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Ministério da Educação

“M elhoria
do ensino
da Língua

Portuguesa
é prioridade ”

Luísa Grilo,
Ministra da Educação

Presidente da República
quer mais rigor no ensino

PAT apoia Ensino à
Distância e Itinerante
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MED elabora Plano de
Emergência contra Covid-19
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Presidente da República
O PAT e as demandas
do Contexto
da Pandemia
do Corona Vírus

N

Editorial
por Isaac Paxe, Gestor do Projecto
Aprendizagem para Todos

a sua essência, o Projecto Aprendizagem para
Todos concorre para a
mobilização de recursos e sinergias conducentes a garantia
da Educação de qualidade inclusiva e equitativa e a promoção de oportunidade de aprendizagem para a vida de todos,
particularmente os atendidos
no ciclo da escolarização universal. É� neste sentido que ao
longo da vigência, o PAT tem
atendido dimensões como a
formação de agentes da educação, o desenvolvimento de
bases materiais para sustentar
recursos e meios de ensino, e
a pilotagem de processos de

avaliação para aferir o grau
da eficiência e da eficácia dos
processos de ensino e aprendizagem, bem como projectar
indicadores para informar o
desenho das polí�ticas.

Como em toda realidade, a
educação é efectivada nas interações com os desafios dos
seus tempos. E o desafio da
realidade actual é a pandemia
do Corona ví�rus. Esta pandemia impactou particularmente nos processos de produção,
e nas relações sociais influenciadas por estes processos.

Logo, a educação escolar formal foi também impactada.
No caso do PAT I, o desafio é
essencialmente a adequação
do projecto à necessidade de
atender “O Plano de Emergência do MED” afim de se criarem
condições de biossegurança
nas escolas para o regresso às
aulas, a produção de materiais
didácticos bem como a respectiva infraestrutura tecnológica para sustentar o ensino
a distância, e também edificar
uma estrutura de apoio a modalidade de trabalho para os
Agentes da Educação nos diferentes ní�veis da efectivação da
Educação.

Ficha Técnica
Ministério da Educação
Publicação Institucional editada por
MED – Ministério da Educação
PAT-Projecto Aprendizagem para Todos
Ano 3 Edição 3 - Agosto 2020
Coordenação Geral: Isaac Paxe
Projecto Gráfico e Editorial: Inês Rosário, GA - Genuine Adding
Coordenação de Redacção: Agostinho Gayeta
Supervisão: Isaac Paxe

Boletim informativo

Colaboração: Andrade Sebastião, Benvinda Ndahalamona,
Bruno Silva, Carla de Sousa, Dário Luís, Fortuna de Matos
Caingona, Guilhermina de Sousa, Igor Núncio, Ivone Augusto,
Maria Liliana Quizela; Márcia Paulo, Nataniel Calunga, Paula
Gonçalves, Pedro Chimba, Pedro Santos e Teixeira Cabenda.
Contacto: (222) 717 859 E-mail: patinformacao@gmail.com
E-mail: comunicacao@pat-med.org
Website: www.pat-med.org
Apoio: Banco Mundial
Tiragem: 4.000 Exemplares
DISTRIBUIÇÃO INTERNA E GRATUITA

nº03 agosto 2020

quer

melhorias

no Sistema de

Educação e Ensino

A

melhoria da qualidade de ensino em Angola é uma preocupação manifestada de forma
recorrente pelo Presidente da República,
João Lourenço para quem uma aposta substancial
no ensino primário e secundário, com um investimento de grande vulto será fundamental para elevar a qualidade no futuro e evitar que se continue a
assistir a um cenário em que estudantes saí�dos do
ensino superior não saibam fazer uma redacção.

