de professores do ensino 

secundário capacitados  
 956 1.108 900 Meta alcançada 

Nº de jornadas pedagógicas 

realizadas 
- 1 10 11 

Meta não alcançada mas 

com progresso (91%) 

Nº de gestores capacitados 
479 405 268 275 

Meta não alcançada mas 

com progresso (97%) 
 

Número de alunos Abrangidos (no PESD) por provincia em 2018 

ProvÍncias Nº de 
Centros 

Total PESD 1 Total PESD 2 

M HM H M HM 

C. Maputo 16 1.958 3.666 323 355 678 

P. Maputo 26 2.546 4.586 80 159 239 

Gaza 13 544 1.045 28 47 75 

Inhambane 28 1.532 2.419    

Sofala 70 2.207 5.459 49 53 102 

Manica 16 2.511 5.626 264 252 516 

Tete 28 781 1.715    

Zambezia 21 266 526    

Nampula 41 1.381 3.213 29 94 123 

Niassa 22 661 1.362 73 65 138 

C. Delgado 14 760 1.447    

Total 295 15.147 31.064 846 1 025 1 872 
 

             

 

 

 

 

 

 

 Gestores capacitados  

Províncias 
gestores capacitados 

H M HM 
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C. Maputo 11 30 41 

P. Maputo 42 24 66 

Gaza 22 10 32 

Inhambane 10 5 15 

Sofala 29 17 46 

Manica 15 1 16 

Tete 8 10 18 

Zambézia 0 0 0 

Nampula 1 0 1 

Niassa 8 6 14 

C. Delgado 12 7 19 

Total 158 110 268 

 

Apreciação dos resultados 

Progressos e desafios na implementação das actividades principais 

Expandir o ensino à distância, de forma sustentável 

Os dados de 2018 do PESD representam um incremento de 1% em relação a 2017. Esta evolução 

resulta do investimento feito na capacitação dos gestores, tutores e divulgação do programa. 

Implementar um sistema de formação e de desenvolvimento profissional contínuo de 

professores 

No que concerne à capacitação de professores importa referir a meta de professores a capacitar em 

2018, acordada com os parceiros do G-CC, era de 900. No total foram capacitados 1.108 professores, 

dos quais 508 foram capacitados em matérias ligadas a planificação do processo de ensino-

aprendizagem, avaliação no processo de ensino –aprendizagem, uso de laboratórios e outros meios 

didácticos e em conteúdos científicos. Os restantes 600 estiveram envolvidos num processo de auto-

superação através das jornadas científicas, que permitiram aos professores debater as suas 

experiências didácticas e aprimorar seus conhecimentos científicos.  

Estratégia adoptada para a capacitação de professores 

Aliar o sistema tradicional de capacitações conduzidas por facilitadores a acções interactivas de troca 

de experiências e debate das práticas pedagógicas dos professores através da promoção e organização 

de jornadas pedagógicas envolvendo, em cada província, professores de diversas escolas e com 

participação de docentes das instituições de ensino superior. provação de uma estratégia de 

capacitação de professores através da qual seja possível assegurar uma melhor planificação e 

financiamento. 

Formar e capacitar os gestores escolares no domínio da planificação, gestão e administração 

escolar 

Em 2018 registou-se uma ligeira subida de gestores capacitados, tendo passado de 237 em 2017 para 

268 em 2018. Importa referir que desde que iniciou o processo de capacitação de gestores, que 

pretendia envolver todos os gestores das escolas secundárias do país, já foram capacitados mais de 

1.500 gestores, o que significa que a maior parte dos gestores foram capacitados e, consequentemente, 

o número tenderá a reduzir nos próximos anos. 
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Progressos e Desafios na implementação das actividades principais 

Objectivos 

específicos 

Actividades principais 

planificadas para o ano n-1 

(o que constava no PdA do 

ano n-1) 

Progressos na sua 

implementação (o que foi 

feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de 

influência na 

implementação 

(ou não) da 

actividade 

Expandir o ensino à 

distância, de forma 

sustentável 

Abrir 11 novos Centros de 

Apoio e Aprendizagem 

(CAA) em todas Províncias 

(1por Província) 

Abertos novos 6 CAA de tipo 

II13 (Gaza e P Maputo) e 52 

de tipo III 14Manica, Gaza e 

Tete).  

Alargamento das 

oportunidades de 

acesso ao ESG1 

através do PESD, 

incrementando em 1% 

o nº  de alunos, em 

relação a 2017 

Investimento na 

capacitação dos 

gestores, tutores e 

divulgação do 

programa. 

Reproduzir 622 Kits de 45 

módulos cada para 3200 

alunos do PESD 1 

Reproduzidos os módulos do 

PESD 1. 

Disponibilidade de 

mais recursos de 

aprendizagem para 

34.277 alunos do 

PESD1.  

Reprodução e 

distribuição de 

materiais. 

Divulgar os programas do 

EaD em todo o país 

Divulgados os programas 

através de entrevistas e 

publicitação via Rádio, Jornal 

e TV, participação em feiras 

e outros eventos 

Absorvidos 34.227 

alunos no EaD, 

equivalente a 83% da 

meta definida para 

2018 (41.226). 

 Advocacia junto 

das DPEDH, 

SDEJT, 

autoridades locais, 

utilização dos 

meios de 

comunicação 

social (rádio, TV, 

Jornal) e 

participação em 

eventos. 

Capacitar 700 gestores e 

tutores em matéria de 

gestão do PESD 1 e 2. 

Capacitados 661 professores 

de 324 Escolas Secundárias e 

Primárias com CAA. 

Capacitados 94,4% , 

do número de tutores 

previsto, permitindo o 

atenendimento dos 

34.277 alunos 

matriculados no PESD. 

Desponidade 

atempada de 

recursos 

financeiros, 

materiais e 

humanos. 

Desenhar o Curso de 

Formação psico-pedagógica 

de Professores para ESG, via 

ensino à distância, à luz da 

profissionalização da carreira 

docente 

Realizada uma pesquisa 

documental (UEM, UP, 

Instituto Don Bosco e Escolas 

Secundarias do II Ciclo) de 

preparação do modelo 

pedagógico e estratégia de 

implementação.  

Produzido um currículo 

circunstancial da 

formação de 

professores 

Colaboração das 

instituições na 

disponibilização e 

recolha de 

informação. 

Introduzir o curso de 

Formação de Professores 

Primários, via ensino à 

distância, à luz da 

profissionalização da 

carreira docente. 

Produzidos protótipos dos 

módulos do curso em oficinas 

de trabalho, envolvendo 

técnicos do IEDA, INDE, 

DNFP, DINAEA e formadores 

dos IFP. 

Disponibilidade de um 

pacote 

profissionalizante, via 

EaD, de Formação 

Psico-Pedagógica para 

Professores Primários 

em exercício.     

Produzidos 25 

módulos auto-

Disponibilidade de 

recursos 

financeiros, 

materiais , 

humanos e  

capacitação de 

técnicos em 

Desenho Curricular 

baseado em 

                                                             

13 Os CAA de tipo II são Centros de Apoio e Aprendizagem implantados nas escolas secundárias apetrechado com equipamento que 

permite a reprodução de vídeo e introdução de tutoria multimédia 

14 CAA de tipo III são CAA de menor capacidade que se localiza em escolas do ensino primário ou numa infraestrutura comunitária e 

tem por objectivo permitir aos alunos que vivem distante de escolas do ensino secundário aceder a este nível de ensino.  
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Objectivos 

específicos 

Actividades principais 

planificadas para o ano n-1 

(o que constava no PdA do 

ano n-1) 

Progressos na sua 

implementação (o que foi 

feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de 

influência na 

implementação 

(ou não) da 

actividade 

instrucionais, para o 

curso. 

competências e em 

Desenho 

Instrucional. 

Adquirir e Montar 

equipamento de segurança 

no IEDA 

Submetidas ao DAQUI 

propostas de 

operacionalização, que 

sugeriam o reforço de fundos 

e/ou a redução da área 

cobertura. 

Não realizada Exiguidade de 

fundos. 

Harmonizar os documentos 

orientadores do Curso de 

Formação de Professores, 

via ensino à distância. 

Realizadas oficinas para a 

revisão dos instrumentos 

envolvendo Os IFP de 

Chibututuine, Xai-Xai, 

Chonguene. Harmonizados 

os instrumentos. 

Harmonizados os 

instrumentos e 

produzido 

1Regulamento e 

1Manual de 

Implementação do 

curso. 

Envolvimento de 

técnicos da DINFP, 

DINEP, INDE, 

DINAEA e gestores 

e formadores dos 

IFP. 

Realizar um workshop de 

harmonização de 

instrumentos normativos e 

orientadores do PESD 2 na 

Província de Maputo 

Realizadas oficinas para a 

revisão dos instrumentos 

envolvendo ES das 

províncias de Maputo, Gaza, 

Inhambane e Nampula. 

Harmonizados os 

instrumentos. 

Harmonizados os 

instrumentos e 

produzido 

1Regulamento e 

1Manual de 

Implementação do 

PESD. 

Envolvimento de 

técnicos da DINES, 

INDE, gestores de 

CAA e Professores 

das Escoas 

Secundárias. 

Monitorar e supervisionar os 

programas oferecidos pelo 

IEDA 

Supervisionados os 

programas de Ensino à 

Distância em todas 

províncias do pais. 

Realizada 1 

Supervisão em 11 

DPEDH, 63 SDEJT, 74 

CAA, 19 IFP (17  

NUFORPE) e 61  

Núcleos Pedagógicos. 

Disponibilidade de 

recursos 

fimanceiros, 

materiais, 

humanos e 

envolvimento dos 

técnicos das 

DPEDH, gestores 

de Escolas e 

Tutores de EaD. 

Implementar um 

sistema de 

formação e de 

desenvolvimento 

profissional 

contínuo de 

professores 

incluindo temas 

transversais e 

outros relativos ao 

atendimento de 

alunos com 

necessidades 

educativas 

especiais 

Finalizar a estratégia de 

formação continua dos 

professores do ESG 

Apresentada a estratégia do 

EP com vista a servir de base 

para a elaboração da 

estratégia do ES 

  

Melhorar a coordenação 

entre as unidades 

implementadoras (DNFP, 

UP, DINES, DPEDHs, IFPs, 

DAT e DEE) 

Elaborado, em coordenação 

com a UP, um plano de 

capacitação de professores 

do ensino secundário das 

disciplinas de Matemática, 

Física, Biologia, Química e 

Desenho, para 2019  

Existência de uma 

Estratégia Nacional de 

capacitação de 

professores do ensino 

secundária  acordada 

com a UP para o ano 

2019 

Memorando de 

Entendimento 

assinado entre o 

MINEDH e a UP 

Elaborar um plano de 

capacitação multianual como 

base para a planificação 

anual, priorizando 

capacitação de professores 

em conteúdos científicos e 

psicopedagógicos 

508 professores capacitados 

(57%) em todas as províncias 

do país.  

Melhorado o 

desempenho dos 

professores 

particularmente no 

concernente ao uso de 

meios didácticos.  

O atraso na 

conclusão da 

estratégia de 

formação contínua 

de professores 
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Objectivos 

específicos 

Actividades principais 

planificadas para o ano n-1 

(o que constava no PdA do 

ano n-1) 

Progressos na sua 

implementação (o que foi 

feito? 

Qual foi o resultado?  Factores de 

influência na 

implementação 

(ou não) da 

actividade 

Desenvolver um sistema 

para a recolha e 

sistematização dos dados 

sobre as capacitações  

Elaborada a base de dados 

dos professores do ESG 

capacitados (tanto em 

conteúdos científicos como 

psicopedagógicos) 

Banco de dados de 

professores 

capacitados 

Trabalho de equipa 

a nível da DINES 

Realização de jornadas 

pedagógicas  

Realizadas 10 jornadas 

pedagógicas em 10 

províncias  

Mais de 600 

professores estiveram 

envolvidos nas 

jornadas pedagógicas  

Coordenação 

eficaz do trabalho 

com as províncias 

Formar e capacitar 

os gestores 

escolares no 

domínio da 

planificação, gestão 

e administração 

escolar 

Elaborar um plano 

multianual de capacitação 

dos directores e outros 

gestores das escolas por IFP 

como base para a 

planificação e orçamentação 

anual das capacitações; 

 

Não cumprida  

  

Capacitar anualmente 275 

directores do ensino 

secundário (nos três IFPs 

dedicados para a 

capacitação de gestores 

escolares) 

Capacitados 268 gestores 

escolares  

Melhoria do 

desempenho dos 

gestores escolares  

 

Monitorar e acompanhar os 

directores formados com 

enfoque na implementação 

dos planos de 

desenvolvimento; 

Foi realizada em todas as 

províncias do país a monitoria 

da elaboração e 

implementação dos planos de 

desenvolvimento de escola, 

de 12 a 16 de Novembro, 

envolvendo 66 escolas. Em 

cada província foram 

visitados 3 distritos e em cada 

distrito 2 escolas. 

 Envolvidas os 

membros das 

comunidades na 

tomada de decisões e 

na resolução d os seus 

problemas  

 

Avaliar os directores em 

função do seu desempenho 

relativo ao funcionamento da 

escola; 

Não cumprida.   Ainda não  foi 

concluída a 

elaboração dos 

padrões e 

indicadores de 

qualidade para o 

ESG 

Expandir o Sistema 

Electrónico de Gestão de 

Informação (SEGI) nas 

escolas  

Instalado o SEGI em todas 

escolas do ESGII 

Melhorada a gestão 

dos horários, do 

aproveitamento 

pedagógico e outros 

indicadores do 

desempenho da escola 

 

Elaborar uma ficha de 

recolha e sistematização dos 

dados sobre as capacitações 

Elaborada ficha que permite 

a recolha e sistematização de 

informação sobre o numero 

de gestores capacitados no 

país. 
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Apreciação do risco no alcance dos objectivos específicos de enfoque 

Objectivos 
específicos de 
enfoque 

Grau de 
cumprimento 
dos 
indicadores 
(resultado do 
ponto 2) 

Satisfação 
com a 
implementação 
das 
actividades 
específicas 
(resultado do 
ponto 3) 

Risco de 
alcance dos 
objectivos 
(resultado de 
combinação 
de 2 e 3) 

Recomendações 
para mitigar o risco 

Prazo Responsável 

Expandir o ensino 
à distância, de 
forma sustentável 

Meta não 

alcançada, 

mas com 

progresso 

Cumprida Risco Médio 

 

- Intensificar a 

divulgação do PESD 

- Abertura de mais 

CAA de acordo com 

as condições locais 

- Reproduzir e 

distribuir os materiais 

do PESD 

Março/ 

Dezembro/19 

Dezembro de 

2019 

Junho/2019 

IEDA 

 

DPEDH 

 

IEDA/DPEDH 

Implementar um 

sistema de 

formação e de 

desenvolvimento 

profissional 

contínuo de 

professores 

incluindo temas 

transversais e 

outros relativos ao 

atendimento de 

alunos com 

necessidades 

educativas 

especiais 

Não cumprida  satisfatório Risco Baixo  

 

Programar nos planos 

operacionais do PEE 

2020/29 a formação 

contínua de 

professores 

Dezembro 

2019 

DNFP/DINES 

 Nº de 

jornadas 

pedagógicas 

realizadas 

Cumprida 

Satisfatório  Risco Baixo 

  

Estimular a realização 
das jornadas durante 
as férias trimestrais 
partindo do grupo de 
disciplina    

 
Dezembro de 
2019 

 
DINES/ 
DPEDH 

Formar e capacitar 
os gestores 
escolares no 
domínio da 
planificação, 
gestão e 
administração 
escolar 

Cumprida Cumprida Risco Baixo
 

 

  DINES/DNFP 
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Cumprida 

  Implementar um sistema de formação e de 

desenvolvimento profissional contínuo de 

professores incluindo temas transversais e 

outros relativos ao atendimento de alunos 

com necessidades educativas especiais 

Cumprida 

  Formar e capacitar os gestores escolares 

no domínio da planificação, gestão e 

administração escolar 

Não cumprida mas com 

progresso 

 Expandir o ensino à 

distância, de forma 

sustentável 

 

Não cumprida 
   

Metas anuais 

Implementação das 

actividades principais 

Menos de 49% das 

actividades estão bem 

encaminhadas  

Entre 50% e 69% das 

actividades estão bem 

encaminhadas 

Mais de 70% das actividades estão bem 

encaminhadas 

 

3.3.3 Recomendações dos Grupos de Trabalho 

1. Intensificar a divulgação do PESD; 

2. Abrir novos CAA de acordo com as condições locais; 

3. Reproduzir e distribuir os materiais do PESD; 

4. Finalizar e implementar a estratégia de formação contínua de professores do Ensino 

Secundário; 

5. Monitorar e acompanhar os directores formados com enfoque na implementação dos planos 

de desenvolvimento; 

 

Outras actividades relevantes  

1. Prosseguir com a realização das Olimpíadas Nacionais e a participação em Olimpíadas 

Internacionais 

2. Realizar acções de treinamento de professores e de promoção da utilização de meios 

didácticos (livro do aluno, uso de laboratórios e realização de experiências simples, mapas, 

cartazes…) 

3. Dar seguimento ao processo de informatização da gestão pedagógica e administrativa das 

escolas; 

4. Promover o conceito e a realidade de Escolas Seguras e Saudáveis.  
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3.4 Desenvolvimento Administrativo e Institucional 

Matriz Estratégica do Desenvolvimento Administrativo e Institucional 

Programa Desenvolvimento Administrativo e Institucional 

Objectivo Geral Fortalecer a capacidade institucional e melhorar a eficiência e eficácia na gestão do Sistema Nacional de 

Educação 

Indicador de 

Impacto 
Presença de directores das escolas primárias (%) 

Ano de base Meta 

56% (SDI, 2014) 70% (SDI, 2019) 

 

Objectivos 

estratégicos 

Indicador de 

Resultado 

2015 

Linha 

de 

Base 

Valores Observados Meta para 2018 

Grau de 

Cumprimento 

2016  2017  
2018   

Melhorar a 

gestão de 

Recursos 

Humanos 

1. a 

% de 

professores 

contratados 

com salários 

pagos até 

Marco 

n.a 13% 46,4% 

 

6% 

 

90% Não cumprido 

% de 

professoras 

contratadas  

43,9% 43.2%  45% 47,4% 46% Cumprido  

Fortalecer os 

sistemas de 

controlo interno 

1.b 

% de  

cumprimento 

das 

recomendações 

das auditorias 

do ano n-3 no 

ano n-2 

23% 

(FASE) 
81% 53% 

Dos 39 pontos 

levantados nas 

recomendações de 

auditoria efectuados 

nos processos de 

2016, foram 

resolvidos 29, que 

corresponde a uma 

realização de 74%. 

35% (FASE) 
 

Cumprido  

Reforçar e 

alinhar os 

processos de 

Planificação, 

Orçamentação, 

Execução, 

Monitoria e 

Avaliação 

(POEMA) 

1.c 

% de alcance de 

metas da matriz 

estratégica 

62% 46% 68,7 51,7% 75% Não cumprido 

 

3.4.1 Análise geral do desempenho do Programa Sectorial, em função das actividades inscritas 

no PdA 2018 

No âmbito da implementação do Plano Anual de Actividades (PdA), o Grupo de Desenvolvimento 

Administrativo Institucional tinha 185 actividades inscritas. Destas, 139 foram realizadas na 

totalidade correspondendo a 75,1%, 13 foram realizadas parcialmente e 33 não realizadas. 
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Nível de execução por Unidade Orgânica 

Unidade Orgânica 
Total de 

actividades 

Realizadas/100% 
Realizadas entre 

50 a 100% 
Não realizadas 

Nº % Nº % Nº % 

Gabinete da Ministra 9 7 77,8%   0,0% 2 22,2% 

Inspecção Geral 16 12 75,0%   0,0% 4 25,0% 

Direcção Nacional de Gestão e Garantia 
da Qualidade 13 12 92,3% 1 7,7%   0,0% 

Direcção de Recursos Humanos 23 22 95,7%   0,0% 1 4,3% 

Direcção de Administração e Finanças 20 18 90,0%   0,0% 2 10,0% 

Direcção de Planificação e Cooperação 45 32 71% 3 7% 10 22% 

Direcção de Infraestruturas e Equipamento 
Escolar 20 7 35,0% 9 45,0% 4 20,0% 

Gabinete Jurídico 4 2 50,0%   0,0% 2 50,0% 

Departamento de Comunicação e Imagem 9 7 77,8%   0,0% 2 22,2% 

Instituto Nacional de Exames, Certificação 
e Equivalência 26 20 76,9%   0,0% 6 23,1% 

Total 185 139 75,1% 13 7% 33 18% 

 

Progressos na implementação das actividades do PdA 

A implementação das actividades principais inscritas no PdA tem um grande contributo para o 

alcance das metas anuais dos objectivos de enfoque, previstas na nova abordagem da avaliação do 

sector, bem como para a concretização do objectivo geral do DAI que se traduz no fortalecimento da 

capacidade institucional e melhoria da eficiência e eficácia na gestão do Sistema Nacional de 

Educação. Como acções de maior progresso na implementação do PdA destaca-se as seguintes: 

• Actividades referentes ao acompanhamento da elaboração dos Planos de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos (PDRH) provinciais 2019-2023, que como resultado, todas as províncias 

já têm os seus PDRH e inscreveram as actividades destes planos para o PdA de 2019, ano em 

que inicia o processo de implementação. Estas actividades contribuíram para o alcance da 

meta do objectivo de enfoque sobre a melhoria do profissionalismo e desempenho dos 

funcionários. 

• Realização de actos administrativos, onde dos 492 processos planificados para evolução na 

carreira, foram visados 309. Este progresso contribui para a motivação e melhoria do 

desempenho dos funcionários. 

• Actividades referentes à melhoria da intervenção e desempenho da inspecção, nomeadamente: 

a aquisição de 5 viaturas e o reforço do orçamento para as inspecções provinciais permitiu 

melhorar a eficiência e eficácia da intervenção dos inspectores, tendo sido visitadas 1.047 

instituições de ensino incluindo as de formação de professores e auditados 28 distritos e 105 

escolas no âmbito administrativo e financeiro, com enfoque nas áreas de risco Gestão do ADE, 

absentismo, distribuição do trabalho docente, contratação de professores e exames de 

admissão, prevenção e combate à corrupção, de que resultaram medidas de responsabilização. 

• Em termos de melhoria da supervisão do SNE e assiduidade dos gestores e professores, na 

sala de aulas, destaca-se a realização de capacitações em cascata no uso da plataforma on line 

de supervisão distrital, sendo que a primeira foi a de capacitar técnicos das Unidades 
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Organicas do MINEDH em número de 29. As capacitações subsequentes foram feitas para 63 

técnicos das DPEDHs e 455 técnicos dos SDEJTs, a nível do país, que garantem a sua 

implementação. Neste momento, todos os distritos foram munidos de tablets e com base neste 

instrumento fazem a supervisão on line. 

 

Factores de sucesso que contribuíram para a realização das actividades no PdA 

• Comprometimento e empenho dos técnicos para a realização das actividades; 

• Colaboração dos intervenientes, sobretudo nas actividades cuja implementação estava 

orientada para o nível local; 

• Disponibilidade de recursos financeiros. 

 

Constrangimentos  

• Embora tenha sido observada a disponibilidade de fundos, sobretudo do FASE, para a 

implementação das actividades, registou-se indisponibilidade para o caso dos fundos da fonte 

de gestão de finanças por resultados (PGFPpR), apesar de o Banco Mundial ter desembolsado 

os fundos do programa na totalidade, o que inviabilizou a realização de onze cursos de 

capacitação, projeto piloto de combate ao absentismo em 22 distritos. O projecto foi 

desenhado no âmbito do programa programa PGFPpR. Dado que não se previa a continuidade 

de fundos desta fonte e o PdA 2019 foi elaborado num contexto de escassez de recursos 

financeiros, não houve continuidade do projecto, não obstante fosse importante. 

•  

3.4.2 Os Objectivos Específicos de Enfoque 

Apreciação do grau de cumprimento das metas anuais 

Valores observados – Resumo nacional 

Indicador de 

resultado  

Linha de base 

2016 
Valores Observados Metas para 2018 

Grau de 

cumprimento 

2017 2018   

Nº de províncias 
com planos de 
desenvolvimento 
de recursos 
humanos 
elaborados e 
implementados 

0 Províncias 
com planos de 
desenvolviment
o de recursos 
humanos 

100% dos pontos 
focais provinciais 
capacitados em 
metodologias de 
elaboração de planos 
de desenvolvimento 
de recursos humanos 

11 Províncias com 
planos de 
desenvolvimento de 
recursos humanos 
elaborados 

9 Províncias com 
planos de 
desenvolvimento de 
recursos humanos 
elaborados 

Alcançado 

% de inspecções 
realizadas pela 
IEDH, aos 
diferentes níveis 
(pelo nível 
central) 

n.a 100% de inspecções 
pedagógicas 
planificadas e 
realizadas   

Planificadas 8 missões 
inspectivas na  área 
pedagógica e 
realizadas 7 (87,5%)  

90% das 
Inspecções 
Pedagógicas 
Planificadas 
realizadas 

Não Alcançado 

n.a 100% de inspecções 
administrativas e 
financeiras 
planificadas 
realizadas. 

Planificadas 8 missões 
inspectivas na área 
administrativa e 
financeira e realizadas 
5 correspondente a 
62,5% 

90% das 
Inspecções 
Administrativas e 
Financeiras 
Planificadas 
realizadas 

Não Alcançado 
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Indicador de 

resultado  

Linha de base 

2016 
Valores Observados Metas para 2018 

Grau de 

cumprimento 

2017 2018   

 % de escolas 
com desempenho 
satisfatório nas 
visitas de 
supervisão (em 
relação à 
assiduidade) 

n.a Das 5.071 escolas 
visitadas, 2.460 
escolas, 
correspondente a 
48.5% apresentam 
desempenho 
satisfatório sobre 
assiduidade 

Das 7.143 EPC 
supervisionadas, 5.314 
EPC correspondentes a 
74,4% apresentam 
desempenho 
satisfatório sobre 
assiduidade.  

60 % das escolas  
Supervisionadas 
que têm o 
desempenho 
satisfatório 

Alcançado 

% de EPC 
supervisionadas 
pelos SDEJT,s na 
base das 
directrizes de 
supervisão 

25 % de EPCs 
supervisionados  

Das 7.208 EPCs  
foram 
supervisionadas 
5.364 escolas em 
todo país 

Das 7.665 EPCs foram 
supervisionadas 6526 
Escolas 
supervisionadas em 
todo país  
correspondente a 
85,14% 

65 % de EPCs 
supervisionados  

Alcançado 

% das EPC 
supervisionadas 
com visitas de 
seguimento no 
mesmo ano 

40% das EPCs 
com visitas de 
seguimento de 
acordo com as 
novas 
directrizes de 
supervisão 
distrital. 

3.364 escolas em 
todo país tiveram 

visitas de seguimento 

Das 6526 EPCs 
supervisionadas , 4398 
EPCs tiveram visitas de 
seguimento 
correspondente a 
67,4% 

70% com visitas de 
seguimento de 
acordo com as 
novas directrizes de 
supervisão distrital 

Não Alcançado 

 

Desagregação dos indicadores e valores observados por província 

Percentagem de EPC supervisionadas com visitas de seguimento no mesmo ano  

 

Província 

Total de Escolas 

Primárias 

Completas 

Escolas supervisionadas em 2018 

1ª Visita 

Realizada 

% cobertura 

das EPC 

(meta: 65%) 

2ª Visita 

Realizada 

% das EPC 

com 1ª visita 

que tiveram 

seguimento 

(meta: 70%) 

Maputo Cidade 92 85 92.4 91 100 

Maputo Provincia  334 303 90.7 181 59.7 

Gaza  425 425 100 320 75.3 

Inhambane  546 523 95.8 431 82.4 

Manica  878 758 86.3 370 48.8 

Sofala  536 536 100 472 88.1 

Tete  524 332 63.4 320 96.4 

Zambézia  2.376 1.822 76.7 715 39.2 

Nampula  992 992 100 992 100 

Niassa  417 417 100 371 89.0 

Cabo Delegado 545 333 61.1 135 40.5 

Total 7.665 6526 85.14 4.398 67.4 
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Apreciação dos resultados 

Apreciação dos resultados da Matriz Estratégica  

No que tange ao indicador “% de professores contratados com salários pagos até Março”, importa 

referir que até Março foram contratados 4.850 professores de num total de 5.01315, meta prevista para 

2018, o que corresponde a 96,8% de realização. Quanto á remuneração, 285 já tinham salários pagos 

até o mês de Março, o que corresponde a uma realização de 6%. Importa referir que até ao final do 

ano, a meta de contratação foi alcançada e todos os professores já tinham a situação salarial 

regularizada. O atraso no inicio de pagamento de salários deveu-se a obrigatoriedade de apresentação 

do Visto do Tribunal Administrativo (VTA), para efeitos de cadastramento. E porque a abertura dos 

concursos de contratação ou ingresso apenas ocorreu na última semana de Dezembro e dada a 

complexidade do processo, não foi possível em muitos distritos conseguir VTA, no mês de Fevereiro.  

Do objectivo fortalecer os sistemas de controlo interno o seu indicador % de cumprimento das 

recomendações das auditorias do ano n-3 (2016) no ano-2 (2017), teve a sua linha de base em 2016 

de 23%. Em 2017, foi estabelecido como meta 53%. Em 2016, dos 39 pontos levantados nas 

recomendações de auditoria efectuados nos processos de 2016, foram resolvidos 29, que corresponde 

a uma realização de 74%. São aspectos constatados: Contratos sem visto do Tribunal Administrativo 

fraco controlo sobre as obras de construções escolares, pagamentos de empresas feitos em nomes 

individuais, atrasos na prestação de contas/reembolso de adiantamentos, confirmação de recepção de 

valores de ADE, entre outros.  

O alcance desta meta representa alguma maturação do ambiente de controlo interno, através do 

cometimento, envolvimento e empenho dos técnicos a vários níveis, desde o órgão central 

(MINEDH), Direcções Provinciais de Educação e Desenvolvimento Humano, Serviços Distritais de 

Educação, Juventude e Tecnologia e escolas responsáveis pela gestão dos recursos financeiros olham 

para a importância do respeito pelas regras e procedimentos como um aspecto que contribui para 

melhor transparência e prestação de contas. Este dado tem como fonte de verificação a carta de 

recomendações elaborada pela entidade externa (empresa) que foi responsável pela auditoria das 

demonstrações financeiras, na qual relatam exclusivamente situações apontadas no decorrer do 

trabalho, no final do ano de 2017. 

Apreciação dos resultados referentes aos indicadores dos objectivos de enfoque  

Em relação ao indicador “Nº de províncias com planos de desenvolvimento de recursos humanos 

elaborados e implementados” O desempenho para o cumprimento da meta foi bom. O resultado foi 

alcançado no ano em avaliação, graças à colaboração e empenho das DPEDH no processo de 

elaboração dos seus Planos de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH).  

O seminário de acompanhamento da elaboração dos PDRH realizado em Maio de 2018, em Sofala 

com a participação de dois técnicos de cada DPEDH, contribui bastante para o avanço do processo 

de elaboração na medida em que houve partilha e discussão dos esboços até então realizados, foram 

harmonizadas as metodologias de trabalho e foram definidos passos seguintes para a finalização dos 

documentos. 

Dado que os PDRH provinciais compreendem o período 2019-2023, na reunião de Planificação 

conjunta DIPLAC, DRH e DAF, realizada em Julho de 2018, em Maputo, todas as DPEDH 

inscreveram actividades de PDRH a serem implementadas no PES de 2019. No encontro nacional de 

                                                             

15 Os dados aqui apresentados referem-se ao período até Março de 2018 
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planificação, realizado na cidade de Matola, em Novembro de 2018, as DPEDH programaram 

actividades dos PDRH nos respectivos PdA de 2019. 

Em termos de resultados do processo de elaboração dos PDRH, pode-se referir que constituiu um 

momento de aprendizagem e aperfeiçoamento de processos de planificação, na componente de 

recursos humanos e um dado visível do esforço empreendido foi ter os planos concebidos. 

Considerando que 2019 é o primeiro ano de implementação ainda não há dados suficientes para 

avaliar o impacto dos PDRH nas DPEDH.    

Como desafios para a concretização do objectivo relativo à melhoria do profissionalismo e 

desempenho dos funcionários, destaca-se a necessidade de garantir a disponibilidade de recursos 

financeiros para a implementação dos PDRH e, uma vez que estamos no final do ciclo de governação 

com perspectivas de mudanças na área de descentralização e desconcentração, incluindo mudança a 

nível de políticas educacionais, nomeadamente a Lei do Sistema Nacional de Educação e o PEE 2020-

2029, em elaboração, coloca-se como desafio a revisão profunda dos PDRH Provinciais, prevista para 

2021, para adequar às novas realidades e responder aos desafios do sector de forma eficaz. 

O indicador % de inspecções realizadas pela IEDH, aos diferentes níveis (pelo nível central), teve 

inicio em 2017. Em 2018 foi estabelecida a meta de que 90% das inspecções pedagógicas e 

administrativas financeiras. Desta, foram planificadas 8 missões inspectivas na área pedagógica e 

realizadas 7 (87,5%), abarcando as 10 DPEDHs, 153 SDEJTs; 435 escolas, sendo 168 do ensino 

primário e 267 do ensino secundário; 150 centros de AEA e 34 IFPs e 143 escolas.  