“O nosso ensino tem que ser mais exigente”,
O Presidente da República quer um ensino mais
exigente em Angola.
Em duas ocasiões distintas o Titular do Poder Executivo recomendou uma maior aposta no Ensino
da Lí�ngua Portuguesa.
Outro sinal que evidencia a sua preocupação em
relação a qualidade de ensino no paí�s é a orientação da revisão dos manuais escolares.
A 18 de Março deste ano, por ocasião da tomada de
posse de Luí�sa Maria Alves Grilo como Ministra da
Educação, o Titular do Poder Executivo aconselhou
os quadros a trabalharem no sentido de melhorar
a qualidade de ensino, com particular realce para o
ensino da Lí�ngua Portuguesa.
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Reconheceu o actual défice no domí�nio da Lí�ngua
Portuguesa por parte dos estudantes e defendeu,
por isso, maior atenção neste particular, com vista
a aumentar o ní�vel de exigência em todo o sistema
de ensino.
Falando por ocasião da tomada
de posse do Secretário de Estado para o Ensino Secundário, Gildo Matias José (na foto
à direita), a 12 de Junho, o Titular do Poder Executivo disse
querer ver mudanças no sistema
de ensino, tornando-o “mais exigente e criterioso”,
para prevalecerem valores como “o mérito e preparação académica de assinalável envergadura”.
Afirmou que “só devem transitar para as classes
seguintes aqueles alunos ou estudantes que, de
facto, mereçam. Não podemos facilitar”, declarou.
“Entendemos, hoje, reforçar a sua equipa com um
quadro jovem, sempre no sentido de irmos à busca de uma educação com melhor qualidade, pois o
nosso paí�s aspira colocar as nossas universidades
numa posição de destaque no ranking das universidades africanas e mundiais”, realçou. Para que
isso seja possí�vel, sublinhou, não se pode apostar
apenas no Ensino Superior.
nº03 Agosto 2020
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PAT
apoia

Ministério da Educação

Ensino
à Distância
e Itinerante

O
Ministra garante melhoria na educação
sobretudo no domínio da oralidade e da escrita em Língua Portuguesa

M

elhorar o sistema de Educação e Ensino,
sobretudo no domí�nio da oralidade e da
escrita em Lí�ngua Portuguesa é o maior
propósito da Ministra da Educação, Luí�sa Grilo,
nomeada em Março deste ano para o cargo, pelo
Presidente da República, João Lourenço.
De acordo com a Ministra da Educação, para o
paí�s alcançar melhorias na qualidade de ensino,
são necessários bons docentes, aliados também
às boas infra-estruturas e à redução de número
de alunos por turma.
Correcção dos manuais escolares vai “melhorar
o ensino e a aprendizagem”.
A correcção dos manuais escolares, com o objectivo de melhorar a qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, está na ordem das preocupações do Presidente da República João Lourenço. Para tal, criou um grupo de trabalho Multissectorial para “actualizar e corrigir manuais
escolares” do I e II ciclos do ensino secundário.
O grupo criado pelo despacho presidencial
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n.º74/20, de 29 de Maio, tem 90 dias para conclusão das tarefas indicadas no documento.
Coordenada a equipa a Ministra de Estado para
a Á� rea Social, Carolina Cerqueira, e integra a Ministra da Educação, Assessores do Presidente,
representantes da Academia Angolana de Letras,
da Associação dos Professores Angolanos e da
União dos Escritores Angolanos integram igualmente o grupo de trabalho que deve durar três
meses.
Entre outras tarefas o grupo de trabalho está a
fazer uma análise técnica, pedagógica, literária e
está a elaborar um plano para a introdução de
novos conteúdos e conceitos nos manuais escolares, para além de propor a actualização dos
manuais escolares de acordo com o contexto histórico, geográfico e das ciências da natureza.
Tem ainda por missão avaliar os programas curriculares dos diferentes ní�veis do ensino pré-escolar e geral, além de sugerir como proceder à
sua actualização.
nº03 agosto 2020

Ministério da Educação está a desenvolver
várias acções para implementação do Ensino à Distância em Angola, com recurso
às Tecnologias de Informação e Comunicação. A
21 e 22 de Novembro de 2019 foi dado o “tiro de
largada em relação” ao assunto. Sob a responsabilidade do Ministério da Educação, através do
Instituto Nacional de Formação de Quadros da
Educação em parceria com a Fundação Calouste
Gulbenkian e com apoio do Projecto Aprendizagem para Todos, foi realizado em Luanda o 1º. Seminário Internacional sobre Educação a Distância
e Itinerante.
O Hotel Palmeiras Club, no municí�pio do Talatona,

foi o local escolhido para albergar o evento que
juntou na capital de Angola professores de vários
pontos do paí�s e do mundo para debater e partilhar experiências relevantes de Á� frica e da Europa sobre E-learning e educação a distância e itinerante, Promoção do acesso à educação em Angola
com o recurso às TIC, bem como a combinação de
aplicativos móveis na educação à distância.
Com recurso às TIC-Tecnologias de Informação e
Comunicação, vários professores e intelectuais de
outras áreas do saber tiveram a oportunidade de
participar directamente da actividade em que foram oradores académicos de Portugal, Ruanda e
Á� frica do Sul, além dos anfitriões.

Acções de implementação do EaD

0.
I.
II.

Seminário Internacional sobre Ensino à Distância e Educação
Itinerante:
Visou colher experiências de outros países no que o Ensino à Distância diz
respeito que se juntam as experiências nacionais.
Contacto e recolha de experiências com instituições nacionais:
Várias instituições nacionais foram contactadas para passar experiências
sobre a modalidade do EaD, em particular a ENAB EP.
Criação de uma Plataforma a partir do assessor Moodle para
servir de base para o EaD em Angola:
A plataforma vai conter todos os materiais de apoio disponíveis para o
arranque da Formação de professores na modalidade à Distância.
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Agendadas várias acções para melhoria
do sistema de avaliação nacional

Componente 2 do Projecto Aprendizagem
para Todos tem como objectivo prestar
apoio ao Ministério da Educação nos seus
esforços de melhoria do sistema de avaliação das
aprendizagens dos alunos, através do desenvolvimento de uma estratégia quinquenal de avaliação das capacidade de leitura nas classes iniciais,
a implementação de avaliações por amostragem
da aprendizagem dos alunos da 4ª e 6ª classes
nas disciplinas de Português e Matemática, de-

EGRA III 2020

senvolvimento de um estudo sobre a qualidade
da prestação de serviços, pilotagem de exames
nacionais de Português e Matemática na 6ª classe, desenho, análise de dados, implementação
e disseminação de um estudo de avaliação do
impacto do Projecto. É� na sequência do cumprimento destes objectivos que agendado para
2020-2021, apesar da paralisação por conta da
pandemia Covid-19 que assola o paí�s e o mundo
em geral:

Acções realizadas e em curso:
• Realização do 1º Workshop sobre o ajuste/contextualização dos instrumentos do Egra 2020; realizado
em Novembro de 2019. Participaram professores do Ensino Primário das escolas de Luanda.
• Realização do 2º Workshop para a Formação dos aplicadores para o Piloto do Egra; (Acção em curso
de 26/02 a 02/03/2020)
• Aplicação do Piloto; (de 3 a 6 de Março de 2020)

Avaliação Nacional 4ª e 6ª classes
Espera-se desta actividade os seguintes resultados:
• Construção de banco itens para a avaliação nacional na 4ª e 6ª classes, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
• Apoiar tecnicamente à Direcção Nacional de Avaliação e Acreditação (DNAA)- do Ministério da Educação-, no que toca à logística da Avaliação Nacional;
• Desenvolver um curso de especialização em avaliação educacional para os técnicos envolvidos na
Avaliação.

Estudo de viabilidade para exames nacionais/piloto e relatório
• Realização de visitas técnicas a 6 províncias (Bengo, Bié, Moxico, Namibe, C.Sul e Luanda), para a recolha de informações sobre a situação actual dos exames nas províncias;
• Realização do 1º Workshop sobre os exames nacionais, para a apresentação parcial do relatório de
diagnóstico, sobre a situação actual dos exames em Angola;
• Está em curso a análise e discussão do Manual da viabilidade técnica, financeira e operacional, para a
realização dos exames nacionais;
• Realização de um Workshop para a apresentação final do Manual Operacional para a realização dos
exames nacionais.
(ainda sem data definida, por conta da pandemia Covid-19)
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Ministério da Educação