A alocação de viaturas e o reforço orçamental às inspecções provinciais permitiram melhorar a 

mobilidade e acção inspectiva quando comparado com o ano anterior, com enfoque nos aspectos de 

maior risco; organização e funcionamento dos órgãos da escola; processo de ensino aprendizagem; 

cumprimento do despacho conjunto do Ministério da Educação e das Finanças, relativo à distribuição 

da carga horária ordinária e extraordinária, assiduidade e redução do absentismo dos professores, 

gestores e funcionários não docentes; transparência nos exames de admissão e contratação de 

professores;  

Na área administrativa e financeira foram planificadas 8 missões inspectivas e realizadas 5, 

correspondente a 62,5%, em 6 DPEDHs. Como resultado dessas acções registam-se progressos no 

que tange à observância das normas e procedimentos da gestão administrativa e financeira, sobretudo, 

na mitigação dos riscos de desvios de aplicação dos recursos com o envolvimento dos Conselhos de 

Escola; redução nos casos de falta de justificativos das despesas realizadas, melhoria da instauração 

dos processos das despesas e dos procedimentos de Procurement, nos termos da legislação aplicável, 

pese embora não se tenha alcançado a meta. 

Quanto ao indicador % de escolas com desempenho satisfatório sobre assiduidade, nas visitas de 

supervisão distrital em 2018, foi estabelecida a meta de 60 % das escolas Supervisionadas que têm o 

desempenho satisfatório. Entretanto, das 7.143 EPC supervisionadas, 5.314 EPC correspondentes a 

74,4% apresentam desempenho satisfatório sobre assiduidade, tendo-se cumprido a meta 

estabelecida. No que diz respeito aos aspectos resolvidos, tem a haver com a existência de livros de 

ponto e de turma nas escolas, verifica-se a marcação de faltas dos alunos e professores, controlo de 

plano de aulas dos professores. Embora estes processos continuam sendo um desafio permanente, 

estas praticas concorrem de certa forma para a melhoria da pontualidade e assiduidade nas escolas. 
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O indicador % das EPCs supervisionadas pelos SDEJTs com base nas directrizes de supervisão 

escolar, teve a sua linha de base em 2016 de 25% das EPCs supervisionadas e destas 40% com visitas 

de seguimento. Em 2017, foi estabelecido como meta 50% das Escolas Primárias Completas Públicas 

Supervisionadas destas 60% com visitas de seguimento. Em 2018 a meta 65% das EPCs 

supervisionadas e 70% das EPCs deveriam receber as visitas de seguimento. Entretanto foram 

supervisionadas 6.526 Escolas Primarias Completas correspondentes a 85,14% e destas 4.398 EPCs 

tiveram visitas de seguimento correspondentes a 67,4%. 

Embora a meta de supervisão prevista para o ano de 2018 tenha sido alcançada de forma global, as 

províncias de Tete e Cabo Delgado não alcançaram as suas metas. A meta de visitas de seguimento 

não foi alcançada, no global, embora o valor atingido, 67,4%, esteja muito próximo da meta prevista, 

70%.  

No que tange as visitas de seguimento, as províncias de Maputo, Manica, Zambézia e Cabo Delgado 

não atingiram as metas, o que de alguma forma contribuiu, de forma global, para o não alcance desta 

meta. Algumas razoes para o não cumprimento tem a haver com insuficiência de fundos de 

supervisão, por um lado, e por outro, a questão de priorização da supervisão distrital bem como a 

insuficiência de meios para cobrir todas escolas do distrito. Notadamente há necessidade de contínuo 

aprimoramento sobre o processo de recolha e tratamento dos dados desde a base. 

Progressos e desafios na implementação das actividades principais dos 

Objectivos Especificos de Enfoque 

Objectivos 
específicos de 
enfoque 

Actividades principais 
planificadas para o ano 
n-1 (o que constava no 
PdA do ano n-1) 

Progressos na sua 
implementação (o que 
foi feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de influência a 
implementação (ou não) 
da actividade 

Melhorar o 

profissionalismo 

e desempenho 

dos 

funcionários 

Realizar seminário 

de 

acompanhamento 

da elaboração dos 

planos de 

desenvolvimento de 

recursos humanos 

nas províncias de 

Sofala e Nampula. 

(2 técnicos RH por 

Província) 

Foi realizado o seminário 

de acompanhamento de 

elaboração de PDRH, na 

Província de Sofala. 

 

Onze planos de 

desenvolvimento de 

recursos humanos 

elaborados  

A realização do primeiro 

seminário foi graças a 

disponibilidades de fundos 

e empenho dos 

intervenientes. Entretanto 

não foi possível realizar o 

segundo seminário, de 

Nampula, por falta de 

fundos. Não obstante esta 

dificuldade, foi possível 

continuar a fazer o 

acompanhamento do 

processo de elaboração 

por meio das TICs (email, 

WhatsApp). 

Melhorar a 

intervenção e 

desempenho 

da Inspecção 

Implementar o plano de 

auditoria ao nível das 

províncias nas áreas 

administrativa, financeira 

e pedagógica (nas 

DPEDHs, SDEJTs e 

instituições de ensino 

Planificadas 16 missões 

inspectivas sendo 8 de 

âmbito pedagógica e 8 

de âmbito administrativa 

e Financeira. 

Realizadas 7 missões 

pedagógicas 

equivalentes a 87,5% e 5 

missões administrativas e 

financeira 

correspondente a 62.5% 

Reforçado o controlo 

dos processos de 

gestão pedagógica, 

administrativa, 

financeira e 

patrimonial. 

Recursos financeiros 

disponibilizados 
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Objectivos 
específicos de 
enfoque 

Actividades principais 
planificadas para o ano 
n-1 (o que constava no 
PdA do ano n-1) 

Progressos na sua 
implementação (o que 
foi feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de influência a 
implementação (ou não) 
da actividade 

 Adquirir 11 viaturas para 

as Inspecções 

Provinciais de Educação 

e Desenvolvimento 

Humano 

Adquiridas 5 viaturas 

para as inspecções 

provinciais de educação 

e desenvolvimento 

humano de Maputo, Tete, 

Sofala, Cabo Delgado e 

Niassa. Nas restantes 6 

províncias Maputo 

Cidade, Gaza, 

Inhambane, Zambézia, 

Manica e Nampula o 

processo está em curso. 

Reforçada a 

mobilidade dos 

inspectores 

provinciais no que 

tange a fiscalização e 

auditoria, nas 

instituições até a 

escola. 

Recursos financeiros 

disponibilizados foram 

insuficientes para a 

aquisição das 11 viaturas 

planificadas. 

 Reforçar o orçamento 

para o funcionamento 

das Inspecções 

Provinciais de Educação 

de Desenvolvimento 

Humano 

(descentralizado) 

Alocados fundos para o 

reforço do funcionamento 

das inspecções 

provinciais de educação 

e desenvolvimento 

humano em todas as 

províncias. 

Incrementada  a 

fiscalização e 

auditoria às 

instituições de todas 

as províncias. 

Recursos financeiros 

disponibilizados. 

Melhorar a 

assiduidade 

dos gestores e 

professores na 

sala de aula 

Realizar visitas de 

supervisão distrital as 

escolas 

Cumprida. Durante o 

processo de supervisão 

distrital foi possível 

realizar  7.143 EPCs em 

todo país e destas 5.314 

tiveram o seu 

desempenho satisfatório. 

Melhorada a 

assiduidade dos 

gestores e 

professores 

Empenho e 

comprometimento de todos 

técnicos envolvidos na 

supervisão distrital 

Melhorar a 

supervisão do 

SNE a partir do 

distrito 

Realizar 2 workshops 

regionais, (Inhambane e 

Nampula) sobre a 

Supervisão distrital, 

baseada na plataforma 

online, com a 

participação de 3 

técnicos por Província e 

6 técnicos do MINEDH 

Cumprida. Capacitados 

em Nampula técnicos 

das DPEDHs de 

Nampula, Cabo Delgado, 

Niassa, Tete e Zambézia. 

E em Inhambane 

técnicos das DPEDHs de 

Manica, Sofala, 

Inhambane, Gaza, 

Maputo e Cidade de 

Maputo. Totalizando nos 

2 workshops 57 técnicos 

das DPEDHs 

incrementado o nível 

de competencias dos 

tecnicos das 

DPEDHs sobre as 

TICs e manuseio do 

tablet 

Disponibilidade de recursos 

financeiros para envolver 

mais técnicos 

Realizar workshops 

sobre a supervisão 

distrital em coordenação 

com a DPEDH baseada 

em plataforma online nas 

Províncias de Maputo e 

cidade de Maputo, Gaza, 

Inhambane, Manica, 

Sofala, Nampula, Cabo 

Delgado e Niassa com 

participação e 3 técnicos 

por distritos 

Cumprida. Realizada em 

todas províncias com a 

participação de técnicos 

de todos distritos num 

universo de 344. 

Melhorado o 

conhecimento tecnico 

sobre as TICs e 

manuseio do table a 

nivel dos tecnicos dos 

SDEJT 

Disponibilidade de recusros 

financeiros para envolver 

mais tecnicos por mais 

tempo de treinamento 
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Objectivos 
específicos de 
enfoque 

Actividades principais 
planificadas para o ano 
n-1 (o que constava no 
PdA do ano n-1) 

Progressos na sua 
implementação (o que 
foi feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de influência a 
implementação (ou não) 
da actividade 

Realizar 2 workshops  

sobre supervisão distrital 

baseado na plataforma 

on line em  Tete e 

Zambézia envolvendo 3 

técnicos de cada SDEJT 

e 6 técnicos da DPEDH e 

2 de órgão central, com 

119 participantes 

Cumprida. Realizada 2 

workshops sobre 

supervisão distrital 

baseado na plataforma 

on line nas Províncias de 

Tete e Zambézia, 

totalizando nas duas 

Províncias 111 técnicos 

das DPEDHs 

Melhorado o 

conhecimento tecnico 

sobre as TICs e 

manuseio do table a 

nivel dos tecnicos dos 

SDEJTs 

Tempo suficiente para a 

realização das 

capacitações 

Monitorar os resultados 

apresentados na 

plataforma de supervisão 

distrital envolvendo 

técnicos dos SDEJTs, 

DPEDHs em 50% dos 

distritos da Povíncías de 

Tete e Zambézia 

Cumprida. Monitorados 

os resultados nos 

distritos de Moatize, 

Marara, Changara, 

Chifunde e Tsangano - 

Tete e distritos de Dere, 

Morrumbala, Pebane, 

Maganja da Costa, 

Milange, Nicoadala e 

Namacura - Zambézia 

1.Há um forte 

comprometimento e 

responsabilização 

das DPEDH e dos 

SDEJT com a 

supervisão baseada 

em directrizes e no 

cumprimento das 

metas estabelecidas.  

2. Há evidências do 

domínio dos 

processos de 

supervisão distrital e 

do manuseio dos 

respectivos 

instrumentos por 

parte dos técnicos 

das DPEDHs 

1. Em alguns SDEJT houve 

movimentação total ou 

parcial de técnicos que 

foram capacitados, para 

coordenar a supervisão 

focalizada dificultando de 

certa maneira a 

implementação efectiva 

desta actividade. 

2. Falta de clareza nas 

notas explicativas sobre a 

finalidade dos fundos de 

supervisão e qual o 

orçamento especifico para 

a supervisão escolar, tanto 

a nível provincial, como 

distrital;  

3. Défice enorme entre os 

fundos disponibilizados e 

as necessidades reais para 

a supervisão, nos moldes 

das novas diretrizes. 

4. Existência de distritos 

que ainda não iniciaram 

com o uso da plataforma 

online de supervisão 

distrital. 

Monitorar os resultados 

apresentados na 

plataforma de supervisão 

distrital envolvendo 

técnicos dos SDEJTs, 

DPEDHs em 50% dos 

distritos das Províncias 

de Cidade e Província de 

Maputo, Gaza, 

Inhambane, Manica, 

Sofala, Nampula, Cabo 

Delgado e Niassa. 

Cumprida. Realizada nos 

distritos de Chimoio, 

Gondola, Machaze, 

Barue, Macate e Guru-

Manica, Dondo, 

Nhamatanda, Buzi, 

Machanga, Chibabava e 

Muanza - Sofala, Liupo, 

Monapo, Nacala, 

Malema, Memba, 

Mossoril, Muecate, 

Nacala a Velha, Erati e 

Rapale - Nampula, 

Ancuabe, Chiure, Ibo, 

Macomia, Mecufi, 

Meluco, Pemba, 

Montepues e Quissanga - 

1.Há um forte 

comprometimento e 

responsabilização 

das DPEDH e dos 

SDEJT com a 

supervisão baseada 

em directrizes e no 

cumprimento das 

metas estabelecidas.  

2. Há evidências do 

domínio dos 

processos de 

supervisão distrital e 

do manuseio dos 

respectivos 

instrumentos por 

1. Em alguns SDEJT houve 

movimentação total ou 

parcial de técnicos que 

foram capacitados, para 

coordenar a supervisão 

focalizada dificultando de 

certa maneira a 

implementação efectiva 

desta actividade. 

2. Falta de clareza nas 

notas explicativas sobre a 

finalidade dos fundos de 

supervisão e qual o 

orçamento especifico para 

a supervisão escolar, tanto 

a nível provincial, como 

distrital;  
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Objectivos 
específicos de 
enfoque 

Actividades principais 
planificadas para o ano 
n-1 (o que constava no 
PdA do ano n-1) 

Progressos na sua 
implementação (o que 
foi feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de influência a 
implementação (ou não) 
da actividade 

Cabo Delgado, Lichinga, 

Mandimba, Chimbonila, 

Lago, Muembe, Ngauma, 

Mavago, Mecanhelas, 

Marrupa e Majune - 

Niassa, exceptuando 

distritos das Provincias 

da zona sul por 

indisponibilidade de 

fundos da gfpr. 

parte dos técnicos 

das DPEDH 

3. Défice enorme entre os 

fundos disponibilizados e 

as necessidades reais para 

a supervisão, nos moldes 

das novas diretrizes. 

4. Existência de distritos 

que ainda não iniciaram 

com o uso da plataforma 

online de supervisão 

distrital. 

Adquirir 506 Tabletes (3 

por SDEJT, 1 por 

DPEDH e 12 para Órgão 

Central) para Supervisão 

distrital 

Cumprida. Adquiridos 

506 Tablets e distribuídos 

em todas DPEDH e 

SDEJT em função da 

rede escolar. 

Flexibilidade no fluxo 

de informação desde 

o nivel dos SDEJT 

Disponibilidade de recursos 

financeiros 

Imprimir 1.000 manuais 

de supervisão distrital 

Cumprida. 1.000 

exemplares de Manuais 

das Directrizes de 

Supervisão distrital 

impressos para o reforço 

das equipas a nível 

provincial e distrital. 

SDEJT com material 

reforçado para a 

supervisão distrital 

Disponibilidade de reurso 

financeiros para 

incrementar o numero de 

exemplares existentes nos 

SDEJT e outros níveis 
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Apreciação do risco no alcance dos objectivos específicos de enfoque 

Objectivos 
específicos 

Grau de 
cumprimen
to dos 
indicadore
s  

Satisfação 
com a 
implementação 
das 
actividades 
específicas 

Risco de alcance 
dos objectivos  

Recomendações 
para mitigar o risco 

Prazo Respons
ável 

1. Melhorar o 
profissionalis
mo e 
desempenho 
dos 
funcionários 

Alcançado Satisfatório Risco Baixo 

 
 
 

Intensificar o 
acompanhamento e 
apoio às DPEDH na 
implementação dos 
PDRH. 
garantir a 
disponibilidade de 
recursos financeiros. 

Permanen
te 

DRH 

2. Melhorar a 
intervenção e 
desempenho 
da Inspecção 

Não 
alcançado 

Satisfatório Risco Baixo  

 

Reforçar e 
disponibilizar os 
recursos financeiros 
em tempo útil; 
Capacitar 
continuamente os 
inspectores do nível  
central e provincial 

Permanen
te 

IG 

3. Melhorar a 
assiduidade 
dos gestores 
e professores 
na sala de 
aula 

Alcançado Satisfatório Risco Médio 

 
 

Controlar de forma 
eficaz e eficiente a 
apliocação correcta 
dos instrumentos de 
gestao escolar 

Permanen
te 

DNGGQ 

4. Melhorar a 
supervisão do 
SNE a partir 
do distrito  

Visitas de 
supervisão -
Alcançado 

Satisfatório 
 

Risco Médio 

 
 

Afixar os valores do 
fundo de supervisão 
provincial e distrital 
num local público. 
Clarificar nas notas 
explicativas sobre a 
finalidade dos fundos 
de supervisão e qual 
o orçamento 
especifico para a 
supervisão escolar, 
tanto a nível 
provincial, como 
distrital;   
Aprimorar o 
tratamento de dados. 

Imediato DNGGQ 

Visitas de 
seguimento 
Não 
alcançado 

Priorizar as visistas 
de seguimento às 
escolas que já 
tenham beneficiado 
da primeira visita. 
Aprimorar o 
tratamento de dados. 

Imediato DNGGQ 
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Apreciação do risco para o não alcance dos objectivos específicos 

Quanto a apreciação do risco para o alcance dos objectivos específicos estabeleceu se para cada 

objectivo específico, usando o quadro em baixo a apreciação da implementação das actividades 

principais que contribuem para o alcance dos objectivos específicos de enfoque: a grelha de avaliação 

nas notas técnicas dos mesmos, expresso em i) cumprida, ii) não cumprida com progresso, e iii) não 

cumprida; relacionando-a com a apreciação da implementação das actividades principais que 

contribuem para o alcance dos objectivos específicos de enfoque.  

Acredita-se que com a apreciação das duas dimensões, pode-se estabelecer o nível de risco para o 

alcance ou não dos objectivos específicos de enfoque.  

 

O quadro abaixo demonstra a partir do cruzamento do grau de cumprimento das metas dos 

indicadores conforme a grelha de avaliação nas notas técnicas notou-se que, as actividades e metas 

referentes ao objectivo melhorar o profissionalismo e desempenho dos funcionários, foram 

cumpridas. Quanto ao objectivo melhorar a supervisão do SNE a partir do distrito, observou-se que 

o sub-indicador referente à primeira visita de supervisão, foi cumprido, enquanto o referente a visita 

de seguimento, não foi cumprido. A meta referente ao objectivo, melhorar a Intervenção e 

Desempenho da inspecção, não foi cumprido 

 

Cumprida 
  Melhorar o profissionalismo e 

desempenho dos funcionários 

Cumprida 

  Melhorar a assiduidade dos 

gestores e professores na sala 

de aula 

Cumprida 

 

 

Não cumprida 

  Melhorar a supervisão do SNE 

a partir do distrito 

(1ª visita) 

  Melhorar a supervisão do SNE 

a partir do distrito 

(2ª visita) 

Não cumprida 
  Melhorar a intervenção e 

desempenho da Inspecção 

Metas anuais 

Implementação das 

actividades principais 

Menos de 35% das 

actividades estão bem 

encaminhadas n 

Entre 36% e 69% das 

actividades estão bem 

encaminhadas 

Mais de 70% das actividades 

estão bem encaminhadas 

3.4.3 Recomendações dos Grupos de Trabalho 

São recomendações do grupo Desenvolvimento Administrativo Institucional: 

1. Intensificar acções com vista a melhoria do profissionalismo e desempenho dos funcionários, 

com enfoque na garantia do financiamento e monitoria da implementação dos planos de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos ao nível das províncias; 

2. Rever os procedimentos de uso da urgente conveniência de serviço e visto tácito, em 

articulação com Ministério da Economia e Finanças e Tribunal Administrativo;  

3. Intensificar a acção inspectiva ao nível dos SDEJTs de forma a reforçar e aproximar as 

actividades inspectivas das escolas; 

4. Prosseguir com a criação de condições para melhorar o desempenho das inspecções ao nível 

provincial através da alocação de meios circulantes, orçamentos e bom uso dos mesmos; 

5. Intensificar actividades que melhorem a assiduidade dos professores e gestores de escola,  
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6. Orientar as Províncias e Distritos para afixar em local público os valores recebidos 

respectivamente do Fundo de Supervisão Provincial e Distrital, indicando as actividades e os 

gastos realizados;  

7. Tornar as notas explicativas claras sobretudo no que respeita à finalidade dos fundos de 

supervisão e qual o orçamento especifico para a supervisão escolar, baseada nas directrizes 

tanto a nível provincial, como distrital;  

8. Intensificar a monitoria o cumprimento da orientação Ministerial que indica prioridade da 

Supervisão Focalizada, no uso dos fundos da supervisão distrital;  

9. As DPEDHs devem assegurar que as réplicas das capacitações dos técnicos na supervisão 

on line ocorram em todos os distritos para que a transição do papel para o tablet seja célere e 

eficiente em todos os distritos.  
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Progressos e desafios na implementação das actividades principais 

Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

Assegurar a 
alocação e 
retenção de 
professores nas 
zonas territoriais 
classificadas no 
grupo 3. 

Realizar monitoria do processo 
de contratação, pagamento de 
salários dos professores, 
implementação do despacho 
conjunto e controlo de horas 
extras e Actos administrativos 
em Todas Províncias 

Monitorado processo de 
contratação, pagamento de 
salários dos professores, 
implementação do despacho 
conjunto e controlo de horas 
extras e Actos administrativos 
em Todas Províncias 

Procedimentos 
relativos a 
contratação, 
distribuição da 
carga horaria  
uniformizados 

Disponibilização 
dos fundos e 
colaboração das 
DPEDHs 

Melhorar o 
profissionalismo 
e desempenho 
dos funcionários 

Realizar Monitoria do impacto 
das capacitações no local de 
trabalho em 3 distritos das 
Províncias de Inhambane e 
Zambézia respectivamente. 

Realizada Monitoria do 
impacto das capacitações no 
local de trabalho em 3 
distritos das Províncias de 
Inhambane e Zambézia 
respectivamente. 

Melhoria de 
desempenho dos 
funcionários 
capacitados, 
dominio na pratica 
de actos 
administrativos  e 
redução de 
processos 
develvidos por 
pela DPEF e TA 

Disponibilização 
dos fundos e 
colaboração das 
DPEDHs e entrga 
dos técnicos 

Implementar o plano de 
capacitações do sector 

Implementado o plano de 
capacitações em áreas de: 
Gestão do Conselho de 
Escola; Didáctica de TIC, 
ciências naturais, matemática 
e utilização de quadros 
interactivos; Metodologias de 
ensino, avaliação e 
planificação de aulas; 
Combate à corrupção; 
Didática de educação física; 
Gestão de currículo; Sistema 
electrónico de getsão de 
informação escolar (SEGI); 
Gestão de pequenos 
negócios; Testagem do 
currículo; Gestão e 
conservação do livro escolar; 
Gestão do PESD; Língua de 
Sinais e Sistema de Braille; 
Gestão Administrativa e 
pedagógica; Expansão de 
ensino em línguas bantu; 
Introdução de novos manuais 
de Matemática e Ciências 
Naturais; Gestão escolar; 
Currículo profissionalizante; 
Gestão de capacitações;  
HIV no Local de Trabalho; 
Procedimento disciplinar e 
despacho conjunto; 
Salvaguardas ambientais e 
sociais; Gestão de EAD. 

Capacitados 5.582 
funcionários dos 
5.710 planificados. 
Mais de 90% dos 
capacitados são 
funcionários dos 
órgãos locais com 
destaque para 
Professores, 
Gestores 
escolares, 
Formadores, 
técnicos dos 
SDEJT e das 
DPEDH.  

Disponibilização 
dos fundos 

Realizar 1 seminário, para 30 
participantes, por Província de 
divulgação dos seguintes 
instrumentos: ficha de avaliação 

Actividade não realizada .   Falta de fundos 
para a realização 
da actividade, 
entretanto a ficha 
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Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

do pessoal docente, Kit do 
professor recém contratado, 
carreira do professor e do 
Diploma 74/90 de 15 de Agosto 
(Revisto) 

irá entrar em 
vigor depois da 
publicação em 
BR  

Realizar seminário de 
acompanhamento da 
elaboração dos planos de 
desenvolvimento RH nas 
províncias de Sofala e 
Nampula. (2 técnicos RH por 
Província) 

Realizado  o  Seminário de 
acompanhamento dos Planos 
de Desenvolvimento de RH 
na província de Sofala, com 
participação de 22 gestores 
provenientes de todas as 
DPEDH. 

10 Planos  de 
Desenvolmento 
RH elaborados e 
em fase de 
implementação. 

Envolvimenton  
dos tecnicos das 
DPEDHs 

 Garantir a continuidade de 
financiamento de 7 bolsas no 
ISAP aos funcionários do 
MINEDH 

Garantida a continuidade de 
financiamento no ISAP 

Financiadas 7 
bolsas 

Disponibilização 
do orçamento e 
Colaboração dos 
funcionarios   

Assegurar a 
implementação 
das rotinas de 
gestão de 
recursos 
humanos de 
forma 
transparente 

Realizar 487 actos 
administrativos ligados a 108 
promoção automática, 319 
progressão e 68 mudanças de 
carreira dos funcionários do 
MINEDH Central 

Realizados 302 actos 
administrativos ligados a 
1promoção automática, 
progressão mudanças de 
carreira dos funcionários do 
MINEDH Central 

302 funcionarios 
beneficiados 

Alocação de 
orçamento 

Garantir o apoio 
social aos 
funcionários 

Garantir apoio aos funcionários 
doentes crónicos do Órgão 
Central (cesta básica) 

Apoiados  12 funcionários 
doentes do Órgão central 

Funcionários 
recuperados e em 
exercicio pleno de 
actividades 

Disponibilização 
do orçamento e 
Colaboração dos 
funcionarios   

Monitorar e avaliar os Comités e 
Assistentes Sociais dos SDEJT 
(Zambézia, Cabo Delgado, 
Tete, Gaza, Manica, Cidade e 
Província de Maputo) 

Monitorado e avaliados os 
Comités e Assistentes Sociais 
dos SDEJT (Zambézia, Cabo 
Delgado, Tete, Gaza, Manica, 
Cidade e Província de 
Maputo) 

 Uniformizados os 
procedimentos das 
actividades dos 
Assistentes sociais  

Disponibilização 
do orçamento e 
colaboração das 
DPEDHs 

Maquetização, reprodução e 
distribuição de 700 
desdobráveis do Programa de 
Assistência Social (PAS) 

Não realizado   

Realizar reunião do comité 
Nacional de HIV e SIDA no 
local de trabalho do Órgão 
Central 

Não realizada    

Realizar sessões de 
sensibilização sobre HIV e 
SIDA e outras doenças 
crónicas e degenerativas no 
Órgão Central 

Realizadas 12  sessões de 
sensibilização sobre HIV e 
SIDA e outras doenças 
crónicas e degenerativas no 
Órgão Central 

Funcionarios 
sensibilizados 
sobre HIV e SIDA 
e outras doenças 
crónicas e 
degenerativas no 
Órgão Central 

Colaboração dos 
funcionarios  

Capacitar os Pontos Focais 
Provinciais e Distritais de HIV e 
SIDA no Local de Trabalho  - 
PEN IV ( 26 Zambézia, 16 
Manica, 19 Gaza, 26 Cabo 

Capacitados 138  pontos 
focais das DPEDH e SDEJT, 
sendo  (18 ), Gaza  (25),Cabo 
Delgado (25),Zambézia  
(23),Maputo Província e 

Uniformizados os 
metodos de 
realização de 
sessões de 
prevenção de 
HIVe SIDA e 

Disponibilização 
do orçamento e 
colaboração das 
DPEDHs 
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Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

Delgado, 14 Maputo Província, 
14 Cidade de Maputo) 

Cidade (21)Niassa  e 
(26).Nampula   

outras doenças no 
local de trabalho 

Realizar feira de saúde em 
Maputo 

Realizada a feira de saúde 
em Maputo 

Funcionáris 
sensibilizados  
sobre a 
necessidade de 
pratica de 
exercicios físicos 
para a melhoria do 
estado de saúde  

Disponibilização 
do orçamento e 
Colaboração dos 
funcionarios   

Comemoração do dia 
internacional de combate ao 
HIV  e SIDA 

Realizada a palestra sobre 
Tuberculose e  feita  a 
exposição de material IEC 

Funcionários 
sensibilizados 
sobre a 
necessidade de se 
prevenvir do HIV e 
SIDA  

Disponibilização 
do orçamento  

Adquirir 1000 
cartazes/desdobráveis de 
Informação Educação e 
Comunicação (IEC) para 
sessões de sensibilização 

Produzidos 1000 
cartazes/desdobráveis e 
distribuídos pelas UO´s do 
MINEDH, DPEDH e SDEJT 

Funcionários 
informados sobre 
a eduação em 
saude e bem estar  

Disponibilização 
do orçamento  

Garantir o pagamento de 
subsidio de funeral e por morte 

Pagos processos de 25 
pedidos de subsidio de 
funeral e 1 por morte    

Garantidos os 
direitos dos 
funcionarios e /ou 
seus familiares 

Disponibilização 
do orçamento  e 
colaboração dos 
visados 

Melhoria da 
capacidade 
institucional a 
todos os niveis 

Adquirir Diversos 
Equipamentos e mobiliários 
para as diversas unidades 
orgânicas doo MINEDH e 
instituições subordinadas 
(Fonte Interna). 
 Adquirir diversos 
equipamentos e mobiliários 
para as DPEDHs e SDEJTs 
(FASE e GFPPR). 
  

Adquiriu-se vários 
equipamentos, com uma 
execução de 53,78% 
(1.899.98 mil meticais) dos 
3.533.00 mil meticais 
planificado, (componente 
interna) paro o MINEDH. 
Orçamento da Componente 
Externa (FASE) e do 
Programa de Gestão de 
Finanças Públicas Orientados 
por Resultados, adquiriram-se 
equipamentos para o 
MINEDH, DPEDH, Escolas e 
SDEJTs no valor de 
86.942.04 mil meticais e 
1.085.49 mil meticais, 
respectivamente. 

Actividade 
realizada 
Profissionais com 
equipamento 
necessário para a 
realização de suas 
actividades. 

Disponibilização 
dos recursos 
financeiros para a 
sua realização 

 Assegurar contratos em curso e 
novos, principalmente DAF, 
DAQUI, DIPLAC, DINEP, DRH 
e DIEE, excluindo DICIPE (81 
em curso e 38 novos contratos) 

Executada em 74,64 % 
( 80.414.99 mil meticais) dos 
107.732.00 mil meticais 
planificado 

Permitiu reforçar a 
capacidade 
humana e técnica, 
uma vez que trata-
se de contratação 
de profissionais 
altamente 
qualificados para 
reforçar as 
diversas áreas, 
que contribuíram 
para o alcance de 
uma grande parte 

Disponibilização 
dos recursos 
financeiros para a 
sua realização 
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Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

dos objectivos 
traçados  no PEE. 

1. Alinhamento 
das 
metodologias, 
instrumentos 
e processos 
de POEMA 
sectoriais e 
territoriais 

Supervisionar e Monitorar os 
Fundos do FASE ao nível 
Provincial e Distrital 

Executada em 100%, ou seja, 
os funcionários do nível 
central viajaram as províncias 
com vista a monitorar a 
gestão dos fundos no fim do 
4º trimestre de 2017(Janeiro e 
Fevereiro de 2018), fim do 1º 
(Abril e Maio), 2º (Julho e 
Agosto) e 3º(Outubro e 
Novembro) trimestre de 2018 
para verificarem a gestão dos 
recursos do FASE e ajudarem 
a colmatar as irregularidades 
na gestão dos mesmos e 
observância do seguimento 
das recomendações das 
auditorias. 

Melhoria na gestão 
dos fundos do 
FASE a todos os 
niveis e 
consequente 
mitigação do risco. 

Disponibilização 
de recursos 
financeiros para a 
sua realização 

 Assegurar Auditória ao FASE - 
2017 (Área Financeira) 

Executada em 100%. 
Contractou-se uma entidade 
externa para verificar a 
execução dos fundos do 
FASE. 

Permitiu avaliar 
diversos 
procedimentos de 
gestão e de 
andamento de 
processos na 
gestão dos fundos 
do FASE, por uma 
entidade externa. 
Contribui para 
identificação de 
pontos fracos e 
fortes na gestão 
dos fundos do 
FASE a partir da 
análise das 
demonstrações 
financeiras. 

Disponibilização 
de recursos 
financeiros para a 
sua realização. 
Celeridade no 
processo de 
Procurement 

 Actualizar o programa de 
Contabilidade Primavera nas 
Províncias. 

Não Executada Esta actividade vai 
ser executada em 
2019. 

Adiada a 
actividade em 
análise face a 
problemas 
técnicos no 
servidor do 
MINEDH 

 Avaliar a Implementação do 
ADE 

Não Executada  Adiada a 
actividade em 
análise face a 
existência de 
avaliação similar 
realizada(SDI e 
PEE 2012-
2016/2019). 

2. Outros Assegurar o pagamento de 
salários aos funcionários do 

Executada em 100% dos 
19.697.58 mil meticais 
planificado. 

A actividade 
permitiu que em 
2018 que alguns 

Disponibilização 
de recursos 
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Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

MINEDH (nível central)-Pessoal 
Existente. 

funcionários do 
MINEDH 
evoluissem na 
carreira 
(Progressões e 
mudanças de 
carreira) 

financeiros para a 
sua realização 

 Garantir a manutenção de 
móveis e imóveis do MINEDH e 
Residências Protocolares  

Executada em 81,88% 
(31.725.51 mil meticais) dos 
38.747.00 mil meticais 
planificado 

Contribuiu para a 
melhoria da 
Higiene e 
Segurança no 
Trabalho e 
consequentemente 
melhores 
condições de 
trabalho para os 
funcionários do 
MINEDH 

Disponibilização 
de recursos 
financeiros para a 
sua realização. 