elabora Plano de Emergência
para minimizar o impacto da Covid-19 sector

O

COVID-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo coronaví�rus da sí�ndrome
respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2).
O primeiro caso de contágio da doença foi reportado a 31 de Dezembro de 2019, em Wuhan, na
proví�ncia de Hubei, República Popular da China.
Os primeiros dois casos positivos da doença em
Angola foram registados a 21 de Março. São cidadãos angolanos provenientes de Portugal.
O Sector da Educação enfrenta o desafio de reduzir, ao máximo possí�vel, o impacto negativo da
COVID 19 na escolarização, mais concretamente,
no processo de ensino e aprendizagem e nas conquistas já alcançadas ao longo dos últimos anos.
Boletim informativo

O surgimento do novo Coronaví�rus forçou o encerramento das escolas desde finais de Março.
Pautado no Decreto Presidencial 1/20 de
18/03/20, que recomenda o cancelamento de
todas as actividades que aglomerassem mais de
200 pessoas, o Ministério da Educação, por meio
dos Decretos Executivos 01/20 e 02/20, tomou
medidas adicionais que visam evitar a propagação da pandemia COVID-19 no seio das instituições de ensino, nos subsistemas de Educação
Pré-Escolar, Ensino Geral, Ensino Secundário
Técnico Profissional, Ensino Secundário Pedagógico e da Educação de Adultos:
nº03 Agosto 2020
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PLANO DE EMERGÊNCIA
No quadro das adversidades impostas pela Pandemia da COVID-19 e as incertezas que pairam no horizonte relativamente ao normal funcionamento do processo de ensino-aprendizagem para minimizar
o impacto da Covid-19 no sistema de ensino. O Ministério da Educação e os seus parceiros prepararam
um Plano de Emergência COVID-19, com base em quatro cenários possí�veis:

PEE (Projectos Educativos de Escola)
ajudam na melhoria dos resultados
do ensino e aprendizagem

Suspensão das actividades lectivas
Considera um período de vigência do estado de emergência
de Março a Maio com suspensão das actividades lectivas e
introdução do ensino à distância.

Retorno das actividades lectivas
de Junho à Dezembro
Considera a possibilidade de levantamento do Estado de
Emergência e/ou de restrições em Junho e retorno das
actividades lectivas presenciais de Junho à Dezembro de 2020,
com ajustamento dos calendários, programas e sistema de
avaliação.

Retorno das actividades lectivas
de Agosto à Janeiro
Considera a possibilidade de levantamento do Estado de
Emergência e/ou de restrições e retorno às aulas de Agosto à
Janeiro de 2021 para recuperação e fecho do ano lectivo, com
ajustamento dos calendários, programas e sistema de avaliação.

Cancelamento do ano lectivo 2020
Considera a possibilidade de cancelamento do ano lectivo
de 2020 por impossibilidade de cumprimento do programa
curricular mínimo.

Boletim informativo
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Os Projectos
Educativos de Escolas
circunscrevem-se
nas preocupações do
Ministério da Educação
para ver melhoradas
as estratégias de
Gestão Escolar a nível
das Escolas do Ensino
Primário.

» A nível nacional nas 842 escolas abrangidas pelo
projecto foram elaborados PEE na ordem de

89%

» As 18 províncias já receberam os valores

.

correspondentes aos subsídios escolares.

» Luanda e Moxico são as 3 províncias que ainda

não procederam a aquisição e entrega dos materiais
de apoio ao PEE às escolas.

N

esta perspectiva, um maior envolvimento
das comunidades na gestão da escola, o
alinhamento dos processos de gestão com
os resultados das aprendizagens dos alunos, a
melhoria da estratégia de comunicação dos resultados escolares, em particular ao ní�vel das
escolas são os principais fundamentos para elaboração e implementação de PEE-Projectos Educativos de Escola.
A preocupação resulta de um diagnóstico realizado no sistema de ensino no paí�s, cujos resultados não eram satisfatórios a vários ní�veis, daí�
que, com a implementação do Projecto Aprendizagem para Todos, a partir de 2014, foram defiBoletim informativo

nidas algumas estratégias, enquadradas nos indicadores do projecto.
A implementação dos PEE-Projectos Educativos
de Escola- faz parte das atribuições da Componente 1, sob a coordenação da subcomponente
1.3 que tem dois indicadores fundamentais:

I. Que as escolas designadas do projecto pudessem elaborar Projectos Educativos de
Escola;
II. Que estas escolas, 842, com base no critério
elaborado _ critério do número de alunos pudessem receber um valor para financiar actividades inscritas nos PEE, o subsí�dio escolar.
nº03 Agosto 2020
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Resultados da implementação
dos Subsídios Escolares em Forma de Material

Financiamento dos PEE
Os subsí�dios escolares são entregues em forma de
material, por razões ligadas ao facto das escolas do
Ensino Primário não serem unidades Orçamentais,
o que dificultaria a transferência de valores monetários directamente para as Escolas. Os valores
são transferidos para as contas bancárias dos Gabinetes Provinciais de Educação e com base numa
lista de materiais necessários para implementação
de actividades em sala de aulas e não só, inscritas
nos Planos de acção dos PEE, submetidas por cada
uma das escolas, a adquirir o referido material que
se destinam a cada instituição de ensino.
Os subsí�dios em forma de material foram disponibilizados para 724 Escolas, das 842 Escolas
abrangidas pelo projecto nos 164 municí�pios e 3
distritos de todo paí�s.

õ e s da
Principais Acç e 1.3:
t
Subcomponen

1. Guia do PEE
1.1. Contratação do Consultor para elaboração do PEE;
1.2. Impressão de 4300 Exemplares do Guia do PEE
(1ª Tiragem) para as 842 Escolas apoiadas pelo PAT e
Direcções;
1.3. Impressão de 40025 Exemplares do Guia do PEE (2ª
Tiragem), para distribuir a mais de 13000 Escolas Primárias
e do 1ª Ciclo, do Ensino Secundário;
1.4. Aprovação de 724 PEE, em Março de 2019, após fim do
prazo.
2. Subsídio Escolar
2.1. Elaboração e impressão de 3200 de Manuais de
Instruções para obtenção do subsídio escolar;
2.2. Atribuição do Subsídio Escolar à 724 Escolas das
842 Previstas, com valores correspondentes a mais de
1.845.000,00 USD (Um Milhão Oitocentos e Quarenta e
Cinco Mil Dólares Norte Americanos) que foram enviados
aos Gabinetes/Secretaria Províncias da Educação das 18
Províncias, para localmente se adquirirem os materiais para
as 724 Escolas com os PEE aprovados.
3. Formação em Elaboração e Implementação do PEE para
5800 Actores, entre Técnicos da Estrutura Central do MED,
dos Gabinetes Provinciais e Direcções Municipais, Gestores
Escolares, Professores e Funcionários Administrativos,
bem como Membros da Comunidade entre Autoridades
Tradicionais, Pais e Encarregados de Educação.

O princí�pio da gestão democrática e participativa, bem como o da prestação de contas norteiam
a elaboração e implementação dos PEE.
Boletim informativo

Nº Província

Nível de Execução dos PEE
Os Projectos Educativos de Escola têm uma duração de 3 (três) anos no mí�nimo. O seu financiamento é previsto e mobilizado a partir de várias
fontes. O PAT financiou, por via dos subsí�dios
escolares as acções de cariz didáctico inscritas
nos planos de acção dos PEE. Os subsí�dios escolares em forma de material didáctico, têm este
fundamento. Os resultados da implementação
dos Projectos Educativos serão avaliados nos
próximos tempos. Para aferir o impacto e o ní�vel
de execução dos PEE em cada escola estão a ser
criadas as condições para a contratação de um
consultor individual, responsável por esta actividade.

próximas
ac ç õ e s :

• Monitorar a aquisição e distribuição dos materiais escolares
associados ao Subsídio Escolar;
• Realizar a avaliação dos PEE;
• Distribuição de mais de 40 Mil Guias do PEE para as 13 Mil
Escolas;
• Avaliar o impacto da implementação dos PEE nas escolas.