 Aquisição de Material de 
Escritório, Produtos de Higiene 
e limpeza 
 

Executada em 81.88% 
(31.725.51 mil meticais) dos 
38.747.00 mil meticais 
planificado. 

Actividade 
realizada 

Profissionais com 
material de 
escritório 
necessário para a 
realização de suas 
actividades. 
ambiente de 
trabalho condigno 
e com as mínimas 
condições de 
Higiene exigidas 

Disponibilização 
de recursos 
financeiros para a 
sua realização. 

 Garantir o fornecimento de 
Combustíveis, Comunicações, 
Água e Energia 

Executada em 98.64% 
(35.921.82 mil meticais) dos 
3.415.67 mil meticais 
planificado. 

Actividade 
realizada 

 

Disponibilização 
de recursos 
financeiros para a 
sua realização. 

 

Premiar e distinguir 18 
instituições de ensino a nível do 
pais (3 por nível de ensino) e 
três funcionários e Agentes do 
Estado do Órgão Central 

-Premiadas 3 instituições por 
nível de ensino no Conselho 
Coordenador do MINEDH. 

-Funcionários identificados, 
prémios adquiridos e 
entregues à DRH-MINEDH 

Instituições 
motivadas para o 
bom desempenho 
no processo de 
gestão escolar e 
desenvolvimento 
de competências 
dos seus alunos 

Participação 
activa de todos 
intervenientes 

 

Avaliar 35% dos directores das 
escolas primárias capacitados 
em 2017 nas províncias do 
Niassa, cabo Delgado, Tete, 
Manica, Sofala e Inhambane 

Avaliados 495 directores das 
Escolas Primárias  das 
Províncias de Maputo, Gaza, 
Inhambane, Sofala, Nampula 
e Niassa, correspondente a 
58,9%. 

Conhecido o grau 
de contribuição 
para o bom 
desempenho 
escolar dos 
directores 
capacitados nos 
IFps 

Conhecimento 
tecnico,  
preparaçao das 
equipas dos 
avaliadores e 
cometimento de 
todos 
intervenientes 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

 
Realizar 2 workshop's regionais 
em Inhambane (Provincias de 
Maputo, Cidade de Maputo, 
Gaza, Inhambane, Manica e 
Sofala) e em 
Nampula( Províncias de Cabo-
Delgado, Niassa, Nampula, 
Tete e Zambezia) sobre a 
Supervisão distrital, baseada 
na plataforma online, com a 
participação de 3 técnicos por 
Província e 6 técnicos do 
MINEDH 

Capacitados 57 técnicos das 
DPEDHs no uso da plataforma 
on line de supervisão distrital 

Técnicos e 
supervisores 
províncias 
munidos de 
conhecimentos 
sobre supervisão 
on line 

Empenho e 
comprometimento 
de todos técnicos 
envolvidos nesta 
actividade 

 
Realizar 2 workshop´s  sobre 
supervisão distrital baseado na 
plataforma on line em  Tete e 
Zambézia envolvendo 3 
técnicos de cada SDEJT e 6 
técnicos da DPEDH e 2 de 
órgão central, com 119 
participantes 

Capacitados 111 técnicos dos 
SDEJTs, 6 técnicos da 
DPEDH e 2 do Órgão Central 
no uso da plataforma on line 
de supervisão distrital.  

Técnicos e 
supervisores 
províncias 
munidos de 
conhecimentos 
sobre supervisão 
on line 

Empenho e 
comprometimento 
de todos técnicos 
envolvidos nesta 
actividade 

 

Realizar whorkshop sobre a 
supervião distrital, baseada em 
plataforma online nas 
Províncias Cidade e Província 
de Maputo, Gaza, Inhambane, 
Manica, Sofala, Nampula, Cabo 
Delgado e Niassa com 
participação e 3 técnicos por 
distritos, 3 por DPEDH e 9 do 
órgão Central 

Capacitados 344  técnicos dos 
SDEJT no uso da plataforma 
on line de supervisão distrital 

Técnicos e 
supervisores 
províncias 
munidos de 
conhecimentos 
sobre supervisão 
on line 

Empenho e 
comprometimento 
de todos técnicos 
envolvidos nesta 
actividade 

 

Monitorar os resultados 
apresentados na plataforma de 
supervisão distrital envolvendo 
técnicos dos SDEJTs, DPEDHs 
em 50% dos distritos da 
Província de Tete e Zambézia 

-Monitorados os resultados 
nos distritos de Moatize, 
Marara, Changara, Chifunde e 
Tsangano –Tete e distritos de 
Dere, Morumbala, Pebane, 
Maganja da Costa, Milange, 
Nicoadala e Namacurra-
(Zambézia).  

- Os tablets distribuídos aos 
SDEJT em 2017 estão a ser 
usados para testagem da 
plataforma, todavia notou-se 
falta de tablets nos distritos de 
Milange, Namacurra, 
Mulevala, Mocubela e 
Molumbo-Zambézia por 
desvio de aplicação pela 
DPEDH, isto é; foram 

1.Há um forte 
comprometimento 
e 
responsabilização 
das DPEDH e dos 
SDEJT com a 
supervisão 
baseada em 
directrizes e no 
cumprimento das 
metas 
estabelecidas.  
2. Há evidências 
do domínio dos 
processos de 
supervisão distrital 
e do manuseio dos 
respectivos 
instrumentos por 
parte dos técnicos 
das DPEDH 

1. Em alguns 
SDEJT houve 
movimentação 
total ou parcial de 
técnicos que 
foram 
capacitados, para 
coordenar a 
supervisão 
focalizada 
dificultando de 
certa maneira a 
implementação 
efectiva desta 
actividade. 
2. Falta de 
clareza nas notas 
explicativas sobre 
a finalidade dos 
fundos de 
supervisão e qual 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018  

Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

distribuídos aos técnicos da 
DPEDH. 

o orçamento 
especifico para a 
supervisão 
escolar, tanto a 
nível provincial, 
como distrital;  
3. Défice enorme 
entre os fundos 
disponibilizados e 
as necessidades 
reais para a 
supervisão, nos 
moldes das novas 
diretrizes. 
4. Existência de 
distritos que ainda 
não iniciaram com 
o uso da 
plataforma online 
de supervisão 
distrital. 

 

Imprimir 40 mil Manuais de 
Padrões de qualidade para 
Escolas Primárias 

Impressos  e distribuídos 
40.000 Manuais dos Padrões 
Indicadores de Qualidade em 
todas Escolas Primárias, 
SDEJTs, DPEDHs e Unidades 
Orgânicas do MINEDH. 

Técnicos e 
instituições de 
ensino munidos do 
manual para o 
exercício das suas 
actividades  

Envolvimento e 
empenho de 
todos 
intervenientes 

 

Monitorar os resultados 
apresentados na plataforma de 
supervisão distrital envolvendo 
técnicos dos SDEJTs, DPEDHs 
em 50% dos distritos das 
Províncias de Cidade e 
Província de Maputo, Gaza, 
Inhambane, Manica, Sofala, 
Nampula, Cabo Delgado e 
Niassa. 

-Monitorados os resultados 
apresentados na plataforma 
de supervisão distrital em 
Chimoio, Gondola, Machaze, 
Barue, Macate e Guru - 
Manica, Dondo, Nhamatanda, 
Buzi, Machanga, Chibabava e 
Muanza- Sofala, Liupo, 
Monapo, Nacala, Malema, 
Memba, Mossuiril, Muecate, 
Nacala a Velha, Erati e Rapale 
- Nampula, Ancuabe, Chiuri, 
Ibu, Macomia, Mecufi, Meluco, 
Pemba, Montepuez e 
Quissanga - Cabo-Delgado,  
Lichimga, Mandinba, 
Chimbonila, Lago, Muembe, 
Ngauma, Mavago, 
Mecanhelas, Marupá e 
Majune - Niassa. Exceptuando 
a zona sul por 
indisponibilidade de fundos da 
PGFPpR 

- Os tablets distribuídos em 
2017 estão nos SDEJTs e a 

1.Há um forte 
comprometimento 
e 
responsabilização 
das DPEDHs e dos 
SDEJTs com a 
supervisão 
baseada em 
directrizes e no 
cumprimento das 
metas 
estabelecidas.  
2. Há evidências 
do domínio dos 
processos de 
supervisão distrital 
e do manuseio dos 
respectivos 
instrumentos por 
parte dos técnicos 
das DPEDHs 

1. Em alguns 
SDEJTs houve 
movimentação 
total ou parcial de 
técnicos que 
foram 
capacitados, para 
coordenar a 
supervisão 
focalizada 
dificultando de 
certa maneira a 
implementação 
efectiva desta 
actividade. 
2. Falta de 
clareza nas notas 
explicativas sobre 
a finalidade dos 
fundos de 
supervisão e qual 
o orçamento 
especifico para a 
supervisão 
escolar, tanto a 
nível provincial, 
como distrital;  
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

ser usados para testagem da 
plataforma  

3. Défice enorme 
entre os fundos 
disponibilizados e 
as necessidades 
reais para a 
supervisão, nos 
moldes das novas 
diretrizes. 
4. Existência de 
distritos que ainda 
não iniciaram com 
o uso da 
plataforma online 
de supervisão 
distrital. 

 

Implementar o piloto do modelo 
do ADE desempenho no âmbito 
dos incentivos escolares em 
todas EPCs de 5 distritos das 
províncias de Niassa, Sofala e 
Gaza 

- Realizada a definição da 
linha de base em 5 distritos de 
cada uma das Províncias: 
Niassa, Sofala e Gaza, 
envolvendo no total 522 
Escolas Primárias; 

 - Leitura final do progresso 
não realizada por 
indisponibilidade de fundos da 
gfpr 

Conhecido o nível 
de desempenho 
das escolas 
envolvidas 

Cometimento e 
empenho de 
todos 
intervenientes 

 
Produzir, imprimir e divulgar 
relatórios sobre supervisão 
distrital em reuniões e 
seminários do sector 

Indicador de supervisão de 
2017 aprovado (Indicador de 
desembolso) pelo Tribunal 
Administrativo e partilhado na 
RAR. Também foi partilhado 
no Seminário de 
Harmonização de Gestores 
Educacionais. 

Indicador de supervisão de 
2018 aprovado (Indicador de 
desembolso)  pelo Tribunal 
Administrativo 

Todos 
interessados e 
publico em geral 
com informação 
actualizada sobre 
o processo de 
supervisão distrital 

Envolvimento e 
emepneho de 
todos 
interveniantes 

 

Adquirir 506 Tabletes (3 por 
SDEJT, 1 por DPEDH e 12 
para Órgão Central) para 
Supervisão distrital 

Adquiridos 506 Tablets e 
distribuídos em todas as 
DPEDHs e SDEJTs em função 
da rede escolar.  

Técnicos e 
instituições 
munidos de 
equipamento 
eletrónico para a 
recolha e registo 
de informação no 
processo de 
supervisão on line 

Emepnho e 
envolvimento de 
todos 
intervenientes 

 

Imprimir 1.000 manuais de 
supervisão distrital 

Em processo de impressão e 
ainda não entregues à 
DNGGQ pelo DAQUI 

Técnicos e 
instituições de 
ensino munidos do 
manual para o 

Envolvimento e 
empenho de 
todos 
intervenientes 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018  

Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

exercício das suas 
actividades  

 

Realizar visitas de monitoria e 
supervisão às escolas do início 
do ano lectivo em todas as 
Províncias, com a participação 
dos técnicos do MINEDH, 
DPEDHs e SDEJTs 

Realizadas as visitas de 
monitoria e supervisão da 
abertura do ano lectivo em 
todas as Províncias, com a 
participação dos Membros do 
Conselho Consultivo do 
MINEDH 

Conhecido o nível 
de preparação e 
arranque do ano 
lectivo 

Envolvimento e 
empenho de 
todos 
intervenientes 

Descentralizar e 
consolidar o 
processo de 
gestão de 
exames 

Garantir a Realização da 
Reunião Nacional do INECE 

Não realizada Não realizada Devido a falta de 
disponibilidade 
de fundos. 

Elaborar manual de apoio para 
a elaboração e revisão dos 
exames 

Elaborados os conteúdos que 
compõem o manual.  

Não realizada Em falta a 
revisão. 

Elaborar panfletos sobre 
equivalências 

Elaborados. Não realizada Em falta a 
revisão. 

Apoiar às DPEDHs, na 
realização dos painéis 
provinciais sobre análise das 
propostas de provas e exames 
provinciais, para garantir a 
qualidade dos instrumentos. 

Realizado em todas as 
províncias. Elaboradas 
grelhas de especificações, 
matrízes de conteúdos e 
objectivos e analisadas 
propostas de provas 
provinciais. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 

Acompanhar o processo de 
impressão e empacotamento 
dos exames extraordinários e 
finais do ESG. 

Feito o acompanhamento de 
impressão dos exames 
extraordinários da 12ª classe, 
finais da 10ª e 12ª classes na 
empresa Brithol Michcoma. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos 

 Produzir escantilhões da 12ª 
classe; acompanhamento da 
tradução de exames em sistema 
Braille; assistência à impressão 
dos exames dentro do país e ao 
descarregamento/carregamento 
dos exames e outras 
actividades. 

Feita a assistência ao 
descarregamento dos 
materiais de exames 
extraordinários, finais e de 
admissão 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 

 Produzir e publicar Editais e 
outros documentos de exames 
extraordinários da 12ª classe, 
finais do ESG e admissão ao 
IFP/2019 nos órgãos de 
informação (televisão, Rádio e 
Jornal). 

Produzido e divulgado o Edital 
dos exames extraordinários da 
12ª classe na TVM e no Jornal 
Notícias. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
financeiros 

 Elaborar e fazer a revisão dos 
exames extraordinários da 12ª 
classe e finais do ESG, IFP, 
ETP, EP (7ª classe), admissão 
aos IFPs e ETP/2019 e traduzir 
provas em sistema Braille p/ os 
alunos com deficiência visual. 

Elaborados, revistos e 
aplicados os exames 
extraordinários da 12ª classe e 
do ETP e dos exames finais de 
todos níveis.  

Realizada 
parcialmente 

Foi efectuado o 
pagamento aos 
colaboradores de 
2017 desta 
ctividade dada a 
uma série de 
documentos que 
estes devem 
reunir. O 
pagamento aos 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

colaboradores de 
2018 não foi 
efectuado. 

 Realizar painéis com 50 
professores do ESG da zona 
centro para a análise das 
propostas de exames de 
algumas disciplinas com vista a 
melhorar a qualidade das 
mesmas. 

Realizado para as disciplinas 
de Português, Inglês, Francês, 
Matemática, Química e 
Desenho e Geometria 
Descritiva, na cidade da Beira. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 

 Apoiar na concepção, digitação 
e finalização dos exames da 12ª 
classe (Geografia, Filosofia, 
Francês e Física), 10ª classe 
(Física) e IFP (curso de Inglês) 
pelo pessoal fora do Quadro. 

Realizado o trabalho de 2018.  Realizada 
parcialmente 

Efectuado o  
pagamento a 
este grupo de  
colaboradores de 
2017 não foi 
efectuado dada 
uma série de 
documentos que 
devem reunir. O 
pagamento aos 
colaboradores de 
2018 não foi 
efectuado. 

 Imprimir e empacotar os 
exames extraordinários e finais 
do ESG fora do país. 

Exames extraordinários da 12ª 
classe e finais da 10ª e 12ª 
classes impressos dentro do 
país. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
financeiros 

 Produzir as folhas de respostas 
p/ os exames extraordinários e 
finais da 12ª classe e admissão 
ao ETP/IFP de 2019, fora do 
país. 

Folhas de respostas para os 
exames extraordinários e 
finais da 12ª classe e 
admissãp ao ETP e IFP 
produzidas dentro do país. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
financeiros 

 Impressão e empacotamento os 
exames extraordinários do ETP, 
finais e admissão dos IFP e 
ETP/2019, dentro do país. 

Exames extraordinários do 
ETP impressos pelos técnicos 
do INECE, dada as 
quantidades reduzidas. Os 
exames finais e de admissão 
dos IFP e ETP foram 
impressos pela empresa 
Minerva. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
financeiros 

 Recepção dos exames e folhas 
de respostas p/ a época 
extraordinária e finais da 1ª e 2ª 
épocas da 12ª classe e p/ 
admissão ao ETP e IFP de 
2019. 

Actividade sem custos, pois o 
material da época 
extraordinária foi produzido no 
país. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos  

 Armazenamento dos exames 
finais após reprodução p/ 
posterior envio às províncias. 

 Não realizada Os exames finais 
foram distribuídos 
à partir  da 
empresa que 
realizou a 
impressão. 

 Enviar os exames 
extraordinários do ETP, e 12ª 
classe, finais da 1ª e 2ª 
épocas/chamada do EP (7ª 
classe), ESG, IFP e ETP e 

Exames extraordinários, finais 
e de admissão enviados à 
todas províncias do país por 
via aérea e terreste. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018  

Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

admissão ao ETP e IFP de 2019 
às DPEDH. 

 Manutenção das máquinas de 
leitura óptica (OMR) em todas 
províncias do país e assistência 
ao processo de manutenção por 
um técnico. 

Realizada pelos técnicos do 
INECE, nas províncias de 
Niassa, Nampula, Zambézia, 
Manica, Sofala, Gaza e 
Maputo-Província, onde 
decorreu a correcção 
electrónica dos exames 
extraordinários da 12ª classe. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
financeiros 

 Supervisão dos exames 
extraordinários da 12ª classe e 
ETP em  todo o país, por 8 dias. 

As províncias do Niassa e 
Zambézia não tiveram 
acompanhamento devido ao 
atraso na emissão das 
passagens aéreas por parte 
de uma funcionária do sector 
do protocolo. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 

 Supervisão dos exames finais 
da 1ª época/chamada do ESG, 
IFP, ETP, EP e 3ª Ano da EA em 
todo o país, por 12 dias. 

Feita a supervisão dos 
exames em todo o país. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 

 Supervisão dos exames finais 
da 2ª época do ESG e ETP em 
todo o país, por 10 dias. 
  

Feita a supervisão dos 
exames em todo o país. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 

 Adquirir recargas para a 
comunicação durante a 
realização dos exames do ESG, 
IFP, ETP e EP (prestar 
informações diárias sobre o 
decurso dos exames). 

Apesar da requisição, as 
recargas para os exames 
extraordinários não foram 
providenciadas até ao fim do 
processo de exames devido a 
nova modalidade de 
pagamento (pagamento 
directo à uma das telefonias 
móveis - Mcel ou Vodacom). 

Não realizada Disponibilidade 
de Recursos 
financeiros 

 Assistência à leitura óptica e 
triagem dos exames da época 
extraordinária, finais da 1ª 
época da 12ª classe, em 5 
províncias. 

Feita a leitura óptica dos 
exames extraordinária e da 1ª 
época dos finais da 12ª classe 
todas as províncias. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 

 Assistência à leitura óptica e 
triagem dos exames de 
admissão ao ETP e IFP de 2019 
em 6 províncias. 

Feita a leitura óptica dos 
exames de admissão em 
todas as províncias. 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 

 Introduzir o uso dos novos 
certificados únicos do ESG e 
IFP 

Ficou decidido num dos CC 
que os modelos serão usados 
em Janeiro de 2019.  

Realizada 
parcialmente 

Necessidade de 
se produzir uma  
instrução para o 
preenchimento 
manual dos 
mesmos. 

 Actualizar e monitorar o 
software de registo dos 
candidatos internos para os 
exames finais, tendo em conta a 
correcção efectiva. 

Feita a actualização e 
monitoria em todo o país 

Realizada Disponibilidade 
de Recursos 
humanos e 
financeiros 

 Estudo sobre a elaboração e 
correcção dos exames de 
múltipla escolha 

Elaborados os TdR e 
requisitada a realização do 
estudo, aguardando o 

Não realizada Disponibilidade 
de Recursos 
financeiros 
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Objectivos 
específicos 

Actividades principais 
planificadas para o ano n-1 (o 
que constava no PdA do ano n-
1) 

Progressos na sua 
implementação (o que foi 
feito? 

Qual foi o 
resultado?  

Factores de 
influência a 
implementação 
(ou não) da 
actividade 

lançamento do concurso para 
o efeito. 

 

Execução Orçamental 

O nível de execução orçamental geral relativa ao exercício de 2018, do sector da educação, atingiu 

96%, correspondente a 48.406,5 milhões de Meticais, mais 6%, em relação ao realizado no ano 

passado, com maior destaque para o Orçamento de Funcionamento, com 99% (igual percentagem no 

exercício de 2017) contra 80% no Investimento Externo (59% no período homólogo anterior) e 

execução de 83% no investimento interno ( mais 2% que a registada em Dezembro de 2017), 

conforme o quadro: 

 
Fonte: Relatório consolidado e-sistafe 31 de Março de 2019 

A execução relativa ao FASE, apresenta no geral 85%, estando o nível central com 101%, devido a 

alguns pagamentos directos, seguido da distrital com 97% contra 65% das DPEDH, conforme o 

quadro: 

 

Refira-se que o mapa anterior diz respeito a execução dos fundos no e-sistafe, que obedece ao regime 

de Caixa, e em que o orçamento de base é no valor de 5.942,15 milhões de MeticaisO mesmo não 

reflecte todos os fundos disponibilizados para o FASE efectivamente (8.230.387,03 milhöes de mts), 

por não terem sido inscritos atempadamente no OE.  

Orçamento Execução % Exec. Orçamento Execução % Exec.

Invest. Externo 6,681,862      5,355,108     80% 9,503,669    5,596,055    59%

Invest. Interno 751,893          627,484        83% 710,358       467,726       66%

Funcionamento 42,903,124    42,423,871  99% 39,201,081 38,622,602 99%

Total Geral 50,336,879    48,406,464  96% 49,415,108 44,686,383 90%

20172018

Nível de Execução do Sector Educação em 31 de Dezembro  - 10^3 Mt

em 10^3 Mts.

Orçamento Execução % Orçamento Execução % Orçamento Execução % Orçamento Execução % Ex. 

Salários e Remunerações                -                  -   0% 38,611      19,115       50% 40,949        37,497        92% 79,559        56,612        71%

Outras Despesas c/ Pessoal 52,672       32,968       63% 48,586      47,430       98% 68,350        61,865        91% 169,607      142,264      84%

Bens 895,975     1,265,342  141% 110,673    107,851     97% 814,676      796,098      98% 1,821,324   2,169,292   119%

Serviços 789,789     737,942     93% 202,334    159,277     79% 247,978      241,873      98% 1,240,101   1,139,093   92%
Transferências Correntes 2,000         298            15%                 -                    -   2,000          298             15%

Bens de Capital      509,031      234,662 46% 2,077,222   1,283,554     62% 43,304        42,359        98% 2,629,558   1,560,574   59%

Total 2,249,468  2,271,213  101% 2,477,425 1,617,228  65% 1,215,257   1,179,692   97% 5,942,150   5,068,133   85%

Resumo da Execução Orçamental do FASE por rubricas em 31 de Dezembro de 2018

Descrição
TotalCentral Provincial Distrital
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Entretanto a contabilização do FASE para efeitos do Relatório de Progresso no âmbito do Memorando 

de Entendimento, teve como base o valor do fundo disponível no montante de 8.230,38 milhões de 

Meticais (equivalente aos saldos de 2017 e fundos recebidos em 2018) verificando-se uma diferença 

de orçamentação de 28%. 

 Por outro lado,  teve-se em conta o princípio dos acréscimos e diferimentos ou da efectivacão das 

operações, em cumprimento das Normas Internacionais de Contabilidade. Isto é, todo o pagamento 

efectuado e não justificado é considerado como adiantamento. Dai a diferenca de 180.826 milhões de 

meticais (5.068.133 – 4.887.307) na execução. Logo, este valor passa saldo a transitar para o período 

seguinte / por justificar. 

 Portanto, a real execução do FASE em 2018 é de 59.38% e o saldo disponível para 2019 (incluindo 

diferencas cambiais) é de 55.051.378 USD conforme o mapa:  

 

Assim, o saldo financeiro do FASE, a ter em consideração, que transita para o Exercício de 2019, 

está avaliado em USD 47.289.460 (quarenta e sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, 

quatrocentos e sessenta dólares americanos) correspondente a 2.927.134.158 Mts (dois mil, 

novecentos e vinte e sete milhões, cento e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e oito Meticais), 

dos quais USD 46.305.490 (quarenta e seis milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e noventa 

dólares americanos) correspondente a 2.866.370.993 Mts (dois mil, oitocentos e sessenta e seis 

milhões, trsezentos e setenta mil, novecentos e noventa e três Meticais) nas contas principais (Forex, 

CUT USD e CUT Meticais) e o valor de 60.763.165 Mts (sessenta milhões, setecentos e sessenta e 

três mil, cento e sessenta e cinco Meticais, correspondente a USD 983.970 (Novecentos e oitenta e 

três mil, novecentos e setenta dólares americanos) existente na CUT provincial. 

 

 

Descrição e-Sistafe FASE Diferença

Orcamento /Fundo Disponivel 5,942,150.00  8,230,387.03          2,288,237.03  28%

Execucao 5,068,133.00  4,887,307.92          180,825.09-     -4%

Percentagem de Execuçao 85% 59%

Descrição USD Mtz %

Saldo de abertura a 1 de Janeiro de 2018 37.830.414 2.240.358.727

Recebido dos Parceiros 100.160.426 5.990.028.299

Total Disponivel 137.990.840 8.230.387.026

Fundos aplicados – Execucao da Despesa 81.940.706 4.887.307.915 59.38

Saldo depois das despesas efectivas 56.050.134 3.343.079.111

Diferenças cambiais 998.756 -66.149.175

Saldo a transitar 55.051.378 3.409.228.286 41.42

Descrição USD Mtz

Saldo apresentado no Relatorio do FASE 55.051.378 3.409.228.286

Saldo nas Contas Principais (Forex e CUT) 46.305.490 2.866.370.993

Saldo por Justificar 8.745.888 542.857.293

Valor da CUT Provincial 983.970 60.763.165

Valor por justificar 7.761.918 482.094.128
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Desafios 

O sector reitera a sua convicção de que na gestão financeira há sempre necessidade de se proceder ao 

acompanhamento das mudanças resultantes das reformas do sector publico, razão pela qual os 

desafios que se alistam a seguir continuam a ser prioridade, nomeadamente  

- Garantir uma execução financeira dentro dos Padroes e dos princípios éticos de boa governação, em 

função dos objectivos a atingir, em resposta ao plano de actividades, garantido os melhores resultados 

possíveis, 

- Reforcar as medidas atinentes a rápida apresentação dos justificativos das despesas para que os 

processos administrativos, sejam encerrados com celeridade, melhorando assim o processo de 

prestação de contas. 

Considerando 2019 como último ano da implementação do PEE/PQG, o enfoque será na melhoria de 

funcionamento das escolas para um melhor desempenho escolar dos alunos, com base na definição 

dos três tipos de intervenções para este efeito: 

• Intervenções focalizadas na governação local para mudança da dinâmica na escola; 

• Reformas estruturais; e 

• Acções para aumentar a capacidade institucional. 
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Anexo 1: 

Relatórios Anuais das 

Províncias por Programa 

Sectorial 
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ZAMBÉZIA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

12.Monitoria do desempenho 

do aluno 

 

 

Divulgacao do Relatório da Avaliação 

Nacional a vários níveis 

- Partilhado a todos os níveis SDEJT, 

ZIPs, Escolas, Parceiros e IFPs; 

- Partilhado durante a reunião de 

Planificação e durante o Conselho 

Coordenador, (Foi apresentado como 

tema do dia); 

- Foram realizados 12 (Doze) 

encontros para a divulgação do 

relatório aos Coordenadores de ZIPs, 

nos Distritos de Pebane, Maganja, 

Nicoadala, Morrumbala, Milange e 

Molumbo com apoio do UNICEF; 

- Socializado a informação a 22 

Directores dos SDEJT ao nível da 

província e 22 técnicos do REG; 

- Partilhado com mas de 350 

actores do sector educação 

durante a reunião de planificação 

(162) e durante o Conselho 

Coordenador (165); 

-mDoze (12) encontros realizados, 

dois por distrito albergando um 

pouco mais de 97 por distrito; 

- Existência de parceiros de apoio 

a UNICEF; 

- Existência de técnicos da 

DPEDHZ com idoneidade para a 

divulgação e Socialização dos 

relatórios; 

- O assumir dos resultados desta 

avaliação pela DPEDHZ e outros 

parceiros de cooperação, estando 

neste momento a utilizar como 

base para melhoria mediante 

orientações; 

5. Potenciar a direcção da 

Escola para uma gestão 

escolar eficiente e eficaz 

 

Capacitacao de gestores escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Capacitados gestores em matéria de: 

a) Uso dos instrumentos sobre 

monitoria do funcionamento do 

conselho de Escola (137);  

b) Em matéria de Administração e 

Gestão Escolar, Legislação Escolar 

mas 645 (210 mulheres) Gestores; 

- Em relação ao seguimento: a 

DPEDHZ faz através da supervisão 

usando instrumentos das novas 

directrizes;  

- Os IFPs fazem sempre 

acompanhamento para verificar a 

aplicabilidade das matérias dadas 

(2017 feitas 4 monitorias pelos IFPS); 

- Avaliação de desempenho anual feita 

pelos directores dos SDEJT aos 

Gestores Escolares; 

- A primeira formação de gestão 

escolar começou com a formação e 

- Reduzido o absentismo dos 

Gestores Escolares; 

- Domínio dos documentos 

normativos por parte dos gestores; 

- Melhorado o processo de 

Planificação, monitoria e 

supervisão das actividades nas 

Escolas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Existência de parceiros de apoio 

(UNICEF); 

- Falta de Condições de trabalho 

para os gestores aplicarem 

cabalmente as suas técnicas 

apreendidas durante a formação; 
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ZAMBÉZIA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

 

 

 

 

 

2. Formação de 57 gestores em matéria de 

Gestão Escolar    

 

 

 

preparação de Formadores de gestão 

escolar na Zambézia entre os dias 15 

e 20 de Janeiro; 

- Foram 57 participantes dos quais 48 

eram formadores de institutos de 

formação de professores (IFP) 

(Quelimane, Namacurra e Alto - 

Molòcué), e restantes 9 da 

Universidade Pedagógica e Católica 

na Zambézia; 

 

 

 

 

 

- Formados na íntegra 57 gestores 

nos IFP de Quelimane, Namacurra 

e Alto – Molòcué e 9 foram 

formados na Universidade Católica 

e Pedagógica.  

- Formados na segunda fase 988 

gestores; 

 

 

 

 

Existência de formadores 

MINEDH, DPEDH, SDEJT, 

formadores de professores (IFPs) 

e Vamos Ler!; 

 

10. Implementar um programa 

integrado de formação inicial e 

em exercício 

- Implementação e Monitoria dos 

programas de formação inicial e em 

exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Província conta com 4 IFPs Públicos 

e 1 Privado - ADPP Macuse; Nestes 

Institutos estão sendo 

formados/Ingressarão um universo de 

1.134 formandos frequentam nos 5 

Institutos de Formação de Professores 

em 2018 contra 1.947 do ano 2017. 

Como forma de responder a formação 

inicial por um lado; 

 

Por outro lado, foram capacitados 

2.970 (1.393 mulheres) Professores 

em exercício em todos Distritos da 

Província, destes 2.520 com 

financiamento do FASE e 450 

UNICEF; 

 

Deste 2.500 do FASE, 1.760 são 

professores do 1ºCiclo e os restantes 

do 2º e 3º Ciclo; 

 

- Capacitados professores, 

divulgado o currículo revisto e 

neste momento esta sendo 

aplicado; 

- Os Professores formados já 

produzem e usam material 

didáctico de baixo custo produzido 

localmente nas suas aulas 

melhorando assim o processo 

(Resultado das capacitações 

dadas com parceria da UNICEF no 

âmbito de Produção e Uso de 

Material de baixo custo –

Associacao - NHAPUPWE), 

 

 

 

 

 

 

- Existência de parceiros de apoio 

(UNICEF) que apoiam o sector; 

- Redução das vagas para 

formação inicial; 

- Demora de disponibilidade 

financeira; 
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ZAMBÉZIA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

 

Formação de 120 formadores de 

professores; 

 

 

 

Formação de 1.494 professores e técnicos, 

na matéria do ensino bilingue (Línguas 

Moçambicanas e Portuguesa); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A formação dos professores começou 

com a preparação e formação de 

Formadores de Literacia em 

Quelimane em Dezembro de 2017; 

  

A segunda, terceira e quarta formação 

realizou-se igualmente em Quelimane 

em Janeiro, Maio e Agosto de 2018 

tendo contado com a participação de 

96% da previsão inicial; 

 

A formação dos professores decorreu 

logo depois da formação dos 

formadores. Iniciou no dia 15.01 e 

terminou no dia 27.01. O grupo alvo 

desta formação foi os professores da 

1ª classe, DE, DAE, coordenadores de 

ciclos, coordenadores de ZIP e 

técnicos dos SDEJT de todos os 08 

distritos abrangidos pelo programa 

Vamos Ler!  

- Em Maio, as formações Iniciou no dia 

7 e terminou no dia 11 de Maio. 

- Finalmente, Em Agosto iniciou no dia 

15 e terminou no dia 27 de Agosto.  

Formados em uma percentagem 

de 96%, correspondente a 116; 

 

 

 

Formados 1.587 com uma 

realização na ordem de 106,2%; 

Existência de instituições que 

formaram os formadores com 

financiamento da USAID- Vamos 

Ler 

 

- Elaboração de histórias para a 

leitura em voz alta; 

- Partilha de experiências para 

colmatar a falta do livro de 

matemática; 

- Redefinição dos tópicos das 

formações gerais presenciais; 

Partilha de práticas metodológicas 

de L1 e L2; 

- Partilha de experiências sobre a 

remediação no processo de E/A; 

- Afluência dos professores 

melhorada com o apoio para 

transporte; 

- Os professores têm boas 

habilidades pedagógicas e 

linguísticas de base; 

- Disponibilidade de materiais; 

- Actualização de materiais e 

instrumentos de avaliação; 

- Participação equitativa de 

meninas e rapazes nas aulas. 
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ZAMBÉZIA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

8. Implementar o currículo 

revisto baseado em 

competências  

 

(Referir-se sobre o processo de 

implementação do currículo 

revisto da 1ª Classe) 

- Capacitar e Socializar os gestores 

Escolares em matéria do Currículo Revisto, 

- Monitoria da aplicabilidade do currículo 

revisto 

 

 

 

 

 

Elaboração de matérias da 1ª classe 

 

 

 

 

 

Elaboração de materiais da 2ª classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorreu uma capacitação DOS 

Formadores dos IFPs ministrada pelo 

INDE para que as matérias tratadas 

desde 2016 se enquadrem no 

currículo revisto; 

- Foram distribuídos livros para todas 

Distritos, ZIPs e Escolas 

principalmente o livro da 1ª Classe; 

- Foram elaborados os Planos 

analíticos das Disciplinas de 

Matemática, Português e Educação 

Física e distribuídos aos Distritos, ZIPs 

e Escolas; 

- Distribuídos os programas e Guiões 

de Professores a todos os níveis; 

Dois livros do aluno L1 e 1 de L2; 

Dois cadernos de exercício de L1; 

Dois manuais do professor do L1 e um 

do L2; 

Quinze livros complementares do L1; 

Cinco livros para leitura em voz alta do 

L1 e dezassete para L2. 

Quatro livros do aluno do L2 e um do 

L2; 

Dois cadernos de exercícios do L2; 

Quatro manuais do professor do L1 e 

um do L2; 

Doze livros de complementares do L1; 

Oito livros para leitura em voz alta do 

L1 e treze do L2; 

Três quadros alfabéticos do L1 e vinte 

e sete do L2; 

- Distribuídos 248.283 materiais 

didácticos;  

Todos actores do sector 

principalmente professores 

socializados no currículo revisto e 

neste momento estão aplicar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matérias do L1 e L2 da 1ª classe 

elaborados;  

 

Matérias do L1 e L2 da 2ª classe 

elaborados;  

 

Livros distribuídos; 

 

- Demora na alocação do livro da 

primeira classe as Províncias fez 

com que as aulas tivessem o seu 

inicio sem material; 

- Distribuição do guiao do 

professor, tendo sido usado como 

alternativa para a planificação das 

aulas;  

 

Distribuição do material ate a 

Escola que permitiu que o 

professor tenha acesso; 

 

Exiguidade de fundos para garantir 

a Distribuição do livro, manuais ate 

a escola; 

 

Actividades implementadas pelo 

parceiro Vamos ler, no domínio do 

ensino bilingue, 2ª classe. 
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ZAMBÉZIA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

- Foram igualmente, distribuídas 688 

caixas plásticas (para conservação de 

materiais) das 779, em coordenação 

com DE, DAE e Professores;  

  



ENSINO PRIMÁRIO         RELATÓRIOS ANUAIS DAS PROVÍNCIAS 

20ª REUNIÃO ANNUAL DE REVISÃO, 2019   99 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

TETE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

12.Monitoria do desempenho do 

aluno 

 

(  

Divulgar o relatorio de avaliação nacional á 

todos distritos e outros intervenientes.  

- O relatório da avaliação nacional foi 

disponibilizado a 15 distritos e 1.198 

escolas. 

- Realizados 3 encontros de 

divulgação (1 na DPEDH, 1 SDEJT's e 

1 com professores do 1º ciclo do 

Ensino Primário de todos distritos). 

Abrangidos 1.736 professores da 

3ª classe e 1.198 directores das 

escolas do ensino primário e 100 

outros intervenientes no processo 

de ensino aprendizagem. 

Depois da última avaliação a 

Província posicionou-se na 

intermédia; onde o absentismo e a 

assiduidade dos professores 

contribuíram para o posicionamento. 

5. Potenciar a direcção da 

Escola para uma gestão escolar 

eficiente e eficaz 

 

 

Capacitar os directores das escolas em 

matéria de gestão escolar. 

- Capacitados 140 gestores das 

escolas em matéria de gestão e 

liderança, destes 43 foram mulheres; 

- Efectuadas duas visitas de monitoria 

aos gestores escolares capacitados a 

nível dos distritos e escolas. 

- Melhorada o tempo de 

permanência dos gestores nas 

respectivas escolas, tanto, como 

a organização e funcionamento 

das escolas; 

- Realizadas visitas de 

monitoramento de modo fazer o 

acompanhamento aos directores 

das escolas pós capacitação.  

- Financiamento externo e interno; 

exiguidades de fundos para 

aumentar o número de gestores 

capacitados. 

10. Implementar um programa 

integrado de formação inicial e 

em exercício. 

Capacitar os professores em exercício em 

matéria de metodologia de ensino de leitura 

e escrita. 

- Capacitados 974 formandos nos 

IFP’s e 1.154 professores do ensino 

básico em exercício na componente 

de metodologias de ensino de leitura, 

escrita e cálculo; 

- Frequentaram nos Núcleos 

Pedagógicos 1.202 professores, 

destes 572, são mulheres. 

Preparados os professores em 

metodologias adequadas para o 

ensino primário. 

- A redução de número de contração 

e da insuficiência de professores. 

- Falta de absorção de todos os 

graduados da formação inicial. 

- Garantida a qualidade de 

lecionação. 
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TETE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

8. Implementar o currículo 

revisto baseado em 

competências  

 

Capacitar professores da 2ª classe em 

matéria do currículo revisto baseado em 

competências. 

- Recebido, multiplicado e distribuídos 

3.680 brochuras da revisão pontual do 

currículo do ensino básico; 

- Capacitados sobre esta matéria 

1.921 professores da 2ª classe e 

1.226 directores das escolas 

primárias; 

- Recebidos e distribuídos um total de 

700 Programas do Ensino Básico da 

2ª classe. 

Potenciados 1.921 professores da 

2ª classe e 1.226 gestores de 

escolas primárias em matéria da 

revisão pontual do novo currículo. 

- Implementado com sucesso o novo 

currículo da 1ª e 2ª classes; 

- Alargamento de tempo suficiente 

para a leccionação das disciplinas 

básicas (Português e Matemática) 

devido a integração das outras 

disciplinas; 

- Período de divulgação não 

adequado. 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

NIASSA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

12.Monitoria do desempenho do 

aluno 

 

(Se o Relatório da Avaliação 

Nacional de Aprendizagem de 

2016 está disponível e se os 

resultados foram divulgados e 

debatidos ao nível, provincial e 

distrital)  

Monitorar e acompanhar o desempenho 

escolar do aluno e professor. 

Realizada  uma supervisão 

pedagógica  em 04 distritos 

nomeadamente: Ngaúma, Mandimba, 

Maúa e Majune. 

Feito o acompanhamento e 

auxilio aos professores e 

gestores escolares e 

assegurados os  mecanismos 

que garantam um efectivo 

desempenho do aluno e 

professor. 

Défice orçamental para o 

acompanhamento integral de todos 

os distritos e ou escolas do ensino 

primário ao nível da província e 

monitoria continua do processo. 

5. Potenciar a direcção da 

Escola para uma gestão escolar 

eficiente e eficaz 

 

(Como a Província faz o 

seguimento dos Directores 

capacitados) 

Capacitar os gestores escolares no âmbito 

da circular 11/2013. 

Capacitados 97 gestores escolares do 

ensino primário dos 200 planificados. 

- Directores com capacidades de 

gestão escolar.  

- Asseguram a continua 

capacitacao dos directores e 

gestores escolares. 

Dificuldades financeiras para custear 

as despesas para sua abrangência e 

continuas capacitações e monitorias 

do processo de gestão escolar. 

10. Implementar um programa 

integrado de formação inicial e 

em exercício 

Capacitar professores em exercício no 

âmbito da Estratégia de Formação 

Contínua de Professores. 

Implementada a estratégia de 

Formação Contínua de Professsores 

por meio de realização de oficinas 

pedagógicas. 

Capacitados 120 professores, 83 

formadores dos IFPs e 101 

coordenadores das ZIPs. 

Exiguidade orçamental para a 

monitoria da implementacao dos 

pacotes e/ou habilidades adquiriodas  

8. Implementar o currículo 

revisto baseado em 

competências  

 

(Referir-se sobre o processo de 

implementação do currículo revisto 

da 1ª Classe) 

Capacitar professores do 1º ciclo do Ensino 

Primário em metodologias de leitura, escrita 

e cálculos. 

Capacitados 951 professores do 

ensino primário dos 1.250 

planificados. 

Capacitados 951 professores em 

matéria da revisão pontual do 

curriculo tendo sido assegurada 

a capacidade metodologica de 

implementacao do processo de 

ensino e aprendizagem.  

Limitaçãoo orçamental para o 

cumprimento integral do plano. 
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NAMPULA 
Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação 
(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

12.Monitoria do desempenho do 
aluno 
 
(Se o Relatório da Avaliação 
Nacional de Aprendizagem de 
2016 está disponível e se os 
resultados foram divulgados e 
debatidos ao nível, provincial e 
distrital)  

Testar os instrumentos da  III avaliação 
Nacional de leitura e numeracia 

Em 2018 foram elaborados os termos 
de referências e selecionadas as 
escolas para a realização da avaliação 
na modalidade bilingue e monolingue 
em 2019 

Melhorado o nível do 
Aproveitamento Pedagógico  

Réplica na divulgação dos resultados 
da Avaliação Nacional da 
Aprendizagem ao nível das Escolas 
Primarias da Província 

5. Potenciar a direcção da 
Escola para uma gestão escolar 
eficiente e eficaz 
 
(Como a Província faz o 
seguimento dos Directores 
capacitados) 

- Capacitar Gestores Escolares,  
- Capacitar os Gestores Escolares com 
apoio do programa USAID/Vamos Ler! 
- Oficinas de gestão escolar com apoio do 
programa USAID/Vamos Ler! 
- Capacitar membros de conselho de 
escola com apoio do programa 
USAID/Vamos Ler 

- Capacitados 1.288 gestores 
escolares, destes 224 mulheres. 
- Melhorada a assiduidade e 
Pontualidade dos Directores das 
Escolas; 
- Melhorada a  Participação da 
comunidade no processo de gestão 
das escolas; 
- DAE, presentes nas escolas e 
Eficiente Gestão Escolar. 
- Capacitados 665 gestores escolares, 
sendo 69 mulheres e 596 homens em 
materia de gestao pedagógica. 
-Oficina de Gestão Escolar participam  
633 gestores escolares, sendo 567 
homens e 66 mulheres. 
- Oficina de Conselho de Escola, 1628 
membros, destes 1451 homens e 177 
mulheres 

- Melhorado o processo da 
gestão escolar e o nível de 
participação comunitária 
- Melhorado a gestão pedagogica 
nas escolas; 
- Melhorado o  acompanhamento 
das actividades pedagógica  

- Conselho de Escolas Funcionais 
Directores, Professores e Alunos 
presentes nas escolas. 
- Gestores escolares com 
conhecimento da area pedagógica; 
- Conselho de escola funcionais 

10. Implementar um programa 
integrado de formação inicial e 
em exercício 

- Formar professores primários  
Capacitar professores em exercício do nível 
básico DN4 para o nível médio DN3. 
- Capacitar professores  com apoio do 
programa USAID/Vamos Ler! 

- Graduados 931 destes 454 mulheres 
professores nos IFPs de Monapo e 
Nampula; EPFs de  Nacala, Nametil  
- Capacitados 1458 Professores em 
exercício, destes 456 Mulheres. 
Melhoria na qualidade de ensino na 
escola. 
- Capacitados 1349 professores, deste 
1064 homens e 285 mulheres, em 

- Potenciar os professores em 
metodologias de ensino 
- Melhoria do desempenho 
profissional dos professores em 
exercício 
- Melhorados as estrategias de 
ensino de leitura, escrita e 
numeracia na sala de aula 

- Aumento da carreira profissional. 
- Revisão da situação dos Núcleos 
Pedagógicos da Província em 
relação aos cursistas 
- Abrangência da supervisão 
pedagógica.  
- Abertura de NUFORPE  de Monapo 
para descongestionar o de Nampula 
e de Marrere 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

NAMPULA 
Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação 
(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

materia de ensino de leitura, escrita e 
numeracia nas classes iniciais. 
- Realizadas oficinas pedagógicas, de 
Fevereiro a Setembro de 2018. 
Participaram, 1270 professores 969 
homens e 301 mulheres 

- Melhorado o acompanhamento 
pedagógica a nível da sala de 
aula 

- Professores com dominio de ensino 
de leitura e escrita 

8. Implementar o currículo 
revisto baseado em 
competências  
 
(Referir-se sobre o processo de 
implementação do currículo revisto 
da 1ª Classe) 

- Distribuir  novos programas de ensino 1ª e 
2ª classe. 
- Distribuir livros do aluno e manuais do 
professor no âmbito do ensino bilingue, 
com apoio do programa USAID/Vamos ler 

- Distribuídos 13.590 manuais de 
professores nos 23 distritos da 
província. 
- Foram capacitados 1099 
professores, destes 360 mulheres em 
matéria da revisão pontual do currículo 
- Distribuidos 263984 livros de alunos 
e 1638 livros do professor no âmbito 
do ensino bilingue  

- Com a redução de número das 
disciplinas no primeiro ciclo do 
ensino primário, verifica-se uma 
elevada aquisição de 
competências e habilidades na 
leitura, escrita e calculo nas 
classes iniciais. 
- Melhorados as estrategias de 
ensino e  leitura e escrita dos 
alunos  

Promoção de Seminários de 
capacitação de professores ao nível 
distrital, ZIP e escolas. 
 
 
 
Professores seguindo devimanente 
os planos curriculares 
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MAPUTO PROVINCIA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação 
(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

12.Monitoria do desempenho do 
aluno 
 
 

Nenhuma actividade planificada. - Envio do relatório aos SDEJT para 
partilha com as escolas. 
- Divulgados e debatidos nos distritos 
os resultados da Avaliação Nacional 
de Aprendizagem de 2016; Divulgados 
e debatidos os resultados da 
Avaliação Nacional de Aprendizagem 
de 2016 no Conselho Coordenador da 
DPEDH em 2018. 

Os resultados são positivos, na 
medida em que houve muita 
adesão ao debate por parte dos 
pais e encarregados de 
Educação. 

Não planificação das actividades. 

5. Potenciar a direcção da 
Escola para uma gestão escolar 
eficiente e eficaz 
 

- Supervisão pedagógica a nível da 
província;  
Supervisão pedagógica com parceiros. 
- Realização de visitas de 
acompanhamento da revitalização dos 
Conselhos de Escola em todos os distritos 
Capacitação de gestores escolares. 

- Apoiados os gestores das escolas na 
elaboração do PDE e PPP; 
Prestado apoio pedagógico aos 
gestores de escola; 
- Apoiados os Gestores de Escola na 
revitalização e eleição de Conselhos 
de Escola. 
- Capacitados pelo IFP da Matola, 196 
gestores escolares contra 200 
planificados.  

- Elaborados 472 Planos de 
Desenvolvimento de Escola; 
Revitalizados 398 Conselhos de 
Escola, correspondentes a 84% 
de escolas primárias existentes 
na província. 
Desafios  
-Insuficiência de fundos para 
fazer face às actividades 
programadas. 
- Os resultados são positivos, na 
medida em que se verifica uma 
melhoria no desempenho dos 
gestores escolares.  

Factores Positivos  
Existência de planos de acção. 
Factores Negativos  
Dificuldade para implementar o 
plano, uma vez que os recursos 
atribuídos são exíguos. 

10. Implementar um programa 
integrado de formação inicial e 
em exercício 

- Capacitação de professores pelos IFP da 
Matola, Namaacha e Chibututuíne; 
- Capacitação de professores em exercício 
do 1º, 2º e 3º Ciclos. 

- No presente ano a Formação Inicial 
tem um total de 1278 formandos, dos 
quais 654 no modelo de 10ª+1 e 170 
novos ingressos no modelo de 10ª+3;  
- Relativamente à formação em 
exercício, foram capacitados 756 
professores do 1º Ciclo, dos quais 488 
são mulheres e 1202 professores do 
2º e 3º Ciclos, dos quais 563 são 
mulheres. Assim, o total de 
professores capacitados é de 1958. 

- Graduados 560 formandos no 
modelo de 10ª +1 e 223 no 
modelo de 10ª +3 IFP da Matola, 
Namaacha e Chibututuíne. 
- Os resultados são positivos, na 
medida em que se verifica uma 
melhoria no desempenho dos 
professores e alunos. 

Factores Positivos 
Capacitação de pelo menos 2 
professores de cada ZIP; 
Factores Negativos 
Desembolso tardio dos fundos para a 
realização das capacitações. 

8. Implementar o currículo 
revisto baseado em 
competências  

Capacitação de professores do 1ºciclo à luz 
da Revisão Pontual do Currículo. 

- Capacitados 756 professores da 1ª e 
2ª classes no domínio da Revisão 

Melhoria do aproveitamento em 
2018, comparativamente ao ano 

- Existência de professores 
capacitados; 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

MAPUTO PROVINCIA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação 
(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

 
(Referir-se sobre o processo de 
implementação do currículo revisto 
da 1ª Classe) 

Pontual do Currículo do Ensino 
Primário; 
- A 1ª e 2ª classes são leccionadas por 
professores capacitados, no âmbito da 
implementação da Revisão Pontual do 
Currículo 

de 2017, como ilustra o quadro 
abaixo: 

Nível/Ciclo 2018 2017 Dif 

1º 83.5% 81.7% 1.8% 

2º 72.9% 71.9% 1.0% 

3º 68.3% 63.8% 4.5% 
 

- Existência de livros suficientes para 
todos os alunos da 1ª e 2ª classes; 
- Existência de manuais de 
professores da 1ª e 2ª Classes. 
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MAPUTO CIDADE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

12.Monitoria do desempenho do 

aluno 

 

 

 – Continuar a Divulgar o relatório da 

avaliação Nacional ao nível Provincial, 

Distrital e de escolas. 

 – Fazer a Monitoria da sua divulgação 

- Capacitados 140 técnicos e  de 

gestores escolares,  e 807 professores 

em matérias de nova abordagem do 

Currículo do Ensino Primário. 

- Realizados debates em torno do 

relatório de avaliação nas ZIP´s de  

todos os Distritos 

Resultados: 

Sensibilizados os gestores, 

técnicos e professores a todos os 

níveis sobre a aplicação da nova 

abordagem do Currículo . 

Desafios: 

Necessidade de maior 

comprometimento dos gestores, 

técnicos e professores na 

implementação da nova 

abordagem 

- Existência dum Instituto de  de 

gestores e com pessoal experiente. 

- Técnicos motivados  

5. Potenciar a direcção da 

Escola para uma gestão escolar 

eficiente e eficaz 

 

 

 - Realizar a supervisão em todos os 

subsistemas de ensino 

 - Troca de experiencia entre gestores 

 -Aprimorar o Funcionamento dos CEs 

- Revitalizar o funcionamento das ZIP´S 

- Realizadas 11 supervisões 

Pedagógicas envolvendo 248 escolas  

- Realizada uma supervisão de 

diagnóstico dos padrões e indicadores 

de qualidade de escola primária 

- Criado o fórum  de conselhos de 

escola ao nível provincial e Distrital 

Resultados: 

- Estimuladas as escolas a 

seguirem os padrões e indicadores 

de qualidade da Escola primária. 

- Criadas as comissões de 

avaliação a todos os níveis 

Desafios: 

- Uniformização dos planos anuais 

e de desenvolvimento da escola; 

- Continuar a sensibilização dos 

pais e /ou encarregados de 

Educação para aderirem 

massivamente na vida da escola. 

- Consolidação do domínio dos 

instrumentos de trabalho 

- Criar um modelo uniforme para o 

relatório de  monitoria   e do plano 

de atividades da escola. 

- Atribuiçao de credenciais aos 

utilizadores dos tablets para 

garantir o seu pleno 

funcionamento. 

- Disponibilidade de fundos para a 

supervisão distrital e Provincial ; 

- Existência do manual de 

supervisão distrital; 

--  Disponibilização de tablets; 

Técnicos capacitados 

- Existência do Facilitador Nacional 

de mudança. 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

MAPUTO CIDADE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

10. Implementar um programa 

integrado de formação inicial e 

em exercício 

- Reintroduzir a formação inicial no IFP da 

Munhuana 

- Assistir os NUFORPES 

- Reintroduzida a formação inicial de 

professores no modelo 10ª +3;  

-Realizada nesta modalidade de 

ensino, a inscrição de professores em 

exercício.  

- Frequentam este curso no total   

55 formandos dos quais 15 são 

mulheres. 

- Matriculados 141 professores em 

exercício dos quais  70 são novos 

ingressos 

- Existência do Instituto de 

Formação de Professores Primários 

- Existência de 5 núcleos  

pedagógicos nos distritos com 

tutores capacitados. 

- Disponibilidade de módulos nos 

núcleos pedagógicos 

8. Implementar o currículo 

revisto baseado em 

competências  

 

 

- Capacitar professores  do 1º ciclo do 

ensino primário; 

- Monitorar a implentação do currículo 

revisto 

 

Realizada a Réplica das capacitações 

aos professores do 1º Ciclo do ensino 

primário 

Realizada a monitoria  

Capacitados 406 professores da 1ª 

Classe e 401 da 2ª Classe. 

Monitoradas as 101 Escolas 

Primárias  

Existência de professores 

orientadores; 

Existência das ZIP´s. 
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MANICA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

12.Monitoria do desempenho do 

aluno 

 

 

- Divulgação do Relatório de Avaliação 

Nacional de Aprendizagem de 2016 ao 

nível Provincial e Distrital. 

- Divulgação dos resultados da 

Avaliação Nacional ao nível 

Provincial, Distrital, ZIP e Escola; 

- Treinamento de professores para o 

uso do caderno de desempenho 

pedagógico; 

- Criação de Grupos de Leitura 

/campos de Leitura nas escolas 

- Maior parte das escolas com 

Grupos de Leitura /Campos de 

Leitura criados e funcionais; 

- Tendência crescente das 

habilidades de Oralidade, Leitura, 

Escrita e Cálculo no 1º ciclo. 

Para o sucesso da actividade, o 

Sector contou com o apoio dos 

parceiros (Save the Children e 

Kubatsirana). 

5. Potenciar a direcção da 

Escola para uma gestão escolar 

eficiente e eficaz 

 

 

Realização de uma  visita aos   directores 

capacitados. 

Visita de monitoria pos- capacitação Tendencia de melhoria  na gestão 

escolar, assiduidade e pontualidade 

dos directores, professores e 

alunos. 

Existência de instrumentos de 

controlo da assiduidade e 

pontualidade (Livros de Turma e de 

ponto) bem preenchidos e 

monitorados. 

10. Implementar um programa 

integrado de formação inicial e 

em exercício. 

Elaborado  um planode  formação dos 

Gestores e capacitacao  de professores, 

em exercício. 

 Capacitados 420 gestores e 720 

professores e 91 Tutores  

Melhorado o desempenhodos 

gestores de escola e  dos 

professores no Processo de Ensino 

e Aprendizagem. 

Participacao dos tecnicos da 

DPEDH nas capacitacoes. 

8. Implementar o currículo 

revisto baseado em 

competências  

 

 

Capacitação de professores da 2ª Classe, 

no âmbito da Revisão Pontual do Currículo 

de Ensino Básico, solicitados relatorios dos 

resultados da 1ª classe. 

Multiplicados e distribuidos  os 

programas do 1º ciclo para todas as 

Zips; capacitados professores  para 

2ª Classe, coordenadores das ZIps e 

chefes das REGs de 12 disritos da 

Provincias 

Melhorados resultados comparando 

ao programa anterior. 

- Maior divulgação do Novo Plano 

Curricular; 

- Alocação dos programas em todas 

as ZIPs; 

- Aceitação e implementacao do 

Novo Plano Curricular pelos 

professores. 
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INHAMBANE 

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

12.Monitoria do desempenho do 

aluno 

 

 

Divulgar os resultados da avaliação 

nacional 2016 

- Realizado o encontro de divulgação 

dos resultados da avaliação nacional 

2016 envolvendo os governos 

provincial e distrital, direcções de 

escolas, sociedade civil, professores 

pais e encarregados de educação, 

- Orientados todos os SDEJT para 

continuar com a divulgação dos 

resultados da avaliação nacional 2016 

ao nível dos distritos e escolas. 

- Maior participação de todos 

actores no processo de ensino e 

aprendizagem, onde o desempenho 

da província foi de 10,1 e 13% nas 

disciplinas de Português e 

Matemática respectivamente, 

- Comprometimento de todos na 

melhoria da qualidade de ensino e 

aprendizagem dos alunos, 

- Elaborada a proposta de acções 

estratégicas a desenvolver para a 

melhoria das competências de 

leitura, escrita e cálculo nos alunos, 

 - Elaborada a acção provincial de 

leitura e escrita (APLE). 

Desafio: Monitorar a implementação 

da acção provincial de leitura e 

escrita (APLE). 

Factores Positivos: 

- Estudo feito pelos consultores, 

- Envolvimento do MINEDH na 

divulgação dos resultados da 

avaliação nacional 2016, 

- Colaboração da sociedade e 

todos intervenientes no processo 

de ensino e aprendizagem. 

5. Potenciar a direcção da 

Escola para uma gestão escolar 

eficiente e eficaz 

 

 

Acompanhar a implementação do curso de 

formação de gestores escolares nos IFP de 

Homoíne e Vilankulo, envolvendo 5 

técnicos em 8 dias sendo 5 para a primeira 

fase e 3 para a segunda e terceira fases  

Formados 385 gestores escolares, 

possibilitando assim, eficiência na 

gestão escolar nas instituições de 

ensino. 

Melhoria na gestão e administração 

das infra-estruturas e gestão da 

escolar com qualidade. 

 

10. Implementar um programa 

integrado de formação inicial e 

em exercício 

Realizados 4 Painéis para a Harmonização 

dos Planos e Analíticos do I e II Semestres 

e as respectivas avaliações dos IFPs com 

Regime de 10ª + 1 Ano participando, 

formadores de todas as disciplinas 

curriculares, 5 técnicos da DPEDH, fazendo 

uma análise crítica dos conteúdos a serem 

incorporados nos planos das disciplinas 

curriculares, durante 2 dias. 

Criadas oportunidades para os 

formadores das diferentes Instituições 

de formação de professores primários 

partilhar experiencia e planificação e 

elaboração conjunta dos planos 

analíticos e avaliações semestrais 

Planificação conjunta dos planos de 

trabalho e avaliações semestrais 

com qualidade. 

Apoio técnico pedagógico mútuo. 
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INHAMBANE 

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

8. Implementar o currículo 

revisto baseado em 

competências  

 

 

Programar um encontro de 2 dias para a 

partilha dos resultados da estratégia de 

acção pedagógica para a melhoria da 

qualidade de ensino de leitura e escrita nas 

classes iniciais, envolvendo 5 formadores e 

1 director adjunto de cada IFPs/ EPFs e 5 

tecnicos da DPEDH. 

Realizados: 

- Encontros de divulgação e 

socialização da Revisão Pontual do 

Currículo do Ensino Primário, 

-Atelier provincial de elaboração do 

material didáctico para a 1ª classe 

tendo em conta que o livro do aluno foi 

alocado um pouco tarde, 

- Planificações analíticas envolvendo 

formadores dos IFP e professores 

experientes. 

- Existência de materiais didácticos 

para demonstração das aulas 

- Existência de planos analíticos 

harmonizados 

- Planificação e Leccionação de 

aulas baseado em competências. 

- Associalização atempada da 

Revisão Curricular do Ensino 

Primário, 

- Apoio técnico e financeiro para a 

realização do atelier, 

- Comprometimento dos 

professores na implementação das 

mudanças do currículo. 
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CABO DELGADO 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação 
(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

12.Monitoria do desempenho do 
aluno 
 
 

Divulgação do Relatório de Avaliação 
Nacional de Aprendizagem de 2016 ao 
nível Provincial e Distrital. 

Divulgado o relatório ao nível da 
DPEDH, dos Serviços distritais de 
Educação, Juventude e Tecnologia, 
nas escolas e Zonas de Influência 
Pedagógica. 

Tomou-se conhecimento da situação 
actual do desempenho do aluno na 
Província. 

Existência do relatório de Avaliação 
Nacional. 

5. Potenciar a direcção da Escola 
para uma gestão escolar eficiente 
e eficaz 
 

Realização de 3 visitas aos directores 
capacitados em todos os 17 distritos. 

Visita de monitoria e encontros de 
troca de experiência dos directores 
capacitados. 

Melhoramento da gestão institucional 
escolar, assiduidade e pontualidade 
dos directores, professores e alunos. 

Existência de fichas normativas de 
controlo da assiduidade e 
pontualidade. Livros de Turma nas 
salas de aulas. 

10. Implementar um programa 
integrado de formação inicial e 
em exercício. 

Elaboração de um cronograma de 
formação de professores, inicial e em 
exercício. 

 Formados 1.653 professores em 
exercício dos quais 903 mulheres, 
sendo 444 da 1ª e 1.209 da 2ª 
classes. 

Melhorado o desempenho do 
Processo de Ensino e 
Aprendizagem. 

Disponibilização dos técnicos da 
DPEDH, material didáctico para as 
classes em referência. 

8. Implementar o currículo revisto 
baseado em competências  
 
 

Capacitação de professores da 2ª Classe, 
no âmbito da Revisão Pontual do Currículo 
de Ensino Básico. 

Foram capacitados 1209 professores 
e alocados novos livros para 2ª 
Classe, segundo o planificado. 

Implementado novo Plano Curricular 
em todas as escolas da Província, de 
acordo com Revisão Pontual do 
Currículo de Ensino Básico. 

Maior divulgação do Novo Plano 
Curricular; 
Alocação dos materiais em todos 
os distritos atempadamente; 
Maior aceitação dos professores do 
Novo Plano Curricular. 
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SOFALA 

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

12. Monitoria do desempenho do 

aluno  

Realizar uma visita semestral de 

supervisao pedagogica geral durante 8 dias 

envolvendo 28 Tecnicos e dois motoristas. 

- O relatório foi divulgado a nível 

provincial, Distrital, ZIP e Escola; 

- Foi elaborado o PPALE e Matriz 

Operacional que tem acções 

detalhadas para a implementação do 

Plano Provincial; 

- Foram elaborados  e estão em 

execução os planos de Acção de 

Leitura e Escrita nos SDEJT, ZIPs e 

Escolas. 

- Maior consciencialização dos 

actores dos sector ( gestor, 

professores, alunos, pais/ 

encarregados da educacao e 

parceiros) da necessidade de 

melhorar os índices de qualidade de 

leitua e escrita nos alunos; 

- Melhorias significativas na gestão 

pedagógica (assistência mútua as 

aulas;  aplicação de métodos 

participativos; produção, uso e 

conservação do material didáctico). 

- Melhoria do desempenho dos 

gestores escolares após a 

capacitação pelos IFP´s; 

- Utilização de TIC´s (mpesa) para 

o pagamento ou disponiblização 

de salários, o que melhora a 

assiduidade dos professores nas 

escolas. 

8.Implementar o curriculo revisto 

baseado em competências 

- Realizar 3 visitas de supervisão sobre o 

uso e conservação do livro escolar de 

monolingue, bilingue e manuais do 

currículo local, com enfoque na sala de 

aulas envolvendo 3 técnicos da DPEDH 

durante 3 dias; 

- Realizar uma visita semestral de 

supervisão pedagógica geral durante 8 dias 

envolvendo 28 Técnicos e 2 motoristas. 

- Foram realizados encontros de 

socialização sobre a revisão pontual 

do currícuo do ensino primário; 

- Capacitados os professores de 

ensino primário para fazer face a 

imlementação do currículo; 

- Disponibilização de 216.000 novos 

livros da 1ªclasse para todos distritos 

da província. 

- Melhoria na assimilação dos 

conteúdos por parte dos alunos; 

- Continuar a fazer o 

acompanhamento das acções na 

gestão pedagógica 

- Disponibilização atempeda do 

livro escolar da 1ª classe; 

- Redução de número de 

disciplinas de 6 para 3, facilitando 

o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. 
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GAZA 

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

12. Monitoria do desempenho do 

aluno  

 

 

- Divulgar os resultados constantes do 

relatório da Avaliação Nacional de 

Aprendizagem de 2016; 

- Supervisionar todos distritos no âmbito de 

desempenho pedagógico; 

Distribuir Plano Nacional de Acção de 

Leitura e Escrita (PNALE); 

- Realizar encontro técnico (painéis de 

elaboração de propostas de exames finais 

/2018 de 5ª classe e AEA); 

- Capacitar membros dos conselhos de 

escola; 

Criar rede dos conselhos de escola; 

- Capacitar professores em matéria de 

Língua de Sinais e Grafia Braile, no âmbito 

de inclusão escolar;  

- Divulgados resultados do relatório da 

Avaliação Nacional de Aprendizagem 

de 2016 para 14 directores dos 

SDEJT, acompanhados pelos chefes 

do REG; 

- Supervisionados todos distritos no 

âmbito de desempenho pedagógico; 

Distribuídos 5.100 exemplares do 

Plano Nacional de Acção de Leitura e 

Escrita em todos os Distritos; 

 Realizado painel de elaboração de 

propostas de exames finais /2018 de 

5ª classe e 3º ano de EA; 

- Capacitados 420 membros dos 

conselhos de escola; 

Criada a rede provincial de conselhos 

de escola; 

- Capacitados 77 professores em 

matéria de Língua de Sinais e Grafia 

Braile, no âmbito de inclusão escolar, 

dos distritos de Bilene e Guija. 