nº03 agosto 2020

Estado

Observação

Concurso
Realizado
Data limite
25/10/19

Aquisição
Realizada
Data limite
31 /10/19

Material Entregue
às Escolas
Data limite
30 /11/19

Envio do
Comprovativo ao PAT
Data limite
31 /01/20

1

Bengo

√

√

√

x

Bengo realizou a aquisição dos
materiais, falta confirmar a entrega
dos mesmos às escolas apoiadas
pelo PAT, naquela Província

2

Benguela
Bié

√
√

√
√

x
x

Falta entregar em apenas um
município

3

√
√

4

Cabinda
Cunene

6

Cuanza
Norte

√
√
√

√
√
√

x
x
x

Aguarda-se pelos
comprovativos

5

√
√
√

7

Cuanza
Sul

√

√

√

x

Parte Adquirida 97%.
Dificuldades de acesso para
distribuição nos Municípios

8

Huambo
Huíla

√
√
√

√
√
√

√
√
x

Falta a entrega em apenas 1
Município

9

√
√
√

x
√

x
√

x
x

Nenhum dado relevante.
Situação estacionária

12 Lunda
Norte

√
√

13 Lunda
Sul

√

√

√

√

Processo concluído a 100%

14 Malanje

√
x
√
√
√

√
x
√
√
√

√
x
√
√
√

√
x
√
√
x

Processo concluído a 100%

10 Kuando
Kubango
11 Luanda

15 Moxico
16 Namibe
17 Uíge
18 Zaire

Nalgumas escolas o material
está incompleto por falha do
fornecedor

Falta a entrega em duas Escolas
Aguarda-se pelos
comprovativos

Parte considerável do material
por receber de fornecedores
Falta entregar a 66% do
Território. Dificuldades de
acesso

Falta recolher os comprovativos
de entrega do material às
Escolas

Nenhuma realização
Falta entregar no kamucuiu
Falta entregar em um município
apenas
Aguarda-se pelos
comprovativos

MATERIALIZADO EM 15 PROVÍNCIAS = 83,3%
Boletim informativo
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Orçamento do subsídio escolar atribuído em forma de material didáctico
Nº

Província

1
2
3
4
5
6

Bengo
Benguela
Bié
Cabinda
Cunene
Cuanza Norte

7

Cuanza Sul

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Huambo
Huíla
Kuando Kubango
Luanda
Lunda Norte
Lunda Sul
Malanje
Moxico
Namibe
Uíge
Zaire
USD - Câmbio

Nº DE
ESCOLAS

29
33
52
18
42
54

TOTAL KZ

1º ENVIO PEE
confirmados

14 760 000,00
30 225 000,00
33 585 000,00
10 650 000,00
17 955 000,00
30 270 000,00

2º ENVIO PEE
por confirmar

9 180 000,00
29 475 000,00
29 655 000,00
7 980 000,00
13 305 000,00
26 880 000,00

5 580 000,00
750 000,00
3 930 000,00
2 670 000,00
4 650 000,00
3 390 000,00

46

36 405 000,00

36 165 000,00

240 000,00

56
83
28
62
41
25
56
41
29
124
23
842
300

42 255 000,00
50 850 000,00
21 480 000,00
45 975 000,00
33 240 000,00
16 455 000,00
43 095 000,00
29 685 000,00
20 280 000,00
62 115 000,00
15 810 000,00
555 090 000,00
1 850 300,00

42 255 000,00
50 850 000,00
18 240 000,00
42 735 000,00
31 440 000,00
14 160 000,00
40 395 000,00
29 685 000,00
19 140 000,00
45 300 000,00
15 810 000,00
502 650 000,00
1 675 500,00

3 240 000,00
3 240 000,00
1 800 000,00
2 295 000,00
2 700 000,00
1 140 000,00
16 815 000,00
52 440 000,00
174 800,00

A Elaboração de PEE responde ao contexto em
que a escola está inserida, fundamentalmente às
necessidades particulares da instituição, embora
tenham sido definidas as áreas de gestão sobre as
quais toda análise devia observar.