- Verificou-se mudança na forma de 

leccionação de aula e empenho dos 

alunos que ditou melhoria no 

aproveitamento pedagógico;  

- Melhoria na aplicação dos métodos 

de leccionação; 

- Melhoria da leitura e escrita; 

- Elaboradas 3 variantes por cada 

disciplina dos exames da 5ª classe e 

3º ano de EA;  

 

 

 

 

 

Melhoria da gestão escolar; 

 

Eleito presidente da rede provincial 

de conselhos de escola; 

 

Melhoria de atendimento de alunos 

com NEE; 

- Subida do aproveitamento 

pedagógico na província;  

Incremento do aproveitamento 

pedagógico; 

- Incrementadas estratégias para 

leitura e escrita; 

- Aferido o grau da assimilação dos 

conteúdos; 

 

 

 

 

 

 

Elevado o acompanhamento da 

gestão escolar; 

 

 

Assegurado atendimento de 

alunos com NEE; 

Implementar o currículo revisto 

baseado em competências 

 

 

Capacitar professores que lecionam 2ª 

classe; 

Capacitados pelos IFP’s 651 

professores no âmbito de 

implementação do currículo revisto, 

feita replica nas ZIP’s; 

Ministradas aulas baseando-se no 

currículo revisto; 

Incremento do aproveitamento 

pedagógico; 
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ZAMBÉZIA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no 

PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

1.Mobilizar e sensibilizar 
todos os actores sobre a 
importância de ter uma 
população alfabetizada 
 
 

Cobertura na semana internacional de 
Alfabetização, com 30 técnicos da 
DPEDHZ em 5 dias 

- Foi realizada no distrito de 
Inhassunge uma campanha de 
sensibilização, com envolvimento de 
um pouco mais de 1500 participantes 
entre técnicos, líderes e comunidade 
local, 
- Foi partilhada uma nota de exortação 
a todos distritos para junto das Igrejas, 
Mesquitas incentivar as comunidades 
a participar os programas de AEA 

- Comunidade Sensibilizada a aderir 
aos programas de Alfabetização. 
- maior aderência da comunidade nos 
centros de AEA a se inscreverem após 
inicio das aulas. Como resultado, 
cerca de 76.520 alfabetizandos do 1º 
ao 3º ano estão a frequentar a 
Alfabetização e Educação de Adultos 
no presente ano de 2018 em todos os 
Distritos da Província, sendo 51.296 
mulheres, fixando-se uma variação de 
0,1% comparativamente aos 76.437 
alfabetizandos de 2017. 

-Disponibilidade orçamental para 
realização da actividade. 
- Boa colaboração dos CE na 
mobilização dos residentes. 

2.Desenvolver programas 
relevantes de Alfabetização 
que respondam às 
necessidades específicas 
 

- .supervisao e monitoria (prova de 
vida) DAF e AEA. 
- capacitacao de 440 alfabetizadores 
voluntários (20 de cada distrito) com 
maior incidência para novos ingressos. 
- capacitacao de 44tecnicos de AEA 
em matéria de gestão e 
processamento de dados. 
- Realização de concurso de leitura e 
escrita e calculo ao nível dos centros 
de AEA. 

- Ainda por realizar. 
-Não se realizou a actividade 
 

 - Indisponibilidade financeira para 
suportar as despesas de deslocação da 
equipe do DAF e AEA. 
- Exiguidade de recursos financeiros 

10.Fortalecer as DPEDH e 
SDEJT na organização, 
implementação e gestão 
dos programas de 
AEA(Centros de AEA 
operacionais, como estão 
organizados, assiduidades 
dos alfabetizadores, etc). 

 - Partilhados  documentos sobre 
(PROFASA) aos 22 distritos, 
- Realizada Monitoria e mapeamento 
dos centros Operacionais existentes. 

- Compromisso dos distritos em Aderir 
e Difundir o programa em todos 
centros  
- Monitorados centros de AEA do 
distrito de Quelimane 

Insuficiência de recursos financeiros 
para fazer cobertura em outros distritos 

17 Capacitar gestores de 
AEA a todos níveis, para 
assegurar a implementação 
de políticas e estratégias 

 Actividade não realizada  Exiguidade de fundos 
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TETE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

1.Mobilizar e sensibilizar 

todos os actores sobre a 

importância de ter uma 

população alfabetizada 

Realizar palestras de mobilização e 

sensibilização as comunidades. 

Realizadas duas palestras de 

sensibilização e mobilização de 

actores sobre a importância de ter 

uma população alfabetizada. 

 

- Resultados: contratados 1.084 

alfabetizadores, dos quais 371 foram 

mulheres; 

- Inscritos em todos os programas 

62.907 alfabetizandos e educandos, 

dos quais 34.685 foram mulheres. 

- Maior acesso ao ensino formal depois 

da conclusão do terceiro ano/nível; 

- Movimentações constantes da 

população de um lugar para outro, 

originando neste modo maior 

desistência dos alfabetizandos, tanto 

como a fraca aderência.  

2. Desenvolver programas 

relevantes de 

Alfabetização que 

respondam às 

necessidades específicas 

 

Realizar reunião de mobilização e 

sensibilização das empresas, ceitas 

religiosas e associações para criação 

de centros de AEA nos seus 

estabelecimentos. 

Do encontro realizado, resultou na 

cedência de 12 lugares para o 

funcionamento dos centros de AEA, 

sendo 8 no distrito de Mágoè e 4 no 

de Moatize. 

 

 

 

Criados 610 centros a nível da 

Província de alfabetização e educação 

de adultos. 

Maior número de abrangência de mais 

empresas, ceitas religiosas e 

associações na cedência dos seus 

locais para o funcionamento dos 

centros de alfabetização e educação de 

adultos. 

10. Fortalecer as DPEDH e 

SDEJT na organização, 

implementação e gestão 

dos programas de AEA 

 

 

- Contratar 1.233 alfabetizadores; 

- Realizar encontro de sensibilização 

aos alfabetizadores.  

 

-Contratados 1.084 alfabetizadores e 

educadores de adultos, 

correspondendo a uma realização de 

87,9% do plano anual; 

- Estão em funcionamento no presente 

ano 610 centros, correspondente a 

361 unidades, estando a ser assistidas 

com 1.084 alfabetizadores 

contratados. 

 - Intervenção dos SDEJTs, Gabinetes 

Distritais do MASMA e Líderes 

comunitários; 

- Deslocação da população de um lugar 

para outro, influenciou na não 

continuidade de funcionamento de 

alguns centros/unidades de AEA;  

- Demora do pagamento de subsídios 

aos alfabetizadores, enfraquecendo o 

desempenho. 
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TETE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

17. Capacitar gestores de 

AEA a todos níveis, para 

assegurar a 

implementação de 

políticas e estratégias 

Realizar a capacitação dos 

alfabetizadores voluntários. 

Actividade não realizada.  Exiguidade financeira 
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SOFALA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no 

PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

1.Mobilizar e sensibilizar 

todos os actores sobre a 

importância de ter uma 

população alfabetizada  

 

- Realizar uma visita aos distritos para 

mobilização e sensibilização das 

comunidades a aderirem nos 

programas de AEA, no âmbito do 

MASMA por 7 técnicos durante 7 dias; 

- Acompanhar o processo de inicio das 

aulas de AEA nos distritos envolvendo 

5 técnicos e o gabinete Provincial do 

MASMA durante 5 dias. 

Orientação dos SDEJT`s e dos 

Gabinetes Distritais do MASMA para a 

realização de campanhas de 

sensibilização e mobilização das 

comunidades para a sua aderência 

massiva aos Programas de AEA. 

-Inscritos 51.882 alfabetizandos/ 

educandos, 30.702 dos quais são 

mulheres; 

-Contratados 738 Alfabetizadores 

Voluntários, dos 978 planificados 

-Existência de Recursos Humanos e 

materiais, garantindo-se assim a 

implementação dos programas de AEA; 

- Exiguidade de recursos financeiros 

para a efectiva implementação dos 

programas de AEA. 

2.Desenvolver programas 

relevantes de Alfabetização 

que respondam às 

necessidades específicas  

 

 - Foram realizados 02 Cursos de 

Capacitação de Directores, DAP`s e 

Professores de Escolas Primárias para 

a testagem do Currículo do Ensino 

Primário de Jovens e Adultos nos 

Distritos de Búzi e Dondo que para 

além de desenvolver conteúdos 

programáticos, vai também desenvolver 

habilidades para a vida e as Línguas 

Moçambicanas.  

- Capacitados os principais 

intervenientes do PEA de Jovens e 

Adultos em matéria do Currículo do 

EPJA. 

Garantidas todas as condições para a 

realização das capacitações. 

10. Fortalecer as DPEDH e 

SDEJT na organização, 

implementação e gestão 

dos programas de AEA 

 

 

- Adquirir material didáctico( 25.680 

cadernos, lápis, canetas borrachas ) 

para os programas de AEA, 50 

camisetes e 50 bonés para as 

cerimonias do Dia Internacional de 

Alfabetização; 

- Realizar 2 visitas de supervisão 

pedagógica aos programas de AEA 

envolvendo 6 Técnicos em todos os 

Distritos durante 7 dias em cada 

semestre; 

- Participar nas actividades da semana 

comemorativa ao dia 8 de Setembro 

- Realizadas duas Supervisões às 

escolas que tutelam os Centros de 

AEA, no Distrito da Beira, pelos 

Técnicos Pedagógicos da DPEDH-

Sofala; 

- Aquisição de camisetes, bonés, kit´s 

de material escolar, bicicletas e 

diplomas de honra para a 

comemoração do dia 8 de Setembro, 

Dia Internacional de Alfabetização. 

- Apoiadas as instituições de ensino 

sobre a implementação e gestão do 

PEA de Jovens e Adultos 

- Comemorado o dia 8 de Setembro, 

Dia Internacional de Alfabetização, em 

todos os Distritos da Província de 

Sofala. - A abertura da Semana teve 

lugar no Distrito do Búzi e o 

Encerramento, no Distrito da Beira. 

Disponibilidade de Recursos Humanos, 

materiais e financeiros para a 

realização das actividades 
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(Dia Internacional da Alfabetização) 

por 12 técnicos, durante 10 dias. 

17. Capacitar gestores de 

AEA a todos níveis, para 

assegurar a implementação 

de políticas e estratégias 

 

 

- Realizar 2 monitorias de Cursos de 

Capacitação de Alfabetizadores 

Voluntários/ Educadores Profissionais 

no âmbito de implementação do 

Currículo de Alfabetização e da gestão 

dos Programas de AEA, durante 7 

dias nos, envolvendo 5 técnicos. 

- Recepção e divulgação aos IFP`s 

(Inhamízua, Manga e Inhamínga), do 

plano de capacitação e monitoria 

centralmente elaborado; 

-Capacitação de 300 Alfabetizadores 

Voluntários, assim distribuídos: IFP de 

Inhamízua (60), IFP da Manga (160) e 

IFP de Inhaminga (80); 

-Capacitação de 19 Técnicos Distritais 

de AEA; 

-Monitoria das capacitações de 

Alfabetizadores Voluntários pela 

DPEDH-Sofala. 

-Capacitados 300 Alfabetizadores 

Voluntários, dos 430 planificados, em 

matéria de implementação e gestão 

dos Programas de AEA; 

-Capacitados 19 Técnicos Distritais de 

AEA, dos 19 planificados. 

Disponibilidade de Recursos Humanos, 

materiais e financeiros para a 

realização das actividades. 
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NIASSA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no 

PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

1 Mobilizar e sensibilizar 
todos os actores sobre a 
importância de ter uma 
população alfabetizada 

- Realizar reuniões de divulgação, 
mobilização e sensibilização do 
programa de AEA. 
- Realizar acções de advocacia nos 
distritos. 

- Realizadas reuniões de sensibilização 

as Comunidades, Lideres comunitários 

e Religiosos; 

- Feito anúncio a partir das Rádios 

comunitárias existentes, sobre a 

importância de se ter uma comunidade 

alfabetizada. 

- Realizados 8 encontros de advocacia 
nos distritos de Lichinga, Ngaúma, 
Mandimba, Lago, Mecanhelas, 
Cuamba, Chimbunila e Mecula. 

- Inscritos 16.017 alfabetizandos 

destes 10.453 mulheres em todos 

programas implementados a nível da 

Província. 

- Contratados 645 Alfabetizadores 

destes 312 mulheres. 

- Criados 517 centros para 1660 

turmas. 

- Continuar a anunciar os programas 

via Rádio e realizar palestras ao nível 

das comunidades, principalmente nos 

distritos de Lichinga, Ngaúma, 

Mandimba, Chimbunila, Majune e 

Marrupa. 

- Fraca aderência de jovens e adultos 
aos programas de AEA; 
- Exiguidade orçamental para efeitos de 
pagamento de subsídios de AEA e 
desmotivação dos alfabetizadores 
perpetuados pelos baixos valores de 
remuneração que são de 650,00MT. 

2. Desenvolver Programas relevantes 
de Alfabetização que respondam às 
necessidades Especificas.  

- Implementar alfabetização em 
línguas Locais. 
- Criar grupos de poupança nos 
centros de AEA. 
- Implementar a alfabetização modular 
em grupos de Agricultores. 

- Garantida a alfabetização em línguas 
locais. 
- Introduzidos Programas de poupança 
em grupos nos centros de AEA. 
- Criados grupos de poupança 
envolvendo os alfabetizandos; 
Implementada alfabetização modular. 

- Assegurada a aprendizagem de 
leitura e escrita em línguas locais.  
- 18 Grupos de poupança criados nos 
centros de AEA dos Distritos de 
Mandimba, Cuamba e Chimbunila 
envolvendo 501 alfabetizandos; 
- Envolvidos 1012 alfabetizandos 
sendo 649 mulheres agricultores na 
Alfabetização Modular nos centros dos 
distritos de Mandimba, Mecanhelas, 
Cuamba, Metarica, Maúa e Marrupa. 

Apoio dos parceiros de cooperação 
para área de AEA. 

10. Fortalecer as DPEDH e 

SDEJT na organização, 

implementação e gestão 

dos programas de AEA 

 

 

S- upervisionar os 517 centros de AEA 
ao nível da Província. 
- Distribuir material de AEA. 
 

- Realizadas 5 supervisões 
pedagógicas nos distritos de Lichinga, 
Mandimba, Lago, Chinbunila, e 
Ngaúma. 
- Distribuídos 13.130 Livros diversos 
para leccionação dos programas de 
AEA. 

- Apoiados e garantida a 
implementação dos programas de 
AEA. 
- Assegurado o material didáctico para 
13.130 alfabetizandos. 
Continuar a distribuir 173.262 livros. 

Indisponibilidade financeira para o 
cumprimento integral das actividades. 

17. Capacitar gestores de 

AEA a todos níveis, para 

Formar e capacitar Alfabetizadores e 
educadores voluntários; 

Capacitados 138 Alfabetizadores 
desses 39 são mulheres.  

Alfabetizadores com competência em 
matéria de Andragogia, 
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assegurar a implementação 

de políticas e estratégias 

 

(Se existe um plano de 
capacitação; como é feita a 
implementação e monitoria 
desse plano) 

  Alfabetizandos com competência em 
matéria de gestão de pequenos 
negócios. 
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NAMPULA 
Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas 
para o ano n-1 (o que constava no 
PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

1.Mobilizar e sensibilizar 
todos os atores sobre a 
importância de ter uma 
população alfabetizada 
 

Planificados 3 encontros de 
Advocacia, Sensibilização e 
Mobilização de Recursos para 
Alfabetização de Jovens e Adultos 

- Participação nas comemorações da 
semana e Dia Internacional de AEA, 
envolvendo 32 técnicos da DPEDH, 
directores do SDEJT, chefes de REGs, 
Representante do Conselho de Escola, 
Lideres comunitários, técnicos de AEA 
e a população em geral dos distritos da 
província. 
- Realizado um encontro de Oficina 
Pedagógica para revisão, impressão e 
reprodução de 2100 Módulos de 
Alfabetização em línguas Locais e Pôs 
Alfabetização 6 Classe de Educação de 
Adultos, de Programa da UATAF  

- Advocacia e Sensibilização a toda 
população 
- Retenção dos Alfabetizandos nos 
Programas. 
-Distribuição de módulos nos distritos 
de Lalaua, Ribaué, Meconta e Erati, 
financiado pelo UATAF  
 

- Advocacia e Sensibilização, 
- Financiamentos dos Parceiros, 
- Angariação de Fundos para a 
realização da reunião Provincial do 
MASMA, 
- Existência de programas em línguas 
locais nas comunidades. 

2. Desenvolver programas 
relevantes de Alfabetização 
que respondam às 
necessidades específicas 
 
 

- Planificados 3 actividades 
Especificas: Promoção de Mercados 
Rurais (PROMER), Gestão de 
Pequenos Negócios e Poupanças e 
Fabrico de Tijolos com terra 
Estabilizada. 
- Campanhas sobre a educação 
belingue, com apoio do programa 
USAID/Vamos Ler! 

- Realizada 3 capacitações no âmbito 
da educação não formal (gestão de 
pequenos negócios e educação 
Financeira)- envolvendo 22 
associações num total de 322 
participantes sendo 139 mulheres . 
- Capacitação dos Alfabetizadores, 
gestores educadores no âmbito da 
implementação do pós- alfabetização 
((P.E.P.J.A.) programa de ensino  
primário de Jovem e Adultos. 
- 1,734  pessoas sensibilizadas, das 
quais 1309 homens e 425 mulheres. 

- Expandir a iniciativa de fabrico de 
tijolos de terra estabilizada para mais 
distritos 
- Elaboração de plano analítico de 
programa aprendizagem em família 
nos distritos de Memba, Eráti com 
apoio da UNESCO. 
- Afluência Massiva nos Centros de 
AEA, 
- Membros da Comunidade com o 
conhecimento básico sobre a Filosofia 
de Educação 

- Envolvimento dos Parceiros de 
Cooperação SAVE THE Children, 
UNESCO, UATAF, 
- Membros da comunidade 
sensibilizando os pais e /ou 
encarregados de educacao para 
adererir o ensino bilingue 
 

10. Fortalecer as DPEDH e 
SDEJT na organização, 
implementação e gestão 
dos programas de AEA 
 
 

Programadas 3 Visitas de Monitoria 
em 15 Distritos 

Realizadas 2 visitas de Monitoria aos 
distritos de Nampula Ribaué, Lalaua, 
Eráti, Memba, Meconta, Nacala Velha e 
Nacala 

Centros Operacionais, 242 
Alfabetizadores Assíduos e a 
Cumprirem com os Programas 

Apoio Financeiro dos Parceiros ( 
UATAF, SAVE THE CHILDRENS e 
UNESCO). 
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NAMPULA 
Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas 
para o ano n-1 (o que constava no 
PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

17. Capacitar gestores de 
AEA a todos níveis, para 
assegurar a implementação 
de políticas e estratégias 
desse plano). 

Planificadas 2 Capacitações  
 

Realizada 1 capacitação com 
alfabetizadores, 

100 Alfabetizadores em 5 distritos 
Larde, Moma, Angoche, Rapale e 
Nampula  

Apoio do MINEDH e IFP de Nampula. 
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INHAMBANE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

1. Mobilizar e sensibilizar 

todos os actores sobre a 

importância de ter uma 

população alfabetizada 

Acompanhar as acções de mobilização 

das comunidades para aderirem aos 

vários programas de AEA 

implementados na província 

 

- Feita a sensibilização e mobilização 

das pessoas para aderirem a AEA a 

quando da realização da campanha da 

matrícula da 1ª classe; 

- Ao nível dos NPBs e escolas também 

foi levada a cabo a sensibilização porta 

a porta ou via encontros realizados 

pelas lideranças locais e/ou directores 

de escolas com encarregados de 

educação 

- Inscritos 12.056 alfabetizandos e 

educandos doa 10.183 são mulheres; 

- Do número acima, 9.256 

frequentaram a Alfabetização e 2.800 o 

Pós Alfabetização; 

- Foram revitalizados 177 Núcleos 

Pedagógicos de Base e 443 Centros de 

AEA; 

- 398 alfabetizadores voluntários e 67 

educadores de adultos garantiram a 

leccionação de aulas nos Centros de 

AEA 

- Envolvimento de algumas lideranças 

locais na sensibilização das 

comunidades; 

- Comprometimento de maior parte 

dos directores de escolas na gestão 

dos programas de AEA 

2. Desenvolver programas 

relevantes de Alfabetização 

que respondam às 

necessidades específicas 

 

Implementar os programas de AEA nas 

associações e empresas 

- Criados 2 centros de AEA nas 

associações agricultura nos distritos de 

Vilankulo e Inharrime e 7 centros na 

empresa (INAS) no distrito de 

Inhassoro. 

Inscritos 72 alfabetizandos educandos 

nas associações agricultura nos 

distritos de Vilankulo (28) e Inharrime 

(44) e 394 no INAS em Inhassoro 

- Envolvimento do patronato do INAS 

e dos membros das associações na 

implementação dos programas de 

AEA 

10. Fortalecer as DPEDH e 

SDEJT na organização, 

implementação e gestão 

dos programas de AEA 

 

Realizar a supervisão específica aos 

programas de AEA para verificar a 

organização e funcionamento dos 

centros de AEA 

Realizada a supervisão pedagógica 

abrangendo os centros de AEA em 

todos os distritos 

- 443 Centros de AEA operacionais em 

2018 organizados em NPBs. Os 

centros estão sob gestão dos 

directores de escolas; 

- Directores de escolas alocaram 

material de funcionamento (material de 

planificação para 

alfabetizadores/educadores, quadros 

pretos e giz); 

- A assiduidade dos alfabetizadores foi 

satisfatória dado que nenhum 

alfabetizador abandonou os adultos 

Sensibilização permanente dos 

alfabetizadores para serem pontuais 

assíduos nos centros de AEA, pelos 

directores de escolas, coordenadores 

de NPBs, lideranças locais, 

supervisores distritais e provinciais 

17. Capacitar gestores de 

AEA a todos níveis, para 

assegurar a implementação 

de políticas e estratégias 

Coordenar com os IFP de Homoíne, 

Vilankulo e Chicuque  para capacitar   

alfabetizadores recém contratados  em 

Realizada a capacitados dos 

alfabetizadores voluntários pelos 3 IFP, 

em coordenação com os SDEJT 

- 398 alfabetizadores voluntários 

capacitados pelos IFP e NPBs em 

metodologias de educação de adultos, 

planificação e leccionação de aulas, 

Envolvimento das direcções dos IFP e 

coordenadores dos Núcleos 

Pedagógicos de Base na capacitação 

dos alfabetizadores. 
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 metodologia de  ensino adultos durante 

5 dias. 

 

produção de material didáctico, entre 

outros conteúdos; 

- Com esta capacitação, houve 

melhorias do desempenho dos 

alfabetizadores 
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MAPUTO PROVÍNCIA 
Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas 
para o ano n-1 (o que constava no PdA 
do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

1 Mobilizar e sensibilizar 
todos os actores sobre a 
importância de ter uma 
população alfabetizada 

Realização de 2 encontros de 
mobilização e sensibilização com os 
técnicos de AEA Distritais no âmbito da 
Organização e Gestão dos Centros e 
distribuição de metas para a 
contratação de alfabetizadores. 

- Realizado 1 encontro com 8 técnicos 
distritais de AEA e chefes da RAP’s no 
âmbito da sensibilização e reflexão 
sobre a alfabetização; 
- Contratados 332 alfabetizadores dos 
375 planificados; 
- Realizados encontros com líderes 
comunitários sobre a importância da 
sua participação nas actividades de 
AEA. 

- Inscritos 8.703 alfabetizandos e 
educandos nos centros de AEA; 
- Mobilizados mais parceiros para 
implementar programas de 
alfabetização. 

Factores positivos  
- Existência de parceiros que apoiam a 
implementação dos programas de 
AEA; 
- Pagamento de subsídios de 
alfabetizadores assegurado. 
Factores Negativos 
Atraso no pagamento do subsídio de 
AEA. 

2. Desenvolver programas 
relevantes de Alfabetização 
que respondam às 
necessidades específicas 

Implementação do Programa Integrado 
de Alfabetização. 
(Módulo Agricultura e Pequenos 
Negócios) e LEITAC na Componente 
agrícola e o Programa Reflect. 

- Implementado em 4 distritos, (Matola, 
Boane, Namaacha e Manhiça) o 
Programa Integrado de Alfabetização, 
em parceria com a Sociedade Civil, 
ONG’s e Organização de Base 
Comunitária financiado pela VHS/DVV-
Internacional; 
- Implementado o Programa LEITAC no 
Distrito de Marracuene, financiado pela 
AMPCM e o Programa de Reflect no 
Distrito da Manhiça. 

- Inscritos 885 participantes nos 
programas com enfoque para as 
necessidades específicas. 
Programa Integrado-----675 
LEITAC--------------------50 
Reflect---------------------210 
Principais resultados: 
- Mudança no pensamento instintivo 
para lógica na gestão de negócios 
assim como na produção agrícola; 
- Melhoria na gestão de negócio;   
- Melhoria na produção agrícola, com o 
abandono dos produtos químicos e uso 
de fertilizantes e pesticidas orgânicos. 

Existência de parceiros que apoiam a 
implementação dos programas. 

10. Fortalecer as DPEDH e 
SDEJT na organização, 
implementação e gestão 
dos programas de AEA 

Realização de 2 encontros com os 
Técnicos Distritais para a apreciação e 
RAP’s para a apreciação das actividades 
realizadas e distribuição de metas por 
programa de AEA. 

- Realizado 1 encontros com 8 Técnicos 
de AEA e 8 RAPs dos distritos; 
- Realizadas supervisões aos SDEJT e 
escolas que tutelam os centros de AEA 
a fim de apurar o nível de organização e 
gestão dos programas de AEA. 

Contratados 332 alfabetizadores 
voluntários, criados 179 centros e 53 
NPB’s; 
Implementados os programas de 
Alfabetização e Educação de Adultos. 

Factores positivos  
- Implementados os programas de 
AEA;  
- Existência de fundos para o 
pagamento de subsídios aos 
alfabetizadores; 
Factores Negativos   
Demora no pagamento dos subsídios 
aos alfabetizadores. 
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17. Capacitar gestores de 
AEA a todos níveis, para 
assegurar a implementação 
de políticas e estratégias 

Participação nos seminários, de âmbito 
nacional, de capacitação de técnicos 
Provinciais em matéria de gestão e 
organização dos programas de AEA. 

Participação de 3 técnicos, dos quais 2 
provinciais e 1 distrital no Seminário de 
âmbito nacional de capacitação de 
técnicos Provinciais em matéria de 
gestão e organização dos programas 
de AEA. 

Capacitados 3 técnicos em matéria de 
gestão dos programas de AEA. 

Factores Negativos 
Falta de fundos para a respectiva 
réplica nos distritos. 
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CABO DELGADO  

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do 

ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da actividade 

1. Mobilizar e sensibilizar 

todos os actores sobre a 

importância de ter uma 

população alfabetizada 

- Reunião Provincial sobre 

Alfabetização e Educação de Adultos. 

- Fórum Provincial do NUCODE 

(Núcleo de Coordenação para 

Desenvolvimento da Educação).    

- Estudar mecanismos de massificação 

e dinamização das actividades de AEA 

da Província. 

- Análise da implementação da 

Estratégia de AEA (2016 - 2019) em 

Cabo Delgado. 

- Sensibilizados SDEJT’s para 

dinamização das actividades de AEA. 

- Mobilizados novos parceiros para 

AEA (Escola Provincial da Frelimo, 

Aldeia de Crianças SOS de 

Pemba,Cáritas - Diocesana de 

Pemba, Parque Nacional das 

Quirimbas,Helpo/ em parceria com 

Irmãs Franciscanas). 

- Disponibilidade orçamental da 

DPEDH. 

- Apoio de Parceiros para realização 

do evento. 

 

2. Desenvolver programas 

relevantes de Alfabetização 

que respondam às 

necessidades específicas 

- Alfabetização regular de pessoas da 

terceira idade; 

- Alfabetização técnico-vocacional; 

- Alfabetização regular de camponeses. 

 

- Inscritos 100 alfabetizandos (idosos 

beneficiários de PSSB16);  

- Inscritos 3.777 alfabetizandos jovens 

de 15-33 anos de idade; 

- Inscritos na AEA 720 camponeses de 

5 Distritos (Ancuabe, Balama, Chiúre, 

Montepuez e Namuno). 

Aprovados 92% dos alfabetizandos 

inscritos de todos os programas de 

AEA. 

 

 

- Esforço do Governo Provincial e 

Distrital; 

- Envolvimento de Parceiros (RAJANO 

/ INAS;Progresso;OIKOS-PROMER). 

10. Fortalecer as DPEDH e 

SDEJT na organização, 

implementação e gestão dos 

programas de AEA 

Manutenção e fortalecimento do 

sistema de gestão de AEA: DPEDH, 

SDEJT, ZIP/NPB, Escola/Centro de 

AEA. 

Organização de reuniões provinciais 

anuais sobre AEA. 

- Supervisão sistemática aos SDEJT’s e 

Centros de AEA. 

- Organização de reuniões provinciais, 

visando a robustez institucional na 

gestão das estratégias sobre AEA. 

Feitas 8 supervisões aos SDEJT’s e 

Centros de AEA; organizada uma 

reunião provinciais, visando a robustez 

institucional na gestão das estratégias 

sobre AEA. 

Apoio de Parceiros (OIKOS-PROMER, 

Progresso, MULEIDE/APS,GVC 

Moçambique). 

17. Capacitar gestores de 

AEA a todos níveis, para 

assegurar a implementação 

de políticas e estratégias 

 

Capacitação de técnicos de AEA, 

sendo 2 da DPEDH, 16 dos SDEJT’s, 

17 Supervisores distritais, 14 

facilitadores, 196 alfabetizadores. 

Seminários de capacitação nos Distritos 

de Palma, Mocímboa da Praia, 

Macomia, Quissanga, Pemba, Meluco, 

Ancuabe, Balama, Chiúre, Namuno, 

Montepuez, Mueda.   

Capacitados em matérias gestão de 

programas de AEA, técnicos DPEDH, 

dos SDEJT’s, dos NPB e 

alfabetizadores. 

Apoio de Parceiros (Progresso, 

OIKOS-PROMER, RAJANO, 

MULEIDE/APS, GVC Moçambique). 

 

  

                                                             

16 PSSB = Programa de Subsídio Social Básico, implementado pelo INAS. 
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MAPUTO CIDADE 
Objectivos   

Específicos de Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

1 Mobilizar e sensibilizar 

todos os actores sobre a 

importância de ter uma 

população alfabetizada 

 

 - Realizar campanhas de 

Sensibilização com envolvimento dos 

líderes comunitários ou pessoas 

influentes  e líderes religioso. 

 – Recrutar alfabetizadores voluntários 

 – Realizar actividades alusivas as 

comemorações do dia 8 de Setembro 

- Realizados encontros em lugares de 

maior concentração populacional --

(Igrejas e Mercados) 

- Realizada a Contratação de   

alfabetizadores voluntários 

- Capacitados  73 alfabetizadores no 

IFP da Munhuana  

- Realizado o lançamento da semana 

de AEA e as comemorações no dia 8 

de Setembro  na Escola Comunitária 4 

de Outubro no Distrito KaMaxakeni. 

- Estão inscritos 3301 alfabtizandos 

dos quais 1777  na Alfabetização e 

1524 na Pós alfabetização 

- Contratados 153 alfabetizadores 

voluntários 

- Participação de cerca de 500 

pessoas  nas cerimónias alusivas às 

comemorações 

- Existência de centros de AEA e de 

Afabetizadores voluntários 

- Existência de manuais de literacia e 

numeracia em número suficiente 

- Disponibilidade financeira para o 

programa de Alfabetização 

- Envolvimento da comunidade na 

mobilização 

2. Desenvolver programas 

relevantes de Alfabetização 

que respondam às 

necessidades específicas 

 

  Desafios 

Em curso a identificação de 

necessidades das diferentes 

comunidades. 

Existência agremiações de diferentes 

grupos sociais 

10. Fortalecer as DPEDH e 

SDEJT na organização, 

implementação e gestão 

dos programas de AEA 

 

 - Realizar a supervisão  

 – Distribuir materiais para AEA 

- Realizadas 11 supervisões 

abrangendo todos os centros 

- Distribuídos 3554 livros de numeracia 

e literacia 

- Melhoradas as condições de 

aprendizagem 

Desafios: 

Reprodução dos materiais para Pós 

alfabetização 

Existência de  Materiais para o 

programa de AEA 

17. Capacitar gestores de 

AEA a todos níveis, para 

assegurar a implementação 

de políticas e estratégias 

 

 

Capacitar Gestores de AEA Realizada uma capacitação de gestores 

distritais e provinciais de AEA  

envolvendo 20 técnicos 

Melhorada a gestão dos centros de 

AEA 

Existência do Instituto de Formação de 

Professores 
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MANICA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

1. Mobilizar e sensibilizar 

todos os actores sobre a 

importância de ter uma 

população alfabetizada 

- Realizar encontros com os lideres 

Comunitários, Religiosos, Secretários 

dos Bairros e Provedores de AEA/ENF 

para sensibilizar e mobilizar as 

comunidades para aderência aos 

programas de AEA.  

Realizada 5 encontros, sendo um em 

cada distrito, nomeadamente: 

Manica,Sussundenga, Macate, Barue e 

Vanduzi. 

- Inscritos 19.923 alfabetizandos em 

todos os programas; 

- Contratados 561 alfabetizadores 

Voluntários, envolvidos 705 

estudantes do programa PROFASA 

formadas 684 turmas; 436 centros e 

formadas 133 Núcleos Pedagógicos 

de Base(NPB)  

- Continuar aumentar os efectivos na 

área de alfabetização com vista a 

redução da taxa de analfabetismo 

para índices mais baixo 

-Orçamento disponibilidade da 

DPEDH, embora exíguo que nao 

permitiu abranger a todos distritos da 

Província. 

- Apoio de Parceiros na realização das 

actividades de AEA, em alguns 

distritos. 

 

2. Desenvolver programas 

relevantes de Alfabetização 

que respondam às 

necessidades específicas 

Desenvolvidas programas, que visam o 

ensino de técnicas apropriadas de 

produção e conservação dos alimentos 

(agricultura resiliente); 

Programas de angriacao de fundos 

(poupanca entre alfabetizandos num 

centro) 

Contratados 90 facilitadores para 

Promac/Clusa e 144 para Alfalit 

Moçambique. 

- Aprendidas técnicas da agricultura 

resiliente, que permitem a produção 

de alimentos em momentos de 

temperaturas altas; 

- Mudança de vida e hábitos 

alimentares; 

- Angariados fundos financeiros que 

permitem a restauracao das suas 

vidas, no que concerne habitação, a 

saude e Educação dos seus filhos. 

Esforços envidados pelos parceiros 

nas comunidades da nossa  Província. 

10. Fortalecer as DPEDH e 

SDEJT na organização, 

implementação e gestão dos 

programas de AEA 

- Capacitações dos tecnicos de AEA a 

todos niveis, sobre a gestao dos 

programas de Alfabetizacao. 

- Todos centros de AEA sao tutelados 

pelas escolas. E os alfabetizadores sao 

controlados pelas escolas, onde 

assinam o livro de ponto na entrada e 

saida das suas actividades em cada dia 

de trabalho. 

- Realização de capacitações ao nivel 

dos SDEJT’s NPB e Centros de AEA 

em materia de metodologias e 

planificação de aulas. 

 - Realização de supervisão nos centros 

de AEA. 

- Melhorada a gestão dos centros de 

Alfabetização ao nivel dos distritos de 

Manica e Sussundenga 

- Reduzida as desistencias nos 

centros de Alfabetização. 

Existencia de fundo de capacitação no 

IFP Chibata. 



RELATÓRIOS ANUAIS DAS PROVÍNCIAS        ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

130          20ª REUNIÃO ANNUAL DE REVISÃO, 2019 
 RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

MANICA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

17. Capacitar gestores de AEA 

a todos níveis, para assegurar 

a implementação de políticas 

e estratégias 

Capacitação de técnicos de AEA, sendo 

3 da DPEDH, 1 dos SDEJT de Manica, 

e 80 alfabetizadores. 

Replica na DPEDH, SDEJTs e nos 

cenros de AEA. 

Capacitados em matérias de oficinas 

pedagogicas e gestão de programas 

de AEA, técnicos DPEDH, dos 

SDEJT’s, coordenadores  NPB e 

alfabetizadores. 

Capacitacoes no local de trabalho, 

durante os encontros. 

Capacitacões realizadas nas 

planificações quinzenais. 
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GAZA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

1.Mobilizar e sensibilizar 

todos os actores sobre a 

importância de ter uma 

população alfabetizada  

- Realizar 5 visitas aos distritos para 

mobilização e sensibilização das 

comunidades a aderirem nos 

programas de AEA, no âmbito do 

MASMA por 2 técnicos durante 5 dias; 

- Acompanhar o processo de inicio das 

aulas de AEA nos distritos envolvendo 

1 técnico e o gabinete do Esposo de 

S.Excia governadora da província; 

- Acompanhar o processo de 

contratação de alfabetizadores 

voluntários;  

- Capacitar alfabetizadores voluntários. 

-Visitados 5 distritos nomeadamente: 

Chicualacuala, Manjacaze, Chibuto, Xai-

Xai e Chongoene; 

- Acompanhado o inicio de aulas no 

distrito de Chicualacuala pelo Esposo de 

S.Excia governadora da província e um 

técnico; 

- Acompanhado o processo de 

contratação de 264 alfabetizadores 

voluntários; 

-Capacitados 135 alfabetizadores 

voluntários  

- Incremento do número de 

alfabetizandos inscritos nos Centros 

de AEA; 

- Retenção dos alfabetizandos até a 

conclusão do nível; 

- Assistência da abertura solene do 

ano lectivo; 

- Reduzir o índice de analfabetismo 

nas comunidades; 

- Melhoria na aplicação dos métodos 

de leccionação. 

-Existência de alfabetizadores e 

educadores; 

- Dispersão da população nas zonas 

rurais. 

- Assegurado o cumprimento do 

calendário escolar; 

- Redução do índice de analfabetismo; 

- Incremento do aproveitamento 

pedagógico. 

Desenvolver programas 

relevantes de Alfabetização 

que respondam às 

necessidades específicas  

Implementar os programas de AEA que 

respondam aos anseios da 

comunidade. 

Implementados 4 programas (Alfa-

regular, Alfa- radio, PROFASA e 

Educação Não Formal). 

Maior abrangência das populações. 

 

Existência de número elevado de 

pessoas dotadas de conhecimentos 

de leitura, escrita e cálculo, e de 

técnicas de produção agrícola. 

 

 Comemorar o Dia Internacional de 

Alfabetização. 

Comemorado em todos distritos o Dia 

Internacional de Alfabetização. 

Valorização da alfabetização na 

sociedade. 

Maior aderência da população na 

comemoração doDia Internacional de 

Alfabetização. 



RELATÓRIOS ANUAIS DAS PROVÍNCIAS         ENSINO SECUNDÁRIO 

132          20ª REUNIÃO ANNUAL DE REVISÃO, 2019 
 RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

 

 

 

ZAMBÉZIA 

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?) 

Qual foi o resultado (Quais os 

resultados principais? Desafios 

encontrados?) 

Factores (positivos ou 

negativos) que influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

04. Expandir o ensino à 

distância, de forma sustentável 

 

 

Introdução do PESD em quatro distritos 

(Derre, Luabo, Mulevala e Mocubela) 

Não realizada devido a exiguidade de 

recursos financeiros. 

O PESD funciona em 18 distritos, 

com excepção de Derre, Luabo, 

Mulevala e Mocubela. 

 

- Falta de módulos; 

- Exiguidade de recursos 

financeiros para capacitar os 

professores. 

10. Implementar um sistema de 

formação e de 

desenvolvimento profissional 

contínuo de professores 

incluindo temas transversais e 

outros relativos ao 

atendimento de alunos com 

necessidades educativas 

especiais 

 

Nada consta Nada consta  Nada consta Nada consta 

12. Formar e capacitar os 

gestores escolares no domínio 

da planificação, gestão e 

administração escolar 

 

 

Formar 540 gestores escolares no domínio 

de planificação, gestão e administração 

escolar 

Foi realizada a primeira fase, 

beneficiaram-se 215 gestores escolares 

do distrito de Molumbo, Milange, 

Pebane, Maganja da Costa, Morrumbala, 

Nicoadala e Quelimane. 

- 215 Gestores formados; 

- Melhorada a gestão e 

administração escolar. 

- Existência de recursos 

financeiros financiados pela 

UNICEF; 

- Existência de módulos e manuais 
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TETE 

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?  

Qual foi o resultado (Quais os 

resultados principais? Desafios 

encontrados?) 

Factores (positivos ou 

negativos) que influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

04. Expandir o ensino à 

distância, de forma sustentável 

 

 

- Capacitar tutores e gestores dos centros 

de apoio e aprendizagem no âmbito do 

Programa de Ensino Secundário à 

Distância; 

- Realizar acções de sensibilização aos 

pais e encarregado de educação e a 

comunidade no geral. 

- Capacitados 30 professores 

correspondente a 3 centros, sendo 1 

centro do distrito de Mutarara e 2 no de 

Angónia. A capacitação incluiu a 2 

técnicos da DPEDH; 

- Realizadas campanhas de 

sensibilização aos alunos, pais e 

encarregados de educação, confissões 

religiosas e a comunidade no geral sobre 

o funcionamento do PESD. 

- Funcionaram em 2018 30 CAA’s, 

dos 33 existentes no ano de 2017, 

tendo fechado 3 devido a falta de 

fluxo de alunos, estando 

matriculados 1.890 alunos, destes 

843 foram mulheres; 

- Como desafio, sensibilização da 

comunidade e a liderança local 

para a aderência ao Programa e 

introdução do 2º ciclo. 

Fraca adesão dos alunos ao 

programa. 

 

10. Implementar um sistema de 

formação e de 

desenvolvimento profissional 

contínuo de professores 

incluindo temas transversais e 

outros relativos ao 

atendimento de alunos com 

necessidades educativas 

especiais 

 

- Capacitar professores em diversas 

matérias nas interrupções lectivas; 

- Capacitar professores de Química, 

Biologia e Física em matéria de 

Laboratório; 

- Capacitar membros do Apoio Pedagógico 

no âmbito de elaboração de planos 

analíticos e elaboração de avaliações. 

 

 

Actividade não realizada. 

  

 

Exiguidade financeira 

12. Formar e capacitar os 

gestores escolares no domínio 

da planificação, gestão e 

administração escolar 

 

- Realizar visitas de acompanhamento aos 

distritos; 

- Capacitar membros dos conselhos de 

escolas em matéria de gestão escolar. 

 

Actividade não realizada. 

  

Exiguidade financeira 
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SOFALA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?  

Qual foi o resultado (Quais os 

resultados principais? Desafios 

encontrados?) 

Factores (positivos ou 

negativos) que influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

4. Expandir o ensino a 

distancia, de forma sustentável 

(que estratégias adoptaram para 

expandir o ensino a distancia) 

- Supervisão aos programas de ensino a 

distância (em especial o PESD), 

- Monitoria ao processo de reprodução dos 

módulos e testes de fim de módulo,  

- Divulgação do PESD, feita através de 

sensibilização das comunidades para 

aderência ao PESD (nas reuniões de 

abertura do ano lectivo, nos encontros com 

pais encarregados para divulgação dos 

resultados trimestrais, nos encontros com o 

conselho de escola, distribuição de material 

publicitário – panfletos, camisetes e bonés) 

 

- Houve progressos pois a DPEDH em 

coordenação com o IEDA capacitou os 

intervenientes do PESD (5 Gestores, 45 

Tutores, 5 DAPs, 2 Técnicos dos SDEJT) 

dos CAAs Mapombue, Eduardo 

Mondlane e Pungué no distrito de 

Gorongosa, CAA Nhangau e 

Muchatazina – Distrito da Beira. 

- Igualmente no mês de Setembro foi 

realizada a supervisão aos programas de 

ensino a distancia (CAAs e NPs), nos 

distritos de Marromeu, Caia, Buzi, Beira, 

com replica em Muanza, Cheringoma, 

Nhamatanda.   

Resultados:   

- Capacitados os intervenientes 

que tende o ensino a distancia,  

- Monitorado o trabalho 

desenvolvido pelos Gestores e 

Tutores, sensibilizadas as 

comunidades, SDEJT, Governos 

distritais a divulgar e aderir ao 

PESD, 

- Matriculados no presente ano 

5549 alunos no PESD, sendo 2207 

mulheres 

Desafios:  

- Monitoria do processo de 

Planificação e reprodução dos 

módulos e testes de fim de 

modulo, 

- Divulgação do programa as 

comunidades, 

- Capacitação dos intervenientes, 

Garantia de mais qualidade na 

formação 

Positivos:  

- Acesso ao ensino a mais 

cidadãos, 

- Promoção do estudo autónomo, 

assegurado através dos módulos, 

Inovação no ensino, que se verifica 

na implementação de sessões de 

tutorias em que os alunos têm 

oportunidade de apresentar 

inquietações, experiências 

adquiridas 

A melhorar: 

- Escassez de módulos e testes de 

fim de módulos, 

- Transferência constante dos 

intervenientes ao PESD já 

capacitados, 

- Existência de salas próprias em 

algumas escolas com CAAs para o 

funcionamento do PESD 

 

10. Implementar um sistema de 

formação e de 

desenvolvimento profissional 

continuo de professores 

incluindo temas transversais e 

de outros. 

Implementação de um sistema de formação 

e desenvolvimento profissional contínuo de 

professores incluindo temas transversais e 

outros 

-Formados docentes em matéria de 

agropecuária 

-Trinados 60 professores em técnicas de 

uso de materiais locais disponíveis para 

viabilizar o programa de ensino e ater 

pensamento crítico 

- Professores aprenderam a por 

em pratica o programa de agro 

pecuária do 2 ciclo 

- Professores treinados em como 

ter pensamento profundo para 

buscar soluções em ambientes 

desprovidos  

- Implementado o programa de 

agro pecuária no 2 ciclo 

Capacitados docentes em como 

gerir o programa. 

- Professores leccionam usando 

meios disponíveis localmente 

Formados 09 Directores das 

Secundarias em matéria de Gestão 

Escolar 

Os Directores das escolas 

aprenderam as técnicas de gestão 

e todos elementos envolvidos na 

gestão escolar 

- Houve melhorias no processo de 

gestão  

- As abordagens dos gestores 

passaram a ser cientificas. 
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Fazer supervisão geral e especifica aos 

SDEJT e as escolas 

-Realizado a supervisão aos distritos e 

escolas relativo a distribuição do serviço 

docente, provas provinciais e supervisão 

geral e de exames. 

Encontradas escolas sem 

instrumentos de gestão de serviço 

docente, com escrituração 

incompleta, 

- As escolas foram providas de 

instrumentos de gestão de serviço 

docentes. Os mapas de 

distribuição de serviço docente 

foram melhorados 

- Recomendadas algumas escolas 

a organizarem a escrituração 

escola 

- Apoiadas as escolas na 

organização das provas e exames 

extraordinários. 

12. Melhorar a assiduidade dos 

alunos e professores. 

Realizar palestras de sensibilização aos 

professores e alunos sobre a assiduidade. 

Implementada a Campanha Mais 

Assiduidade nas Escolas. 

Controlado durante a supervisão o livro 

de presença dos alunos nas escolas. 

- O tempo de aulas foi 

maximizado, 

- Docentes consciencializados 

sobre a gestão de tempo lectivo. 

O aproveitamento dos alunos 

aumentou e 

houve retenção de docentes e 

diminuição de barulho e 

movimentação de alunos em 

tempos de aulas 
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NIASSA 

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?  

Qual foi o resultado (Quais os 

resultados principais? Desafios 

encontrados?) 

Factores (positivos ou 

negativos) que influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

04. Expandir o ensino à 

distância, de forma sustentável 

 

- Abrir Centros de Apoio a Aprendizagem 

(CAA) nos locais com necessidades. 

- Inscrever alunos para o Ensino 

Secundário à Distância. 

- Adquirir módulos para os Centros de 

Apoio a Aprendizagem (CAA). 

- Divulgar os Programas do PESD1 e 2. 

- Capacitar tutores e gestores de AEA. 

- Abertos 03 Centros de Apoio e 

Aprendizagem (CAA) sendo, Itepela- 

Ngaúma, Metomon-Majune e Muembe-

sede. 

- Inscritos 1366 alunos no PESD1 e 138 

alunos no PESD2. 

- Realização da supervisão pedagógica 

no distrito de Lichinga. 

- Reproduzidos e alocados os módulos 

aos CAAs: PESD1˗ 4200 módulos e 

PESD2˗780 módulos. 

- Divulgado o programa no seio da 

comunidade através de encontros com 

os directores SDEJT, líderes 

comunitários, membros de conselho de 

escolas, com recurso aos meios e 

material publicitário como panfletos e 

desdobráveis, cartazes, rádios 

comunitárias.  

- Capacitados 35 tutores e gestores do 

PESD1, Escolas, SDEJT e 24 Gestores 

e tutores do PESD2. 

- Assegurada a existência do 

ensino secundário nos locais com 

necessidade. 

Garantida a continuidade dos 

estudos aos alunos do nível 

secundário. 

- Expansão do Ensino Secundário 

à Distância para os Distritos de 

Muembe, Ngaúma e Majune. 

- Incremento do efectivo dos 

alunos. 

- Garantida a capacidade de tutória 

e gestão dos programas. 

 

- Envolvimento de gestores e 

tutores de CAAs na organização 

dos materiais de auto-

aprendizagem. 

- Uso das TICs na interacção com 

os intervenientes no processo. 

- Não aderência dos alunos a esta 

modalidade de ensino. 

- Exiguidade financeira que 

resultou no não cumprimento da 

realização do PdA. 

 

10. Implementar um sistema de 

formação e de 

desenvolvimento profissional 

contínuo de professores 

incluindo temas transversais e 

outros relativos ao 

atendimento de alunos com 

necessidades educativas 

especiais 

Nada feito 

  

Exiguidade orçamental 

para o efeito  
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12. Formar e capacitar os 

gestores escolares no domínio 

da planificação, gestão e 

administração escolar. 

 

Nada feito 

  

Exiguidade orçamental 

para o efeito  
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NAMPULA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito)?  

Qual foi o resultado (Quais os 
resultados principais? Desafios 
encontrados?) 

Factores (positivos ou 
negativos) que influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

04. Expandir o ensino à 
distância, de forma sustentável 
 
 

- Supervisão aos CAAs ( Centro de Apoio a 
Aprendizagem. 
- Distribuição de Módulos. 
 

- Supervisionados 10 CAAs do distrito de 
Nampula, 
- Suprevisionados os CAAs do PESD 2 ( 
Segundo Ciclo) dos distrito de Angoche e 
Ribaué 
- Distribuídos 6.358 Módulos aos Distritos 
da Província de Nampula (2069), Niassa 
(1214) e Manica (5144)  

-Mobilização das Instituições de 
base para operacionalização de 
bibliotecas escolares  
-Adquirido Módulos adaptados pelo 
MINEDH. 
-Dos 871 avaliados do PESD1 866 
tiveram situação Positiva em 76%. 
-Dos 83 avaliados do PESD2 70% 
tiveram situação positiva. 

Encontros com os Gestores 
dos CAAs e Directores de 
Escolas,  
 
 

10. Implementar um sistema de 
formação e de desenvolvimento 
profissional contínuo de 
professores incluindo temas 
transversais e outros relativos 
ao atendimento de alunos com 
necessidades educativas 
especiais 
 
 

Capacitações de Professores para o 
desenvolvimento Profissional 

- Capacitados 31 professores no âmbito da 
Língua de sinais e Sistema Braille nos 
distritos de Angoche e Nampula  
Realizadas Jornadas Pedagógicas no 2 
Trimestre envolvendo 60 Professores 
 
 

- Potenciar professores de modo a 
atender as crianças com diferentes 
tipologias na sala de aulas. 
- Supervisão e monitoria pedagógica 
as escolas do projecto, “Escolas 
Piloto para a Melhoria de Qualidade 
da Aprendizagem” do distrito de 
Nampula. 
- Acompanhamento do processo de 
realização das provas externas do 
primeiro e segundo trimestre de 
2018, no Distrito de Nampula. 

- Disponibilidades de Materiais 
pra a formação continuam 
- Apoio Financeiro da ACAMO 
e DPMGCAS   

12. Formar e capacitar os 
gestores escolares no domínio 
da planificação, gestão e 
administração escolar 
 
 

Capacitar Gestores Escolares Capacitados 649 Gestores escolares de 
toda província. 

Monitoria das actividades de 
capacitação dos professores e 
Gestores Levadas a Cabo pelos 
IFP,s de Nampula e Marrere em 
matéria da Revisão pontual do 
Currículo e análise refletiva de 
aulas. 
Coordenação das actividades 
desenvolvidas entre os IFP`s /EPF`s 
com a DPEDH, S.D.E.J.T.e 
MINEDH 

 Melhoria na gestão escolar e 
o nível de participação 
comunitária 
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MAPUTO PROVINCIA 
Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito?  

Qual foi o resultado (Quais os resultados 
principais? Desafios encontrados?) 

Factores (positivos ou 
negativos) que influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

04. Expandir o ensino à 
distância, de forma 
sustentável 
 
 

Divulgação do programa do PESD I e II em 
toda a província 

- Divulgado o PESD, através de panfletos, 

calendários, camisetes, bonés e 

contactos com o grupo alvo. 

- Aberto 1 CAA e 1 núcleo pedagógico. 

- Matriculados na 8ª classe 1613 alunos e 

avaliados 1344 dos quais 1128 em situação 

positiva; 

- Matriculados na 9ª classe 1534 alunos e 

avaliados 1317 dos quais 1064 em situação 

positiva; 

Matriculados na 10ª classe 1879 alunos e 

avaliados 1773 dos quais 1053 em situação 

positiva. 

Factores positivos 

Apoio dos técnicos do IEDA. 

10. Implementar um 
sistema de formação e de 
desenvolvimento 
profissional contínuo de 
professores incluindo 
temas transversais e 
outros relativos ao 
atendimento de alunos 
com necessidades 
educativas especiais 

Realização de jornadas Pedagógicas a 
nível província. 

Realizada 1 jornada Pedagógica no 
Ensino Secundário 

Foram apresentados e debatidos temas, onde 
estiveram cerca de 130 participantes (Gestores 
do ensino Secundário, Professores, Técnicos 
pedagógicos, de todos os distritos e 
Inspetores). 

Divulgação atempada do 
evento. 
 

12. Formar e capacitar os 
gestores escolares no 
domínio da planificação, 
gestão e administração 
escolar 

-Capacitação de professores no âmbito da 
implementação do currículo do ensino 
secundário; 
- Realização de supervisão no âmbito da 
implementação do currículo do ensino 
secundário;  

- A actividade não foi realizada por 
insuficiência de fundos. 
- A actividade não foi realizada por 
insuficiência de fundos. 
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MAPUTO CIDADE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?  

Qual foi o resultado (Quais os resultados 

principais? Desafios encontrados?) 

Factores (positivos ou 

negativos) que influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

04. Expandir o ensino à 

distância, de forma 

sustentável 

 

 Divulgar esta modalidade de ensino nas 

EPC´s, Escolas Secundárias e nas 

comunidades 

Feitas reuniões de sensibilização dos 

finalistas da 7ª e 10ª classe e nos 

conselhos consultivos dos bairros 

Matriculados nesta modalidade do ensino, 

sendo 3666 no PESD1 e 678 no PESD2 

Disponibilidade de módulos para 

o PESD1 e existência da 

plataforma online para o PESD 2 

10. Implementar um 

sistema de formação e de 

desenvolvimento 

profissional contínuo de 

professores incluindo 

temas transversais e outros 

relativos ao atendimento de 

alunos com necessidades 

educativas especiais 

Capacitar professores 

 

 

 

 

 

Capacitados tutores e gestores 

 

 

 

 

 

Capacitados 34 Tutores e 2 Gestores Existência do Instituto de 

Formação de Professores; 

 

 

 

 

12. Formar e capacitar os 

gestores escolares no 

domínio da planificação, 

gestão e administração 

escolar 

  

- Capacitar gestores escolares 

- Realizar a supervisão 

- Capacitados gestores de escolas em 

diversas matérias de gestão escolar 

- Realizadas 11 supervisões pedagógicas 

- Capacitados 140 gestores  escolares 

- Melhorado o processo de gestão escolar 

- Existência de módulos de 

POEMA; 

- Existência de formadores 

provinciais 

- Existência de técnicos 

capacitados 

- Disponibilidade de financeira 

para a supervisão provincial e 

Distrital 
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MANICA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?  

Qual foi o resultado (Quais os resultados 

principais? Desafios encontrados?) 

Factores (positivos ou 

negativos) que influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

04. Expandir o ensino à 

distância, de forma 

sustentável 

 

Não se expandiu, manteve se o piloto e 

preparou se para o presente ano a 

introducao de CAAS do tipo 3 (nas escolas 

Primarias) 

Capacitação, visitas as escolas 

propostas. 

Aderência atravez de levantamento feito no 

sistema do PESD. 

Continuar com parcearia da Save Children no 

apoio dos Nucleos dos CAAs. 

Encontros Pais e encarregados 

de educação, conselhos de 

escola, alunos e a comunidade 

em geral.  

10. Implementar um sistema 

de formação e de 

desenvolvimento 

profissional contínuo de 

professores incluindo 

temas transversais e outros 

relativos ao atendimento de 

alunos com necessidades 

educativas especiais 

Capacitação dos professores em matéria 

de metodologias de ensino activo e 

participativo e inclusão de assuntos 

transversais nos planos analiticos e 

diarios.capacitacao de professores em 

materia de  grafia braille e linguas de 

sinais. 

Melhorado o desempenho do professor 

em relação aos temas transversais 

linguas de sunais e Grafia Braille. 

Adquiridas as competências e habilidades nas 

materias abordadas. 

Continuar a capacitar com insuficiencia de 

fundos.  

Insuficiencia de fundo. 

12. Formar e capacitar os 

gestores escolares no 

domínio da planificação, 

gestão e administração 

escolar 

 

 

Capaacitados 420  gestores de escolas em 

materia de TICs, Gestao Escolar, Gestao 

Pedagogica, Escrituracao e Legislacao 

Escolar.  

Supervisão pedagógica no âmbito da 

supervisao escolar.  

Melhorado entendimento de conceitos e 

ferramentas de trabalho no ambito das 

materias leccionadas. 

Continuar com ciclo das  capacitações de 

gestores de escol. 

 

 

Insuficencia de fundos para custear despesas 

dos participantes; 

 

Fluidez na comunicação entre  
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INHAMBANE 

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais 

planificadas para o  ano n-1 (o 

que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi 

feito?  

Qual foi o resultado (Quais os 

resultados principais? Desafios 

encontrados?) 

Factores (positivos ou negativos) 

que influência a implementação 

(ou não) da actividade 

04. Expandir o ensino à distância, 
de forma sustentável 
 
 

 Capacitar, em 10 dias em 
coordenação com o IEDA, 50 
tutores entre responsáveis dos 
CAAs e tutores de disciplina, 40 
tutores dos Núcleos pedagógicos, 
1 Supervisor provincial, 1 
coordenador em matérias dos 
programas do ensino à distância 
de todas escolas secundárias a 
funcionarem com o PESD I e II e 
Núcleos Pedagógicos de formação 
de professores em exercício via 
ensino à distancia. 

Capacitados em coordenação com o IEDA 36 
tutores do EaD 6 directores adjuntos escolares 
e 3 técnicos dos serviços distritais, aos distritos 
de Govuro, e Vilanculos   

Formados directores, e tutores do EaD. E 
ceradas condições para a abertura de 
mais 3 Centros de Apoio e Aprendizagem 
(CAA) nas escolas secundarias a 
implementarem a modalidade do PESD.. 

Criadas as condições para a 
abertura de mais 3 CAAs. 

10. Implementar um sistema de 

formação e de desenvolvimento 

profissional contínuo de 

professores incluindo temas 

transversais e outros relativos ao 

atendimento de alunos com 

necessidades educativas 

especiais 

 

 

Fazer acompanhamento e 
monitorar ao funcionamento dos 
IFP’s, solicitando os planos 
reformação continua e em 
exercício das instituições 

Capacitado um total de 3053 professores do I e 
II ciclo do ensino primário em matérias sobre o 
curriculum do ensino primário revisto, 
planificação e uso de materiais deícticos 
adequados os lições entre outros. 

Anualizados sobre os conteúdos a serem 
tratados no ensino primário a luz do 
curriculum revisto 

Orientados os professores do 
ensino primário sobre as novas 
abordagem plasmados no 
curriculum. 

12. Formar e capacitar os 
gestores escolares no domínio 
da planificação, gestão e 
administração escolar 
 
 

Acompanhar a implementação do 

curso de formação de gestores 

escolares nos IFP de Homoíne e 

Vilankulo, envolvendo 5 técnicos 

em 8 dias sendo 5 para a primeira 

fase e 3 para a segunda e terceira 

fases  

 

Formados 385 gestores escolares, 
possibilitando assim, eficiência na gestão 
escolar nas instituições de ensino. 

Melhoria na gestão e administração das 
infra-estruturas e gestão da escolar com 
qualidade. 
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CABO DELGADO 
Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito?  

Qual foi o resultado (Quais os 
resultados principais? Desafios 
encontrados?) 

Factores (positivos ou negativos) 
que influência a implementação 
(ou não) da actividade 

04. Expandir o ensino à 
distância, de forma 
sustentável 
 
 

Criação de centros de Ensino à Distância – 
PESD, em todos os 17 distritos da 
Província.  
Criação de brigadas para a divulgação das 
vantagens do Ensino à Distância 

Aderido o programa do PESD em todos 

os distritos. Pais e encarregados de 

educação, conselhos de escolas, alunos 

e a comunidade em geral, sensibilizados 

e motivados. 

Houve aderência dos envolvidos no 

sistema do PESD. 

Aumentado número dos centros de 

Ensino à Distância – PESD, em todas 

as Escolas Secundárias da Província. 

Anúncios radiofónico, encontros Pais 

e encarregados de educação, 

conselhos de escola, alunos e a 

comunidade em geral.  

10. Implementar um sistema 
de formação e de 
desenvolvimento profissional 
contínuo de professores 
incluindo temas transversais 
e outros relativos ao 
atendimento de alunos com 
necessidades educativas 
especiais 

Capacitação dos professores em matéria 
de metodologias de inserção de qualquer 
assunto de tema transversal durante a 
aula, sem prejudicar a mesma, tendo em 
conta aos alunos com necessidades 
educativas especiais. 

Melhorado o desempenho do professor 
em relação aos temas transversais sobre 
vários aspectos ou abordagens. 

Adquiridas as competências e 
habilidades sobre a cultura geral. 
Continuar a trabalhar nas escolas, 
realizando palestras e encontros com 
os conselhos de escolas. 

Capacitação de professores, usando 
cartazes que ilustram símbolos e 
desenhos; gestos ou sinais 
específicos.  

12. Formar e capacitar os 
gestores escolares no 
domínio da planificação, 
gestão e administração 
escolar 
 
 

Capacitação de 477 gestores de ambos os 
sexos. Dos quais 137 directores das 
escolas, 20 directores pedagógicos, 16 
técnicos e 304 membros do conselho de 
escola. 
Capacitação de 239 professores do ensino 
Secundário do 1º e 2º Ciclos de ambos os 
sexos  
Supervisão pedagógica no âmbito de 

assistência as aulas, dosificações, 

planificações quinzenais e planos de aulas.  

Capacitados Professores em exercício do 

1º e 2º Ciclos para a melhoria da 

qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. Feita a Revisão Pontual e 

métodos participativos do ensino. 

 
Assistidas as aulas, com base nas 
dosificasses, planificações quinzenais e 
planos de aulas. 

Continuar com capacitações de 

gestores de escola e professores a 

vários níveis, para garantir a 

qualidade e gestão de ensino. 

 
 
Continuar a monitorar o processo de 
ensino e aprendizagem a todos os 
níveis. 

Dinamismo do grupo; 

Funcionamento de conselho de 

Escolas 

Implementação do Plano de 

Desenvolvimento da Escola 

Planificação interna (Direcção da 

escola, entre grupos de disciplina, 

directores de classe); 

Supervisão interna (Direcção da 

escola). 
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Gaza 

Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o  ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?  

Qual foi o resultado (Quais os 

resultados principais? Desafios 

encontrados?) 

Factores (positivos ou negativos) 

que influência a implementação (ou 

não) da actividade 

4. Expandir o ensino a 

distancia, de forma sustentável  

- Divulgar o PESD na reunião de abertura 

do ano lectivo e em diferentes ocasiões; 

- Capacitar diferentes intervenientes para 

lidar com o PESD, em coordenação com 

IEDA. 

- Informada a comunidade sobre o 

PESD; 

- Capacitados 61 intervenientes para 

lidar com o PESD, 5  Gestores de 

escolas 5 gestores de CAA e  50   

Tutores. 

- Incrementado o acesso ao Ensino 

Secundário; 

- Expandido o PESD, em mais 3 

distritos da Província; 

- Melhorado o atendimento dos 

alunos do PESD.  

- Participação de mais alunos no 

PESD; 

- Abrangência a mais distritos da 

província. 

10. Implementar um sistema de 

formação e de 

desenvolvimento profissional 

continuo de professores 

incluindo temas transversais e 

de outros. 

Formar professores e gestores de escolas 

do ensino secundário, em matéria de 

integração de assuntos transversais em 

aulas de diferentes disciplinas. 

Formados 163 professores e gestores de 

escolas em matéria de integração de 

conteúdos transversais em parceria com 

REDCAM, PARTHFINDER. 

Melhoria na integração dos temas 

transversais na aula.  

Integração dos temas transversais na 

aula. 

Realizar supervisão 

pedagógica geral e específica 

aos SDEJT´s e ESG. 

Realizar supervisão pedagógica aos 

SDEJT’s e escolas.  

-Realizada supervisão pedagógica aos 

SDEJT’s e escolas.  

Verificado o nível de organização e 

de tratamento de assuntos 

pedagógicos de todos os 14 SDEJT 

e 16 escolas do ESG . 

Melhoria no acompanhamento das 

escolas pelos SDEJT’s. 

Melhorar a assiduidade dos 

alunos e professores. 

- Acompanhar a assiduidade de alunos e 

professores; 

- Distinguir alunos e professores pontuais e 

assíduos. 

- Acompanhada a assiduidade de alunos 

e professores; 

- Distinguidos alunos e professores com 

melhor assiduidade. 

- Melhoria da assiduidade dos alunos 

e professores; 

- Premiados alunos e professores 

com melhor assiduidade. 

- Reduzidas ausências de alunos e 

professores; 

- Criado o incentivo para os alunos 

que se destacaram na pontualidade e 

assiduidade.  
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ZAMBÉZIA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

3.Melhorar o 

profissionalismo e 

desempenho dos 

funcionários 

 

- Realizar um seminário de capacitação de 

experiencia com gestores de Recursos 

Humanos em matéria de legislação. 

- Elaboração de plano Provincial de 

Desenvolvimento de recursos humanos 

- Realizado o seminário com 

financiamento do MINEDH e contou com 

a participação de 44 técnicos, sendo eles 

chefes de RRH e técnicos de recursos 

humanos; 

- Plano de Desenvolvimento de recursos 

Humanos em elaboração com previsão 

de fecho, no final de Outubro de 2018 

Melhoria na gestão de recursos 

humanos e na constituição de diversos 

processos; 

- Existência de recursos 

financeiros; 

- Existência de processos 

individuais de funcionários e 

Agentes do estado (FAE). 

8. Melhorar a intervenção 

e desempenho da 

Inspecção 

 

 

- Realização de três (3) missões inspectivas 

ordinárias para o controlo da distribuição da 

carga horária obrigatória, Horas extras, 2º 

turno e do relação 

Alfabetizador/Alfabetizando e alunos/turma, 

dando primazia a assistência às aulas para 

verificar a planificação e condução da aula 

pelo professor e avaliar a relação 

professor/aluno na sala de aula. 

- Fiscalizar as acções de supervisores 

pedagógicos dos 22 SDEJTʾs e 5 

Departamentos da DPEDHZ. 

- Realizada 2 missões inspectivas; 

- 1 Fiscalização realizada. 

- Verificada a distribuição a distribuição 

justa e legal de carga horária 

obrigatória, Horas extras e Segundo 

turno, igualmente verificado o rácio 

Alfabetizador/Alfabetizando; 

 

-Disponibilidade de recursos 

financeiros 

- Disponibilidade de meios de 

transporte. 

10.Melhorar a supervisão 

do SNE a partir do distrito 

 

 

- Reunião de balanço de actividades do 

Ensino Secundário Geral; 

- Calendarizar e monitorar o estudo de 

documentos normativos ao nível do Ensino 

Secundário Geral. 

- Actividade não realizada. 

- Realizada a monitoria em 22 distritos. 

- As 74 escolas Secundárias realizam 

estudos de documento normativos. 

- Existência de recursos 

financeiros; 

- Espírito de trabalho mostrado 

pelos gestores a diversos níveis. 

1.Melhorar a assiduidade 

dos gestores e 

professores na sala de 

aula 

 

 

- Realizar monitoria sobre a supervisão 

distrital, 

- Reciclagem e capacitação dos pontos 

focais de supervisão distrital no domínio das 

novas directrizes de supervisão distrital e na 

Plataforma Online 

- Feita a monitoria nos distritos de 

Morrumbala, Maganja da Costa, Milange, 

Molumbo, Nicaodala e Pebane; 

- Capacitados no domínio de plataforma 

digital, um universo de 54 técnicos 

distritais destacando-se os Chefes da 

REGʾs, Técnicos de Planificação e de 

Ensino Primário; 

- Os SDEJT não atingiram as metas de 

supervisão distrital em 2017 devido a 

exiguidade de recursos financeiros; 

- As visitas de seguimento serão 

realizadas em paralelo paper-based e 

plataforma digital 

- Exiguidade de recursos 

financeiros;  

- Recursos financiados pela 

UNICEF por isso, foi feita 

cobertura nos seis distritos de 

intervenção. 
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ZAMBÉZIA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

- Foram supervisionadas 1.759 escolas 

primárias completas.  
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TETE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para o 

ano n-1 (o que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

3.Melhorar o 

profissionalismo e 

desempenho dos 

funcionários 

 

 

- Capacitar técnicos distritais em matéria de 

elaboração do PdA; 

- Capacitar técnicos distritais em matéria de 

POEMA; 

- Capacitar os recursos humanos em 

prevenção e combate a violência contra a 

criança. 

- Capacitados 20 técnicos distritais em 

matéria de elaboração do PdA; 

- Capacitados 54 técnicos distritais em 

matéria de POEMA, nos Módulos 

“Planificação e Orçamentação; Monitoria 

e Avaliação e Recursos Humanos”; 

- Capacitados 400 professores e 

membros do Conselho de Escola em 

matéria de identificação e denuncia de 

casos contra violência das crianças. 

- Melhorado o uso da matriz do PdA na 

maioria dos distritos e existência de 

alguns distritos que necessitam de 

incidência; 

- Melhorado o mecanismo de uso e 

alinhamento dos instrumentos POEMA 

em planificação, recurso humano e 

monitoria e avaliação; 

- Estabelecido o mecanismo de 

denúncia com proteção da fonte. 

Financiamento externo, interno, 

matriz do PEE 2016-2019, 

Módulos POEMA, Despacho 39. 

8. Melhorar a intervenção 

e desempenho da 

Inspecção 

 

 

- Capacitar 45 técnicos dos SDEJT sendo 15 

da REG, 15 gestores financeiros e 15 

gestores de recursos humanos em matéria de 

procedimento administrativos e cargas 

horárias; 

- Fiscalizar o pagamento de salários, horas 

extras e turno e meio e contratação de 

pessoal docente em 13 distritos; 

- Reunir com 15 directores dos SDEJT, 15 

gestores financeiro e 15 chefes da REG para 

a prestação de contas sobre o pagamento de 

horas extras e contratação. 

- Capacitados 45 técnicos em matéria de 

procedimento administrativos e cargas 

horárias; 

- Fiscalizados todos os distritos com a 

excepção de Zumbo e Tsangano; 

- Feita a reunião onde participaram 15 

directores dos SDEJT, 15 gestores 

financeiro e 15 chefes da REG para a 

prestação de contas sobre contratação 

de professores e pagamento de horas 

extras.  

- Aquisição de conhecimentos básicos 

em relação aos procedimentos 

administrativos 

-Descoberta a viciação no pagamento 

de salários no valor de 

4.375.511,10MT; 

- Descoberto pagamento indevido de 

horas extras e turno e meio no valor de 

276.393,15 MT; 

- Avaliado o desempenho de todos os 

distritos na execução de actos 

administrativos incluindo o pagamento 

de horas extras e turno e meio. 

Financiamento externo e interno 

 

 

10.Melhorar a supervisão 

do SNE a partir do distrito 

 

 

- Realizar a capacitação e monitoria no uso de 

novo manual de supervisão escolar. 

- Capacitados 20 técnicos dos SDEJT de 

Changara, Chifunde, Marara, Moatize e 

Tsangano aos supervisores e pontos 

focais dos distritos em matéria 

supervisão das escolas do ensino 

primário na nova matriz de abordagem;  

Realizada a monitoria a nível dos 

distritos sobre o decurso da supervisão 

das escolas primárias pelo SDEJT; 

- Reforçada a capacidade dos SDEJT 

na utilização do manual da supervisão 

das escolas primárias de acordo com 

as novas bases e directrizes, tanto 

como o uso dos instrumentos de 

planificação do sector. 

Reforçada as competências 

profissionais no uso e 

implementação do Manual de 

supervisão distrital de acordo 

com novas bases e directrizes. 

A exiguidade financeira, para 

abrangência do refrescamento a 

todos distritos. 
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TETE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para o 

ano n-1 (o que constava no PdA do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

- Realizada monitoria pós treinamento 

das acções para a promoção da leitura 

em 20 escolas de 5 distritos. 

1.Melhorar a assiduidade 

dos gestores e 

professores na sala de 

aula 

 

 

Administrar pedagógica e administrativamente 

a escola. 

Das escolas supervisionadas pelos 

SDEJT’s, 71% tiveram um desempenho 

satisfatório 

A equipa de supervisão a nível dos 

distritos, fazem bom uso das 

ferramentas, mas há necessidades de 

aprimoramento de alguns aspectos. 

- Coordenadores das ZIP’s com 

domínio dos processos e 

procedimentos de supervisão de 

escolas primárias, partindo das 

fichas de recomendações 

deixadas; 

- Factores culturais e ambientais 

que não favorecem a 

implementação das estratégias 

de acesso e assiduidade aos 

alunos e professores. 
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SOFALA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

3.Melhorar o 

profissionalismo e 

desempenho dos 

funcionários 

 

-Colheita de informação/dados dos SDEJT’s 
sobre PdRH; 
- Encontro com Chefes da RRH/pontos 
focais dos SDEJT’s para análise e 
aprofundamento sobre o DRAFT do PdRH; 
- Divulgação a todos SDEJT o PdRH 
aprovado. 

-Colhida a informação estatística a nível 
dos SDEJT; 
- Trabalho em curso a nível da DPEDH, a 
partir da informação recebida pelos 
SDEJT, PARA analise e interpretacao 
para correccoes a posterior 

-Falta de melhor compreensão sobre o 
PdRH, por parte de alguns SDEJT; 
-Deficiência em condições logísticas 
para assegurar o planificado junto dos 
SDEJT. 

-Exiguidade de Recursos para o 
prosseguimento efectivo do 
programa apartir do Orçamento 
do Estado (OE); 
- Negociado junto de Parceiros 
para apoio neste processo (GIZ-
PE Sofala) e prevista para o fecho 
no primeiro trimestre de 2019. 

8. Melhorar a intervenção e 

desempenho da Inspecção 

 

 

- Realizar 20 ordens da Inspecção sobre 
queixas e reclamações, durante 100 dias. 
- Realizar ordem da Inspecção em 20 
Escolas do Ensino Secundário nos distritos 
da Província de Sofala, com duração de 07 
dias úteis. 
- Realizar a ordem da Inspecção e 
fiscalização do OE, receitas próprias e ADE 
nos SDEJTs da Beira, Nhamatanda, Dondo, 
Caia,  Chemba, Chibabava e nas Escolas 
destes distritos durante 15  dias uteis. 
- Realizar a ordem da Inspecção na 
fiscalização das provas provinciais em todos 
os  distritos, durante 7 dias. 
- Realizar 02 ordem da Inspecção no ambito 
pedagógico as  instituições de ensino 
Comunitário e Particular nos Distritos da 
Beira, Nhamatanda e Dondo,  durante 05 
dias. 
- Realizar a ordem da Inspecção e controlo   
de exames extraordinários de 2018 em 
todos 6 centros criados , durante 7 dias. 
- Reproduzir os documentos normativos e 
despachos. 
 
 

- Cumpridas com seguimento de 56 casos 
de denúncias, exposição, queixas, 
reclamações apresentadas ao órgão, 
pelas instituiçoes subordinadas e outras, 
pessoas singulares. 
- De entre eles envocam mau 
atendimento em actos administrativos, 
assedio sexual desvio de aplicação de 
fundos, má gestão da caisa pública, 
extorção e cobranças ilicitas entre outros. 
- Realizada duas ordens onde foram 
inspeccionados os SDEJT da Beira, Búzi, 
Machanga, Nhamatanda, Dondo, 
Gorongosa, Cheringoma e Chibabava 
tendo sido inspeccionadas as ESG do 
Búzi, Guara-Guara, Chibabava Sede, São 
Francisco de Mangunde, ESG do Dondo, 
Nhamatanda, Cristo rei, Eduardo 
Mondlane, Inhaminga e Machanga 
incluindo as salas anexas de Divinhe. 
- Realizada uma ordem onde foram 
inspeccionados os SDEJT do Dondo, 
Beira e de Nhamatanda e as Escolas 
Secundárias de Macharote, Metuchira, 
Nhamatanda Comunitária Elland de 
Nharuchonga, EPC 7 Abril, Josina 

- Aplicação da norma e lei para cada 
situação apresentada de modo a 
solucionar o problema; 
- Responsabilizações disciplinares para 
os implicados. 
- Ausência de alunos no 1º dia de aulas 
do 3º trimestre; 
Alguns livros de escrituração escolar 
preenchidos à lápis; 
- Pastas de disciplina sem a 
documentação necessária. 
- Provas provinciais desajustadas aos 
programas de ensino, em algumas 
instituições de ensino; 
Disparidade nos valores cobrados para 
a realização das provas provinciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Existencia de fundo de órgão de 
controle interno e alocação de 
visturas 
- Melhoramento na aplicação do 
factor 1.5 
Melhoramento do plano de 
distribuição do serviço docente e 
extraorinário 
- Melhorada as vigias e 
reprodução ds provas 
- Uniformidade na exigencia 
quanto aos aspectos por avaliar 
- Controlo do nível de 
cumprimento dos programas de 
ensino. 
- Absorção de uma parte de 
alunos do SNE e estrangeiro em  
Escolas que funcionam em 
apartamentos alugados a mais de 
5 anos . 
Docentes do Ensino público que 
leccionam em escolas privadas 
sem devida autorização para o 
efeito. 
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implementação (ou não) da 
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- Realizar a ordem da Inspecção no controlo 
da distribuição do serviço docente e 
extraordinario nos distritos da Província, 
durante 7 dias. 
- Realizar a ordem da Inspecção no ambito 
da Inspecção e fiscalização dos exames de 
admissão na UniZambeze  e IFP´s. 
- Realizar um seminário de capacitação em 
matéria de supervisão, auditoria e ética e 
deontologia, envolvendo 12 inspectores 
provinciais. 
- Confirmar 2000 certificados de habilitações 
literárias sob solicitação das instituições de 
ensino e de particulares. 
- Participação do Inspector chefe na 
Reunião Nacional de INECE 
- Participação na Reunião Nacional de 
Inspecção. 
- Participação dos inspectores na inspecção 
e controlo dos exames  da 1ª e 2ª épocas de 
2018 em todos os distritos da Província. 

Machel, Heróis Moçambicanos, Escola 
secundárias mateus Sansão Mutemba e 
Samora M. Machel. 
- Realizada na Cidade da Beira com a 
Inspecção nas EPC de Chota, Massange, 
Amílcar Cabral, Macombe, Mulher 
Macombe, 25 de Junho, Munhava 
Central, Pioneiros, Vaz, Agostinho Neto, 
Eduardo Mondlane, Heróis 
Moçambicana, Esturro, Macurungo, 
Matacuane, 12 de Outubro, 7 Abril, 
Macuti, Matadouro, Antiga Centro 
Emissora, Julius Nyerere, 11 de 
Novembro, Chamba I, Chamba II, 3 de 
Fevereiro, ESG  da Manga, Comunitária 
Santos inocentes, Estoril, Samora 
Machel, Mateus Sansão Mutemba, 
Muchatazina, Matadouro, Missionaria 
Amercan Board. 
- Realizada com cumprimento de 
processos de aberturas das escolas 
Privada Bom Futuro, Colegio Crista Beira 
Unida, Escola Secundaria Lugenda, 
Escvola Privada Ninho das Andorinhas, 
Escola Chiveve LDA, Nossa Senhora da 
Paz-Inhamizua, Colegio NEW MOON, 
Colegio Emmanuel, Escola Privada S. 
Pedro Mathias, Young Leader School 
Beira  e Colégio de Barros. E outra ordem 
pedagógica a 49 instituições de Ensino 
Particulares atinente a Inspecção e 
Supervisão do processo de Ensino-
aprendizagem e do funcionamento. 
- Realizada em 6 centros na Escolas 
Secundárias Samora M. Machel, Manga, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Escolas que leccionam curriclos 
estrangeiro sem devida autorização pelo 
país de origem. 
- Escolas que alegam “ Cambridge” 
como curriculo ao invés de Sistema de 
Avalição. 
- Escolas que funcionam em 
apartamentos que não  se adequam ao 
padrão de salas de aulas 
- Divulgação do edital dos exames, 
conteudos dos objectivos. 
Logistica garantida para todos os 
centros. 
- Segurança nos centros de 
conservação dos exames antes e depois 
de realização. 
- Garantida a distribuição de todos os 
documentos normativos e despachos 
aos visados. 
- Elaboração de plano sectorial de 
combate à Corrupção. 
- Realizada a missão inspectiva para 
controlo da fiabilidade da carga horaria 
do serviço docente e  de horas 
extraordinárias em 13 SDEJT´s, 39 

- Reduzido números de 
candidatos em quase todos os 
centros. 
- Existencia de folhas 
personalizadas para os 
candidatos legíveis 
- Estudo e divulgação do discurso 
da Sua Excelencia Presidente da 
Repúlbica atinente à Corrupção. 
Melhorada a consiciencia por 
parte de utentes na apresentação 
de assuntos ligados a corrupção 
- Criação de Núcleos de Combate 
à Corrupção nas Instituições 
subordinadas de Ensino. 
- Melhora significativa na 
interpretação de legislação 
estudada. 
- Melhorado o plano de 
distribuição do serviço docente e 
extraordinário. 
-Reduzido o indice de horas 
extraordinárias. 
Distribuição dos gestores outrora 
sem carga horaria obrigatória. 
- Existencia de canditados sem 
codigo para a realização. 
- Alteração pontual do edital de 
inscrição via oral na inclusão de 
candidatos da 12ªclasse. 
- Demora de respostas por parte 
das provincias. 
Aumento gradual de certificados 
falsos. 
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Dondo, Búzi, Nhamatanda e Mathias 
Kaphece 
- Realizada com a produção de vários 
documentos: Discurso de Sua Excia 
Presidente da Republica sobre Combata 
à Corrupção, Constituição da República, 
EGFAE, Regulamento de Avaliação e 
entre outros. 
- Verificar a fiabilidade da distribuição do 
serviço docente e extraordinario 
- Fiscalizar o processo de exames de 
admissão no Ensino Superior e nos IFP´s 
- Não realizada por falta de fundos para 
efeito 
- Realizada com a confirmação de 10.360 
pedidos e 7.387 respostas dos quais 94 
são certificados falsos. 
- Realizada a nível proovincial com a 
participação de todos os senhores 
inspectores. 
- Realizada com a participação de 04 
Inspectores. 
- Realizada com a participação de 12 
inspectores. 

ESG, 04 IFPs. 12 Escolas comunitarias, 
09 ETP´s e 240 EPCs. 
- Divulgação do edital dos exames, 
conteudos dos objectivos. 
Logistica garantida para todos os 
centros. 
- Segurança nos centros de 
conservação dos exames antes e depois 
de realização. 
- Realizada a nível provincial 
- Realizada na Província de Manica. 
- Realizada a inspecção e supervisão 
dos exames finais da 1ª e 2ª 
épocas/2018 em 04 Centros dos IFPs, 
90 das ESGs,270 EPCs e 70 de AEA a 
nível da Provincia. 
 
 
 
 

- Atraso nos procedimentos 
criminais por parte das 
instituições de direito. 
- Não se realizou a nível Nacional 
devido a falta de disponibilidade 
financeira por parte  do INECE. 
Apresentação do balanço de 
todas as actividades realizadas 
pela inspecção 
- Harmonização das actividades 
de todas as OCIs. 
- Os exames decorreram em 
todos centros criados dos 
subsistemas de AEA, Ensino 
Básico e Secundário num 
ambiente calmo e ordeiro; 
- Existência de dectores que não 
permitiram que os candidatos 
entrassem as salas de júris com 
telefones celulares; 
- Logística garantida em todos os 
centros de exames e mesmo ao 
nível da DPEDH e SDEJTs; 

10. Melhorar a supervisão 

do SNE a partir do distrito 

 

 

- Realizadas a réplicas das capacitações no 
âmbito das directrizes d supervisão distrital 
no Ensino Primário. 
- Realizada a supervisão  e monitoria no 
âmbito da implementação das directrizes. 
Realizado o encontro com directores e 
chefes de REG dos SDEJT para 
harmonização de procedimentos da 
supervisão distrital. 
- Analisado o uso dos instrumentos (fichas, 
qualidade das recomendações e pastas de 
arquivo) 

- Divulgado o manual das directrizes da 
supervisão distrital no ensino primário. 
Monitorado o processo de revitalização 
dos conselhos de escolas 
- Divulgado o manual do conselho de 
escola.  

- Melhorada a articulação entre os 
membros de direcção das escolas na 
gestão de documentos 
- Melhorada a transparência na gestão 
do ADE 
- Morosidade no desembolso de 
recursos  
- Insuficiência de transporte para as 
deslocação dos técnicos durante a 
realização da supervisão. 

- Técnicos da DPEDH e dos 
SDEJT capacitados no âmbito 
das directrizes de supervisão 
- Apoio de parceiros nas 
actividades para melhorar a 
implementação das directrizes 
- Estabilidade dos técnicos 
capacitados na DPEDH e no 
SDEJT 
- Boa articulação entre os 
departamentos na DPEDH e 
repartições no SDEJT 
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- Realizado um encontro de divulgação do 
relatório provincial da supervisão 
envolvendo os membros do Conselho 
Consultivo da DPEDH (Colectivo da 
DPEDH, Directores do SDEJT, Chefes da 
REG) parceiros e convidados)  

- Comprometimento dos SDEJT 
para o alcance das metas e 
melhoria de resultados da 
supervisão 
- Exiguidade de recursos para 
deslocações dos técnicos. 

1.Melhorar a assiduidade 
dos gestores e professores 
na sala de aula 
 

- Realizada e monitorada a primeira visita de 

supervisão 

- Divulgados os cartazes sobre assiduidade. 

- Realizadas em os distritos as visitas de 

seguimento no âmbito da monitoria das 

matrizes de reflexão e recomendações.  

1ª visita de 2018: 680 EPC, 

correspondente a 95.1 %. Excelente: 

48,5%; Bom: 39% 

- Uso dos cartazes para reflexão sobre 

vantagens da assiduidade nos encontros 

com apoio de parceiros. 

- Melhorado o uso de instrumentos de 

registo e controlo da assiduidade 

- Diversificados os métodos para uso 

mais dinâmico dos cartazes sobre 

assiduidade   

 

- Empenho do SDEJT em 

melhorar o controlo e a 

assiduidade dos gestores e 

professores 

- Exiguidade de recursos para 

deslocações dos técnicos 

3. Melhorar o 
profissionalismo e 
desempenho dos 
funcionários 

 

- Capacitar técnicos provinciais de Recursos 

Humanos em matéria de Elaboração de 

PDRH. 

- Capacitar técnicos distritais de Recursos 

Humanos em matéria de Assistência Social 

no Local de Trabalho; 

- Capacitar gestores dos Recursos 

Humanos ao nível dos distritos no âmbito de 

Gestão dos RH. 

- Capacitados 2 técnicos da DPEDH a 

nível central em matéria de elaboração do 

PDRH. 

- Capacitados os pontos focais de HIV dos 

SDEJT e da DPEDH, abrangendo 19 

técnicos. 

 

 

- Técnicos munidos de capacidades e 

competências para elaboração de 

PDRH  

Provincial. 

- Pontos focais munidos de capacidades 

e competências para implementação do 

programa de assistência social. 

Assegurada a prestação de serviços ao 

nível do sector. 

- Elaborado o plano provincial a partir da 

sistematização dos distritais. 

- Existência de dotação 

orçamental a nível central que deu 

azo a realização da capacitação. 

- Existência de dotação 

orçamental que custeou as 

despesas para realização das 

capacitações. 

 Falta de financiamento para a 

realização das actividades 1 e 2.  

8. Melhorar a intervenção e 
desempenho da Inspecção 

 

- Fiscalizar o processo de abertura solene do 
ano lectivo. 
- Auditar o processo de funcionamento dos 
órgãos directivo e de escolas, SDEJT, 
conselhos da escola, colectivo de Direcção, 
conselho pedagógico e distribuição da carga 
horária. 
- Fiscalizar o processo de organização e 
realização dos exames extraordinários. 
- Controlar e fiscalizar os actos 
administrativo-financeiros, com ênfase aos 

- Realizada 1 auditoria em 3 distritos para 
acompanhamento da abertura solene do 
ano lectivo do corrente ano 2018. 
- Realizada 2 auditorias, sendo a 1ª em 9 
distritos e a 2ª em 1 distrito. 
 
- Acompanhado o processo de realização 
dos exames extraordinários da Província. 
 
- Feito o controlo de gestão da carga 
horária nos distritos da Província; 

- Melhorado o desempenho ao nível dos 
distritos bem como as instituições de 
ensino no contexto de participação da 
comunidade no evento. 
- Melhorado o desempenho dos SDEJT, 
assim como as instituições de ensino na 
execução das actividades e nível de 
assiduidade dos funcionários; 
Garantida e acautelada a organização 
dos processos individuais dos 

Pronta disponibilização 
orçamental para execução da 
actividade. 
 
 
 
Exiguidade orçamental para 
realização das actividades. 
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SOFALA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

salários, fundos de ADE, FASE e outros 
fundos consignados e não consignados. 

Feito o controlo de gestão administrativo-
financeira nos 16 distritos da Província. 

candidatos, processo de realização dos 
exames extraordinários; 
Notório uma boa execução 
administrativo-financeira dos SDEJT até 
as escolas, no que tange aos processos 
justificados. 

10.Melhorar a supervisão do 
SNE a partir do distrito 
 
 

Controlar e Fiscalizar os planos de 
actividades dos SDEJT, desde a 
implementação até a execução das mesmas 
através de termos de referências e os 
respectivos relatórios.  

Realizados missões inspectivas de 
acordo com o PdA do Sector, para 
fiscalizar o nível de execução das 
actividades dos SDEJT e as instituições 
de ensino nela subordinadas, envolvendo 
os técnicos dos SDEJT para aferir o 
avanço. 

Notório a execução do planificado e 
execução das actividades com 
evidências documentais normativos, 
como resultado do trabalho realizado. 

Maior número das instituições de 
ensino, tem planificado e 
executado as actividades 
planificadas. 

1.Melhorar a assiduidade 
dos gestores e professores 
na sala de aula 
 

Realizar missões inspectivas as instituições 
de ensino viradas ao contexto pedagógico 
(para observância da assiduidade, 
cumprimento do calendário e programas de 
ensino). 

Segundo o novo modelo de supervisão 
escolar focalizada, a DPEDH e SDEJT em 
coordenação com as ZIPs, os gestores e 
conselhos de escola fazem o 
acompanhamento dos professores 
afectos a cada turno durante a 
concentração. 

Melhorado o desempenho dos 
funcionários no posto de trabalho. 

Insuficiência de meios de 
transporte para cobertura nas 
missões as instituições de ensino. 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

 
 

NAMPULA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

3. Melhorar o 

profissionalismo e 

desempenho dos 

funcionários 

 

Elaborado o Draft do plano do 

Desenvolvimento de Recursos Humanos 

Provinciais 

Algumas actividades que consta no 

PDRH já estão no PdA do ano de 2019 

para a sua execução no caso das 

capacitações. 

Terminado o DRAF do PDRH com os 

objetivos bem traçadas, e propostas 

das capacitações para melhor o 

profissionalismo 

 

 Dar a continuidade para melhor 

profissionalização de todos 

funcionários e agente do estado do 

Sector. 

Encontrar o Parceiro para Financiar 

o PDRH da Província.  

 

8. Melhorar a intervenção e 

desempenho da Inspeção 

 

 

Realizar 22 visitas de IGE nas instituições 

do sector ao nível distrital e escolas 

Realizadas 19 visitas de inspeções 

pedagógicas e administrativas nos 23 

distritos da Província, sendo que na área 

pedagógica foram visitadas 353 escolas 

e na área administrativa 266. 

- Regista-se a adesão voluntária a 

disciplina laboral, mudança de atitude e 

mudanças significativa da melhoria da 

qualidade de ensino. 

- Continuar a trabalhar para atingir 

maior número de instituições. 

Disponibilização de recursos 

financeiro pela DPEDH e MINEDH . 

 

10.Melhorar a supervisão do 

SNE a partir do distrito 

 

- Divulgar o Manual em toda província 

- Estudo das novas diretrizes da supervisão 

em todas escolas primárias da província; 

iniciado o lançamento dos dados da 

supervisão na plataforma online em toda 

província 

- Realizada réplica da capacitação sobre 

o estudo das novas diretrizes da 

supervisão em todas escolas primárias 

da província;  

- Realizada réplica da capacitação no 

uso da plataforma online dos 23 distritos. 

Em toda a província foi consolidada a 

supervisão e feita no modelo das novas 

diretrizes com uso das matrizes 

contidas no Manual de supervisão e os 

dados lançados na plataforma online. 

Desafio: Capacitar os membros dos 

conselhos de escola; 

- Uso correto dos fundos alocados 

para supervisão 

- Melhorar o desempenho dos 

supervisores no uso da plataforma 

online; 

- Alocar tablets a todos chefes dos 

DDPGGQ, directores dos SDEJTs, 

técnicos de planificação, 

supervisores provinciais para 

monitoria do processo de 

supervisão. 

- Melhorar o preenchimento das 

fichas de recomendações Maior 
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NAMPULA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

envolvimento dos directores dos 

SDEJTs no processo  

1.Melhorar a assiduidade dos 

gestores e professores na 

sala de aula 

 

65% das EPCs com primeira visita de 

supervisão e 70% destas com visitas de 

acompanhamento 

- Foram realizadas as duas visitas de 

supervisão as escolas  

- Primeira visita 1314 escolas, destas 

860 são EPCs; 1032 escolas na visita de 

acompanhamento das quais 714 são 

EPCs 

- Elaborado e materializados planos de 

acção provincial e distrital 

- Desafio na elaboração e cobertura 

orçamental para abrangência da 

actividade em todas escolas da 

província 

- Primeira visita de supervisão: 87,1% 

das EPCs 

- Acompanhamento: 84,4% das EPCs 

- Desembolso tardio dos valores 

para a supervisão 

- Fraco envolvimento das lideranças 

e dos membros dos CE no 

processo 

 

  



DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL       RELATÓRIOS ANUAIS DAS PROVÍNCIAS 

20ª REUNIÃO ANNUAL DE REVISÃO, 2019   157 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

MAPUTO PROVINCIA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

3. Melhorar o 
profissionalismo e 
desempenho dos 
funcionários 
 

Pagamento de cursos de curta e longa 
duração para os funcionários da DPEDH 

- Capacitados 6 técnicos da DPEDH em 
Metodologias de Elaboração do PDRH. 
- Está a ser elaborado PDRH da DPEDH. 
 

- Divulgação da actividade;  
- Capacitados os 8 pontos focais 
distritais. 

 
 

8. Melhorar a intervenção e 
desempenho da Inspecção 
 
 

Na área pedagógica:  
-Controlo do processo de matrículas nas 
escolas da província e organização, 
preparação da abertura do ano lectivo em 
todos os subsistemas; 
 
 
 
Verificação das condições criadas para a 
leccionação efectiva de aula; 
 
 
Controlo da ocupação racional dos 
professores; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na área pedagógica:  
-Exames de admissão aos IFP’s; 
- Preparação e abertura do ano lectivo 
2018; 
 
 
 
 
Condições criadas para a leccionação 
efectiva de aula 
 
 
Distribuição da carga horária e controlo 
das horas extraordinárias; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Visitadas 18 EP e 13 ESG1 e 2, em 
cinco distritos; 
- Persistência na má instrução do 
processo individual do aluno; 
- Regresso tardio dos professores, 
prolongando o período de férias; 
 
 
Falta de planos quinzenais em algumas 
Escolas Secundárias; 
Falta de cultura de actividades de 
limpeza e ornamentação por partes dos 
alunos; 
-Na implementação do Despacho 
Conjunto aprovado pelos Ministérios de 
Educação e das Finanças foram 
visitados 5 distritos e abrangidas 31 
escolas. 
-Formação de turmas com um número 
abaixo de 50 alunos, o que resultou na 
criação da segunda turma;  
- Não observância do sistema de blocos 
na distribuição da carga horária no 
ensino primário, por parte dos membros 
de direcção; 
 
Visitados 5 (cinco) distritos, apoiados 18 
estabelecimentos de ensino, sendo 12 
do Ensino Primário, 5 do Ensino 
Secundário Geral e 1 de Formação de 
Professores, assistidos e apoiados 62 
professores. 

Factores Negativos   
-As brigadas deslocaram até aos 
distritos usando viaturas da 
DPEDH;  
- Pagamento de ajudas de custo 
que os funcionários tinham como 
direito dois meses depois, por falta 
de libertação de fundos; 
- A libertação dos fundos no e-
Sistafe nem sempre coincide com o 
período de realização das 
actividades. Por isso, por 
compreensão dos funcionários e 
agentes do Estado da DPEDH e 
para não parar de realizar 
actividades constantes no PdA da 
DPEDH, por vezes realizam-se 
actividades e o seu abono em 
ajudas de custo tem sido a 
posterior. Por exemplo em Janeiro 
de 2019 as brigadas de supervisão 
do processo de matrículas e 
preparação da abertura do ano 
lectivo, realizaram esta actividade 
sendo que o seu pagamento só irá 
se efectuar quando houver 
disponibilidade financeira para o 
efeito nesta rubrica.  
Pagamento de ajudas de custo que 
os funcionários tinham como direito 
quatro meses depois; 
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MAPUTO PROVINCIA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

 
 
Assistência de aulas e trabalho com os 
grupos de disciplina, de classe e de 
ciclo/áreas em todos os níveis de ensino; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistência de aulas e trabalho com o DAP 
do curso nocturno. 
 
 
 
Na área Administrativa e Financeira 
Verificar as condições de vida dos alunos 
nos centros internatos existentes na 
Província; 
 
 
 
 
 
 

Organização e condução das aulas nos 
estabelecimentos do Ensino Primário e 
Secundário; 
 
Extraordinários de 2018;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na área Administrativa e Financeira: 
Verificação da gestão dos Centros 
Internatos nas escolas secundárias e 
IFP,S; 
 
 
 
 
 
 

Falta de uniformização dos Planos 
Analíticos no Ensino Primário (quanto à 
forma e conteúdo) numa altura em que a 
avaliação trimestral é feita ao nível do 
Distrito; 
 
Falta de plano de assistência de aulas ao 
nível das Direcções das Escolas 
 
Ausência de evidência que comprovem a 
realização de encontros de superação 
pedagógica, bem como o abandono da 
cultura de simulação de aulas; 
 
Mau ou falta de acompanhamento dos 
cadernos dos alunos e por conseguinte 
os mesmos apresentam-se em nível 
mais alto de desorganização; 
 
Do total de 100 aulas assistidas, 19 
professores não tinham plano de lição. 
 
 
 
Na área Administrativa e Financeira: 
Visita aos Centros Internatos de 2 
Escolas Secundárias de Moamba e 
Magude, nos Distritos de Moamba e 
Magude, respectivamente e do IFP de 
Chibutuine na Manhiça. 
-Falta de roupa de cama, louça e 
material de limpeza nos Centros 
Internatos das duas escolas 
secundárias; 
- Dificuldades de compra de produtos 
alimentares, devido a disponibilidade 
tardia do FASE; 

 
Existência de meios e combustível 
para realização da missão, embora 
com interrupções; 
 
A missão iniciou em Abril e 
terminou em Setembro, devido a 
falta de condições para a 
realização (Meios circulantes). 
 
 
 
 
 
Pagamento de ajudas de custo que 
os funcionários tinham como direito 
passado três meses, por falta de 
libertação de fundos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividade não realizada, por falta 
de recursos (planificada e 
autorizada aguardando a libertação 
dos fundos de Projecto de Controlo 
Interno de Educação; 
- Disponibilidade de viatura, 
combustível e motorista, mas sem 
meios financeiros, sabendo que 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

MAPUTO PROVINCIA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificação dos actos administrativos de 
inscrição de candidatos a exames; 
 
 
 
Intensificação das acções no âmbito de 
controlo da gestão dos recursos disponíveis 
nas instituições de educação na Província; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V- erificados processos dos alunos e 
cadastramento em dois centros de 
realização dos exames extraordinários. 
- Verificados os procedimentos de gestão 
dos fundos alocados às instituições, para 
o sucesso do Processo de Ensino e 
Aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- As Infraestruturas necessitam de uma 
reabilitação de raiz, nos Centros 
Internatos das Escolas Secundárias de 
Magude e Moamba, situação que deixa 
as crianças a viver em condições não 
recomendáveis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O SDEJT de Marracuene em 2017, usou 
receitas próprias das escolas 
secundárias para compra de 
equipamento informático, para o uso no 
SDEJT; 
 
Ainda no SDEJT de Marracuene, 
cobraram 35% do valor de ASE de cada 
escola secundária, alegando a 
necessidade de reforçar os fundos do 
SDEJT, que não suficiente para cobrir as 
necessidades; 
Não cumprimento dos procedimentos da 
supervisão focalizada; 
Desvio de aplicação, ao comprar o 
material informático em vez de suportar 
as despesas inerentes a deslocação dos 
técnicos pedagógicos para supervisão; 
 
Ausência do Plano de Procuriment 
(PdP); 

havia necessidade de ver a rotina 
do aluno no internato. 
-Pagamento de ajudas de custo 
que os funcionários tinham como 
direito passado três meses, por 
falta de libertação de fundos; 
 
 
 
 
 
Disponibilizado o carro e 
combustível, contudo não houve 
condições para visitar todos os 
centros de exames. 
 
A brigada realizou a missão sem 
recursos financeiros para pagar 
ajudas de custo. 
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MAPUTO PROVINCIA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectivação de acções de capacitação de 
Inspectores e Gestores em matéria de 
legislação vigente; 
 
 
Realização de visita de troca de experiência 
em matéria de Inspecção; 
 
A área de Jurídico e do Contencioso 
Missões Extraordinárias 
 
 
 
Realizar visitas de inspecção para verificar o 
cumprimento das recomendações e 
Despachos dos superiores hierárquicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A área de Jurídico e do Contencioso 
incide sobre a gestão das petições que 
deram entrada na Inspecção Provincial. 
 
 

Invalidação da decisão do júri, para 
esforçar adjudicação das empresas 
preferidas; 
 
Fraco funcionamento da UGEA; 
Verificação da Conta de Gerência da 
DPEDH e posterior emissão de parecer; 
 
Falta de cumprimento da data prevista 
para enviar à Inspecção, uma vez que a 
Conta de Gerência de Gerência deu 
entrada na Inspecção no dia 29 de Março 
de 2018; 
 
Preenchimento de modelos que deviam 
ser impressos a partir do sistema; 
 
Resposta a denúncias na Escola 
Secundária de Kobe, SDEJT de 
Marracuene, Matutuine e Matola. 
 
A Escola Secundária de Kobe, não 
declarou todos os valores e deixou a 
gestão do mesmo aos particulares, em 
virtude de ter levado 800 alunos para 
assistir aulas em salas que pertence a 
uma organização chamada FAM e 
consequentemente entregaram a 
organização os valores de ASE; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A capacitação não realizada por 
falta de disponibilidade de fundos.  
 
 
 
 
 
A brigada realizou a missão sem 
recursos financeiros para pagar 
ajudas de custo. 
 
 
 
 
 

10.Melhorar a supervisão do 
SNE a partir do distrito 
 
 

Realizar a Supervisão Escolar. -Consciencializar o diretor da escola 
sobre o seu papel como agente de 
mudança na sua instituição; 
-Capacitar todos os intervenientes no 
processo da Supervisão à luz do manual 
das directrizes; 

-Foi feita capacitação no local de 
trabalho e monitorado o grau de 
realização das supervisões distritais nos 
moldes das novas Directrizes: A DPEDH 
efectuou supervisão a todos os SDEJT, 
no sentido de acompanhar as 

Maior envolvimento dos 
Intervenientes do processo de 
supervisão a todos níveis. 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

MAPUTO PROVINCIA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas para 
o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 
n-1) 

Progressos na sua implementação (o 
que foi feito?) 

Qual foi o resultado? Desafios 
encontrados? 

Factores de influência a 
implementação (ou não) da 
actividade 

-Realizar visitas de acompanhamento das 
actividades desenvolvidas pelo SDEJT no 
âmbito da Supervisão. 
 

supervisões distritais, verificar a 
qualidade no preenchimento das fichas 
de recolha de informação e de 
recomendações e corrigir lacunas de 
implementação. Neste sentido, foi 
apoiada a recolha e sistematização dos 
mapas da realização da primeira e da 
segunda visita de supervisão e de 
acompanhamento as escolas; 
-Apoiada a elaboração de um plano de 
acção e o respectivo orçamento para a 
supervisão  
- Realizadas jornadas de advocacia junto 
dos Directores dos SDEJTs, e das 
autoridades locais (Administradores e 
líderes comunitários) sobre a 
necessidade e importância da 
divulgação das diretrizes da Supervisão, 
como um instrumento de gestão da 
mudança ao nível das escolas. 

1.Melhorar a assiduidade dos 
gestores e professores na 
sala de aula 
 
(% escolas com desempenho 
satisfatório nas visitas de 
supervisão distrital) 

Realizar a Supervisão Escolar -Realizar Visitas de acompanhamento da 
assiduidade e pontualidades dos 
professores e gestores; 
- Acompanhar o funcionamento dos 
Conselhos de Escolas; 
- Avaliar o impacto do CE na vida da 
escola. 

-Foram visitadas 171 escolas destas em 
152 os respetivos directores das escolas 
estiveram presentes e com um 88% 
apresentaram um bom de desempenho; 
- Todas escolas da Província possuem o 
Conselho da escola embora permaneça 
o desafio de divulgar informação sobre 
os CE o seu papel na gestão escolar 
junto da comunidade;  
- O pleno funcionamento de alguns 
Conselhos de escola melhorou de certa 
maneira o funcionamento de algumas 
escolas. 
 

Maior número de visitas de 
monitoria realizadas pelo SDEJT e 
DPEDH. 

 

  



RELATÓRIOS ANUAIS DAS PROVÍNCIAS       DESENVOLVIMENTO ADMINISTARTIV E INSTITUCIONAL 

162          20ª REUNIÃO ANNUAL DE REVISÃO, 2019 
 RELATÓRIO DE DESEMPENHO, 2018 

MAPUTO CIDADE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

3. Melhorar o profissionalismo 

e desempenho dos 

funcionários 

 

- Capacitar pontos focais provinciais  e   
distritais em metodologias de elaboração do 
PDRH 
- Elaborar o PDRH da província 

- Capacitados 2 pontos focais provinciais 
e 14 distritais 
- Elaborado  o PDRH provincial  
 

- Elaborado o draft do PDRH da Cidade e 
submetido ao DRH-MINEDH 

- Existência da base de dados 
sobre os funcionários da educação; 
- Disponibilização do manual de 
elaboração do PDRH; 
- Existência dum facilitador 
nacional que assiste as províncias 

8. Melhorar a intervenção e 

desempenho da Inspecção 

 

Realizar Missões inspectivas as instituições 
de educação 

- Realizadas acções de fiscalização a  
estabelecimentos de ensino publico e 
privado; 
- Realizadas assistência às aulas  

- Fiscalizadas 190 escolas dentre 
públicas, comunitárias e privadas.  
- Assistidas 262 aulas nos períodos diurno 
e nocturno 

- Existência de legislação sobre o 
controlo interno 
- Disponibilização do valor do 
FASE para o controlo interno 

10.Melhorar a supervisão do 

SNE a partir do distrito 

 

 

- Divulgar o manual de supervisão 
 – Realizar visitas de monitoria 
 – Capacitar técnicos provinciais e distritais 
em matéria de supervisão 

- Divulgadas as directrizes da 
supervisão distrital para membros do 
Colectivo alargado , técnicos 
pedagógicos e inspectores 
- Realizada uma visita de monitoria a 
todos os distritos 
- Realizadas capacitações aos técnicos 
Provinciais e Distritais e DAE´s das 
Escolas 

- Divulgadas as directrizes da supervisão 
distrital a 87 técnicos  
- Foram supervisionadas  85 escolas  
- Capacitados 450 técnicos e DAE´s 

- Existência do manual da 
supervisão distrital; 
Existência de técnicos capacitados 
- Existência do fundo de 
supervisão; 
 

1.Melhorar a assiduidade dos 

gestores e professores na 

sala de aula 

 

Realizar a supervisão distrital Realizadas visitas de supervisão às 
escolas Primárias. 

Visitadas 92 escolas  e identificadas 92 
escolas com desempenho satisfatório , 
correspondente a 100% 

- Existência de gestores 
capacitados 
- Existência de instrumentos de 
apoio a gestão escolar 
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MANICA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas 
para o ano n-1 (o que constava no PdA 
do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi feito?) Qual foi o resultado? Desafios encontrados? 

3. Melhorar o profissionalismo 
e desempenho dos 
funcionários 
 
de recursos humanos) 

Constituição da equipa técnica. 
- Recolha, análise e sistematização dos 
dados em todos Distritos da Província 
incluindo DPEDH. 
- Elaboração do DRAFT  e versão final do 
PDRH. 
 

- Discussão dos TdR a nível da DPEDH. 
- Encontros com a equipa técnica da DPEDH e partilhados modelos 
de recolha de dados com os SDEJT. 
Reunião da equipe para análise e compilação dos dados. 

- Constituída a equipa de trabalho. 
- Partilhados os modelos de recolha, analise e 
sistematização de dados; 
- Elaborado o draft de contextualização e 
caracterização dos Recursos Humanos do PDRH. 
 

Melhorar o desempenho da 
inspecção 

Fiscalização dos preparativos da abertura 
do ano lectivo  

Visitados 4 distritos e 30 instituições de ensino Professores, alunos presentes nas escolas; 
Livro escolar em distribuição 

Fiscalização da distribuição da carga horária Fiscalizados mapas de 848 instituições de ensino - Equipas de trabalho enviados para todos os 
distritos; 
- Corrigidas as irregularidades de elaboração de 
cargas horárias e constituição de turmas 
- Elaborado o relatório do impacto das horas extras e 
segunda turma; 

Realização de inspecções pedagógicas e 
avaliação do cumprimento das OTEO’s em 
cinco distritos 

Realizada a actividade em 5 serviços distritais, 2 IFP’s e 45 escolas - Melhorado o acompanhamento do processo de 
ensino e aprendizagem; 
- Melhorada planificação de aulas e o manuseamento 
dos instrumentos de ensino; 
- Melhorada a presença do professor e alunos nas 
escolas  

Realização de inspecção pedagógica ao 
processo de exames de admissão e finais de 
2018 

Verificado o processo de exames de admissão a formação de 
professores e da UEM; 
Verificado o processo de exames finais do ensino geral 

Processos decorreram dentro da normalidade; 
Corrigidas algumas irregularidades 

Realização de auditorias aos fundos do 
erário público 

Actividade realizada em 4 distrito abarcando 10 instituições e 
apoiados no tratamento dos processos financeiros 

- Melhorada a execução de fundos; 
- Processos de contas do FASE bem elaborados 
- Negligência na elaboração de processos de contas 
de fundos de contribuição de pais e do OE 

Verificação do grau de implementação das 
recomendações de auditorias e avaliação na 
rspectiva plataforma 

Avaliadas 12 recomendações Respondidas adequadamente 12 recomendações 
das 3 para segumento 

8. Melhorar a intervenção e 
desempenho da Inspecção 
 

- Fiscalização do dos preparativos de 
abertura do ano lectivo e distribuição da 
carga horária 

- Visitadas 450 escolas e reduzidas as Horas Extras e 2ª Turma e 
apoiada a gestão Escola. 

- Melhora a distribuição da Carga Horária e poupados 
os recursos financeiros. 
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MANICA 

Objectivos Específicos de 
Enfoque 

Actividades principais planificadas 
para o ano n-1 (o que constava no PdA 
do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o que foi feito?) Qual foi o resultado? Desafios encontrados? 

 - Realização de auditorias internas e 
inspecções gerais ordinárias 
 
 
 
- Confirmação de certificados e gestão de 
petições 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fiscalização dos processos de Exames 
(Admissão, Extraordinários e Finais) 

- Realizadas 9 auditorias no âmbito da gestão administrativa 
financeira, (Recursos Humanos. OE, FASE, ADE e ASE), 
envolvendo 8 distritos e 72 Instituições (DPEDH, SDEJT´s e 
Escolas) 
 
 
- Recebido um universo de 2.179 pedidos de confirmação de 
certificados. 
- Recebidas 90 petições de proveniência e natureza diversa 
 
 
 
 
 
 
- Fiscalizados os processos de Exames de admissão aos IFPs em 3 
centros e aos 4 centros de realização dos Exames Extraordinários e 
Finais, em toda Província 
 

- Capacitados os professores e gestores escolares 
no âmbito da melhoria da qualidade de ensino 
- Detectadas e mandadas corrigir diversas 
irregularidades na gestão dos Recursos Humanos 
Financeiros e Patrimoniais, a Luz da Legislação em 
vigor. 
- Confirmados 1.133, dos quais, 37 declarados falsos 
(suspenso de funções e salários aos visados e em 
curso os procedimentos administrativos para efeitos 
de responsabilização) 
- Averiguadas e esclarecidas 82 petições. 
 
 
 
- Garantida a legalidade do processo e segurança 
dos materiais. 
- Assessorados os Professores, Gestores Escolares 
e SDEJTs, sobre a interpretação e a aplicação 
correcta dos documentos normativos atinentes ao 
processo e garantida a segurança dos materiais e 
dos exames e a sua realização. 

10.Melhorar a supervisão do 
SNE a partir do distrito 

Realizadas 3supervisoes anuais, sendo 
uma em cada trimestre. 

Realizado ao nível de cada distrito. - Melhorado o desempenho das direcções distritais e 
escolas. 
- Existência de evidências nas pastas do SDEJT e 
escolas. 

1.Melhorar a assiduidade dos 
gestores e professores na sala 
de aula 
 

- Realizadas 3supervisões anuais, sendo 
uma em cada trimestre. 
- Distribuidos cartazes sobre combate ao 
absentismo. 

Realizado ao nível de cada distrito. - Melhorado o desempenho das direcções distritais e 
escolas. 
- Existência de evidências nas pastas do SDEJT e 
escolas. 
- Existencia de panfletos afixados nas escolas. 
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INHAMBANE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

3. Melhorar o profissionalismo 

e desempenho dos 

funcionários 

 

 

Elaborar o plano de desenvolvimento de 

recursos da DPEDH (2019-2023). 

- Capacitada a equipa provincial da 

elaboração do PDRH; 

- Elaborada a versão final do PDRH da 

DPEDH. 

- PDRH 2019-2023 elaborado e enviado 

ao MINEDH; 

- As acções do PDRHD do PDRH 

referentes ao ano 2019 incluídas no PdA 

2019.  

Positivos: 

- apoio do MINEDH e da GIZ na 

capacitação dos técnicos e na 

elaboração do PDRH; 

Negativos: 

- tempo e recursos exíguos para 

as réplicas de capacitações nos 

SDEJT.   

8. Melhorar a intervenção e 

desempenho da Inspecção 

 

 

- Controlar a formação de turmas, 

distribuição do trabalho docente e as 

planificações  analíticas e semanais em 

todos os níveis e subsistemas de ensino 

uma (1) vez no principio do ano; 

- Controlar o cumprimento das metas de 

efectivo escolares 2018 e planificação para 

2019 uma (1) vez durante o ano; 

 

- Inspeccionar o processo de contratação 

de professores em 2018 pelo menos uma 

(1) vez durante o ano; 

 

 

 

 

- Verificar a autenticidade dos certificados 

de habilitações literárias dos candidatos 

durante todo o ano; 

 

- Acompanhar todas as fases do processo 

de exames finais (preparação, organização, 

realização, correção e divulgação dos 

- Foram constituídas três brigadas, 

compostas por Inspectores e técnicos 

do DDPGGQ, DRH e DAF. Foram 

visitados 6 distritos (Homoíne, Zavala, 

Maxixe, Massinga, Inhambane e 

Vilankulo); 

- A Inspecção através do DEP e REGs 

fez a recolha da informação estatística 

de todos os subsistemas de ensino; 

 

- Foram visitados três distritos Mabote, 

Massinga e Zavala no âmbito das 

contratações dos docentes. Tendo sido 

verificados os processos de contratação 

no referente a legalidade dos métodos 

e procedimentos usados; 

 

Os técnicos da IPEDHI visitaram 5 

distritos (Homoíne, Panda, Vilankulo, 

Morrumbene e Massinga); 

 

A Inspecção fez acompanhamento do 

processo dos exames finais 2018 em 

- Regularizada a distribuição da carga 

horaria obrigatória, extraordinário e 

segundo turno.  Diminuído o Impacto 

Orçamental ao nível dos distritos 

visitados e em toda a província; 

- Conhecida a situação estatística e 

enviada aos níveis nacionais e 

provinciais nas quais a Inspecção se 

subordina; 

 

- Foram imediatamente regularizados os 

aspectos irregulares nos processos de 

contratação de docentes 2018; 

 

 

 

 

Melhorada a qualidade dos certificados 

emitidos pelas ESG; 

 

 

Fiscalizados os exames finais de 2018; 

 

 

A não abrangência de todos 

distritos deve-se à exiguidade de 

financiamento; 

 

 

 

 

 

 

A não deslocação para os 

distritos deve-se à exiguidade de 

financiamento 
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INHAMBANE 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas para 

o ano n-1 (o que constava no PdA do ano 

n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

resultados) uma vez durante o ano nas 

duas épocas; 

- Verificar e controlar a aplicação da norma 

no processo de Mudanças de carreiras, 

promoções e progressões nos distritos e na 

DPEDHI através das pautas e critérios 

usados; 

- Inspecção à Gestão do FASE e ADE. 

todos distritos da Província de 

Inhambane; 

A Inspecção deslocou-se a DPEDHI e 

junto do DRH verificou os planos e as 

pautas de apuramento; 

 

 

Foi inspecionado o ADE em Homoíne, 

Inhambane e Maxixe. 

 

Processos verificados e encontram-se 

em ordem; 

 

 

 

Fiscalizado o processo de gestão de 

ADE. 

10.Melhorar a supervisão do 

SNE a partir do distrito 

- Realizar o acompanhamento da 2ª ronda 

da Supervisão escolar no âmbito das 

directrizes; 

- Realizar visita no local de trabalho dos 

SDEJT; 

- Realizar encontro balanço com os 

formadores distritais (14REG e 14 RAP) no 

âmbito da Supervisão distrital; 

- Acompanhar as réplicas das capacitações 

da plataforma de supervisão distrital; 

- Apoio técnico aos supervisores 

distritais nu manuseamento e 

preenchimento dos instrumentos da 

supervisão;  

- Apresentação e análise dos resultados 

obtidos: da supervisão distrital, das 

constatações dos acompanhamentos e 

da visita do apoio no local de trabalho; 

- Refrescamento dos formadores 

(simulações de preenchimento dos 

instrumentos de supervisão de acordo 

com as constatações encontradas 

durante as visitas realizadas aos 

distritos) 

- Uniformização de procedimentos na 

supervisão; 

- Supervisão planificada; 

- Existência de pastas organizadas das 

escolas no SDEJT; 

- Existência de evidências de supervisão 

nas escolas e no SDEJT; 

Desafios 

- Melhorar cada vês mais o 

preenchimento dos instrumentos de 

supervisão; 

- Melhorar o cumprimento dos prazos; 

 

Positivos 

- Comprometimento dos 

supervisores nos objectivos da 

supervisão; 

Negativos 

- Disponibilização tardia dos 

fundos de supervisão; 

- Mobilidade dos formadores e 

dos supervisores distritais 

1.Melhorar a assiduidade dos 

gestores e professores na sala 

de aula 

 

.- Realizar o levantamento no âmbito da 

Gestão escolar, Supervisão pedagógica e 

Absentismo nos distritos focais (Linha de 

base, Supervisão distrital). 

 

- 89.3% de escolas com desempenho  

do director satisfatório nas visitas de 

supervisão distrital; 

- 70.7% de escolas com desempenho  

dos professores  satisfatório nas visitas 

de supervisão distrital; 

 

Presença em 100% dos directores e 

professores na escola 

Desafios encontrados 

- Escolas sem directores adjuntos; 

- Presença dos directores desde o inicio 

do primeiro turno até ao fim do segundo 

turno. 

- Professores que residem distante dos 

postos de trabalho; 

- Professores que frequentam o ensino a 

distancia ( NUFORP) 

- Supervisões não avisadas 

Comprometimento dos directores 

em relação aos objectivos da 

supervisão 
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CABO DELGADO 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

3. Melhorar o profissionalismo 

e desempenho dos 

funcionários 

 

- Elaboração e discussão dos TdR a nível 

do da DPEDH. 

- Constituição de equipas de trabalho. 

- Recolha e sistematização de informação. 

- Análise FOFA dos Recursos Humanos. 

- Encontros técnicos da DPEDH depois 

da consensualização dos TdR que são 

partilhados com SDEJT. 

- Encontro de equipe para a distribuição 

de tarefas. 

Equipa técnica. 

- Reunião da equipe para análise FOFA 

(duração de 5 horas). 

Consensualizados os TdR a nível da 

DPEDH. 

Constituídas equipas de trabalho. 

Elaborado o draft de contextualização e 

caracterização dos Recursos Humanos. 

 

- Melhor articulação entre a 

DPEDH e SDEJT no planeamento 

e desenvolvimento das 

actividades do sector. 

- Superar a fragmentação e 

descontinuidade das iniciativas de 

treinamento e capacitação do 

pessoal. 

- Poucos funcionários com nível 

médio profissional. 

- Deficiente domínio de 

procedimentos administrativos por 

parte de funcionários em 

exercício. 

- Existência de um plano de 

capacitação institucional. 

8. Melhorar a intervenção e 

desempenho da Inspecção 

 

 

Fiscalização dos preparativos de abertura 

do ano lectivo e distribuição da carga 

horária. 

 

 

 

Realização de auditorias internas e 

inspecções gerais ordinárias. 

 

 

 

 

 

Confirmação de certificados e gestão de 

petições. 

 

 

 

Visitadas 450 escolas e reduzidas as 

Horas Extras e 2ª Turma e apoiada a 

gestão Escolar. 

 

 

 

Realizadas 9 auditorias no âmbito da 

gestão administrativa financeira, 

(Recursos Humanos. OE, FASE, ADE e 

ASE), envolvendo 8 distritos e 72 

Instituições (DPEDH, SDEJT´s e 

Escolas). 

 

Recebido um universo de 2.179 pedidos 

de confirmação de certificados. 

Recebidas 90 petições de proveniência e 

natureza diversa. 

 

- Melhorada a distribuição da Carga 

Horária e poupados os recursos 

financeiros. 

- Capacitados os professores e gestores 

escolares no âmbito da melhoria da 

qualidade de ensino 

- Detectadas e mandadas corrigir 

diversas irregularidades na gestão dos 

Recursos Humanos Financeiros e 

Patrimoniais, a Luz da Legislação em 

vigor. 

 

 

Confirmados 1.133, dos quais, 37 

declarados falsos (suspenso de funções 

e salários aos visados e em curso os 

procedimentos administrativos para 

efeitos de responsabilização) 

- Gestores capacitados em 

matéria da legislação de gestão 

escolar; 

- Apoio da comunidade e das 

autoridades administrativas 

locais. 

- A limitação de recursos 

financeiros e circulantes, 

condicionam a abrangência das 

missões. 

- A capacitação de gestores a 

vários níveis, alocação atempada 

dos valores do ADE e a 

disponibilização dos manuais de 

procedimento, contribuíram na 

redução significativa das 

irregularidades anteriores. 
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CABO DELGADO 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 

Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação (o 

que foi feito? 

Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 

Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

 

 

 

 

 

Fiscalização dos processos de Exames 

(Admissão, Extraordinários e Finais) 

 

 

 

 

 

Fiscalizados os processos de Exames: 

nos  IFPs de Montepuez, Pemba e EPF 

– ADPP de Bilibiza; Exames 

Extraordinários em 4 centros, Escola 

Secundaria Kuphe, em Chiúre, Escola 

secundariam 15 de Outubro de 

Montepuez, Escolas Secundarias de 

Mueda e a de Pemba; e Exames Finais 

em todos os 17 distritos da Província. 

- Averiguadas e esclarecidas 82 

petições. 

 

 

 

Garantida a legalidade do processo e 

segurança dos materiais. 

 

- Assessorados os Professores, 

Gestores Escolares e SDEJTs, sobre a 

interpretação e a aplicação correcta dos 

documentos normativos atinentes ao 

processo e garantida a segurança dos 

materiais e dos exames e a sua 

realização. 

- Realizados seminários de 

capacitação, envolvendo técnicos 

gestores e professores sobre o 

ROPE. 

 

 

Alocação atempada dos exames 

e outros materiais aos SDEJTs e 

Escolas. 

 

10.Melhorar a supervisão do 

SNE a partir do distrito 

 

Planificadas 3 supervisões anuais, sendo 

uma em cada trimestre. 

Realizado ao nível de cada distrito, duas 

supervisões. 

- Melhorado o desempenho das 

direcções das escolas, professores e 

alunos; 

- Existência de evidências nas escolas. 

Divulgação permanente da nova 

abordagem de supervisão ao 

nível dos SDEJT e Escolas. 

1.Melhorar a assiduidade dos 

gestores e professores na sala 

de aula 

Planificadas 3 supervisões anuais, sendo 

uma em cada trimestre para 

acompanhamento do trabalho dos 

gestores e professores. 

Capacitados os gestores em matéria de 

organização e gestão escolar através 

dos IFPs 

Melhorada a permanência dos gestores 

e professor nos locais de trabalho e o 

seu desempenho. 

Reuniões constantes com os 

gestores das escolas. 
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GAZA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 
Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito? 
Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 
Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 

3. Melhorar o profissionalismo 

e desempenho dos 

funcionários 

 

 

 O Plano de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos da DPEDH, foi 

elaborado e submetido ao MINEDH 

para efeitos de aprovação, dai que 

não está em curso a sua 

implementação. 

Assegurar que o plano seja aprovado pelo 

MINEDH. 

Prolongado período para 

aprovação do Plano pelo 

MINEDH. 

8. Melhorar a intervenção e 

desempenho da Inspecção 

 

Verificação do processo de realização dos 

exames de admissão aos IFPs; Exames 

extraordinários  do ensino secundario e 

finais a todos o níveis. 

 

 

 

Verificação do Processo de Ensino e 

Aprendizagem (PEA) nas Instituições de 

base, escolas e IFPs; 

 

 

 

 

 

 

 

Averiguação de casos de queixas, 

petições e reclamações. 

 

Aferição da legalidade dos certificados 

 

 

 

 

Fiscalização do processo de contratação 

de professores 

Garantida a legalidade e observância 

de normas no acto da realização dos 

exames que envolveram 3.867 

candidatos dos 02 centros, sendo 

3009 do IFP Eduardo Mondlane e 858 

da EPF de Chókwe. 

 

Visitados 36 escolas em 06 distritos, 

assistidas as aulas, verificados os 

processos de planificação. 

 

 

 

 

 

 

Recebidos 41 casos queixas, petições 

e reclamações, de cidadãos  

 

 

Recebidos 7154 certificados para 

confirmação, dos quais e confirmados 

4210, os restantes em tramitação nos 

diferentes órgãos e províncias. 

 

Monitorados os processos de 

contratação de professores aos vários 

Apoiadas as Direcções de escola na 

organização do processo de exames e 

redução de ocorrência de fraudes 

 

 

 

 

Apoiados os professores na melhoria dos 

processos de planificação e ministração 

das aulas 

 

 

 

 

 

 

Resolvidos 31 casos e os restantes em 

tramitação.  

 

 

Detectados 163 certificados falsos. 

 

 

 

 

Apoiados os SDEJT na correcção dos 

erros. 

Factores positivos: Boa 

colaboração dos dirigentes de 

escolas e professores. 

Factores Negativos: Exiguidade 

de recursos, que condicionou a 

abrangência de mais escolas. 

Factores Positivos: Os processos 

de planificação do PEA estão 

sendo cumpridos 

Factore Negativos: Distribuicao 

irregular das cargas horarias 

originando pagamento de horas 

extraordinárias desnecessárias. 

3.1 Factores positivos: Redução 

do tempo de resposta as 

petições. 

4. Factores Negativos: 

Exiguidade de recursos para 

resposta em tempo útil. 

5.   Factores negativos:  Falta de 

meios para fazer monitoria no 

terreno e em tempo útil. 
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GAZA 
Objectivos Específicos de 

Enfoque 
Actividades principais planificadas 

para o ano n-1 (o que constava no PdA 

do ano n-1) 

Progressos na sua implementação 

(o que foi feito? 
Qual foi o resultado? Desafios 

encontrados? 
Factores de influência a 

implementação (ou não) da 

actividade 
 

 

distritos, através da solicitação dos 

processos instruídos 

Assegurada a transparência e a mitigação 

de irregularidades 

10. Melhorar a supervisão do 

SNE a partir do distrito 

 

 

- Visitas de Monitoria aos SDEJT; 

- Acompanhar a ocorrência da supervisão 

distrital; 

- Verificar o cumprimento do Manual das 

novas directrizes para a supervisão 

distrital 

Monitorados os SDEJT para inteirar do 

decurso de supervisão distrital, 

- Prenchidos correctamente as novas 

matrizes de supervisão; 

- Cumprido o Manual sobre as novas 

directrizes de supervisão distrital. 

- Melhoria na gestão das escolas; 

Organização das pastas 

referentes às supervisões; 

- Capacitação de Conselhos de 

escolas; 

- Cumprimento do Manual de 

procedimento do ADE 

1.Melhorar a assiduidade dos 

gestores e professores na sala 

de aula 

 

 

Visitas de supervisão aos Serviços e às 

escolas para verificar o nível de 

assiduidade e pontualidade dos gestores 

e Professores  

- Visitados os Serviços e escolas para 

verificar o nível de assiduidade e 

pontualidade dos gestores e 

Professores; 

- Levantamento do número de 

gestores e professores que participam 

na entoação do Hino Nacional 

- Melhorada a pontualidade e assiduidade 

dos gestores de escola; 

- Melhorada a pontualidade e assiduidade 

dos professores; 

- Cerca de 86% de escolas com 

desempenho satisfatório nas visitas de 

supervisão distrital 

- Aprofundamento dos 

conhecimentos sobre o manual 

das novas directizes pelos 

técnicos do SDEJT 

- Capacitação dos gestores de 

escolas em matéria de gestão 

escolar; 
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ESTES ANEXO JÁ NÃO FARÃO 
PARTE DO RELATORIO DE 
DESEMPENHO? 
 
Anexo 2: Seguimento das 
Recomendações e acções 
acordadas 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Progresso no 
alcance das metas dos 
Indicadores Ligados aos 
Desembolsos (ILDs) 
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Anexo 4: RELATÓRIO DE 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

E do FASE? 

 

 
 