Os PEE podem ser executados em três áreas fundamentais:
1. Gestão do Currí�culo: Enquadram-se nesta área
as acções e meios diagnosticados como necessários para melhoria do processo de ensino‑aprendizagem;
2. Gestão de Recursos: Enquadra-se nesta área
acções que visam adquirir ou melhorar alguns
recursos disponí�veis\necessários para responder favoravelmente a necessidade de ensino na
escola;
3. Apoio ao aluno: Consiste no desenvolvimento de acções que visam reforçar o processo de
ensino;
4. Á� rea de liderança;
5. Á� rea de avaliação.
Boletim informativo

Luanda e Moxico são as Proví�ncias com indicadores
nulos de implementação dos subsí�dios escolares
para apoio aos PEE. O Responsável pela subcomponente 1.3, Fortuna de Matos, assegura que medidas
serão tomadas para que a Proví�ncia que recebeu os
valores dos subsí�dios escolares e não apresentou os
comprovativos da aquisição dos materiais solicitados pelas escolas, devolvam os valores e apresentem uma justificação bastante para não realização
desta despesa.
“É� uma responsabilidade que foi passada aos Gabinetes Provinciais de Educação e com base nas orientações do PAT constituí�ram uma equipa de compras,
para fazer aquisição dos materiais, com base nas necessidades apresentadas pelas escolas”.
Assegurou por outro lado estar em curso a recepção dos comprovativos de aquisição dos materiais
que se enquadram na execução dos PEE, pelo que se
enaltece a resposta das proví�ncias de Malanje, Lunda sul, Namibe, Uí�ge, Huambo, Huí�la, Lunda Norte e
Cuanza Norte pelo esforço feito para o cumprimento dos protocolos”.
nº03 agosto 2020

Funcionamento dos Centros de Recursos

das ZIP alegra comunidade educativa

A

s Zonas de Influência Pedagógica (ZIP) são
tipicamente compostas por uma escola-sede com várias escolas-satélite associadas. O
objectivo do modelo ZIP é a criação de uma rede
em que as escolas podem partilhar experiências e
colaborar entre si no trabalho do dia-a-dia, a fim
de poderem prestar um serviço educativo de melhor qualidade. O objectivo é que a escola-sede
desempenhe um papel de coordenação e liderança na melhoria da gestão das escolas incluí�das na
ZIP, torná-las mais eficazes através de uma melhor
monitoria das estatí�sticas escolares, estimulando a
participação dos pais e da comunidade e partilhando experiências.
Boletim informativo

Professores, encarregados de educação e
autoridades tradicionais falam em melhorias das aprendizagens com o surgimento
dos Centros de Recursos e com as formações ministradas por meio do Projecto
Aprendizagem para Todos, a quem, entre
outras acções apelam à direcção central
que estendam as suas acções a outros níveis de ensino e a outros sectores, como a
construção de escolas.
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As metodologias aprendidas nas formações já estão a resultar em melhoria nos nossos alunos, eis
a razão porque se pede que sejam enquadrados
mais professores nos ciclos de formação ministrados desde 2017 durante as pausas pedagógicas de Maio e Agosto, como conta Ernesto Kahilo, professor da Escola Primária 585 do bairro
Comandante Ngola. “A nossa maior dificuldade é
o número de alunos na sala de aulas, mas com as
estratégias do PAT, as coisas estão a melhorar”,
diz o docente.
Os resultados da implementação do PAT são enaltecidos também pelas autoridades tradicionais.
No Municí�pio de Lumeje Cameia, na proví�ncia
do Moxico, o regedor Manuel Rodrigues Retrato
“Regedor jamba” afirma que o PAT tem estado a
ampliar os conhecimentos dos professores, com
resultados directos nos alunos. “Este projecto é
bom e seja benvindo. Eu queria que o Executivo
criasse mais projectos desta natureza”.
“As crianças estão mesmo a assimilar. Já sabem
ler. Tenho um filho de 10 anos que na terceira
classe ainda não sabia ler mas agora já sabe”,
conta. “Meu filho está na 4ª classe e só começou
a ler agora”, explica dona Filomena ao narrar os
ganhos das acções de formação dos professores
e, a consequente melhoria das aprendizagens.
“Meu filho Alegria Katuto Luí�s tem 7 anos e já
sabe escrever o seu nome e fazer leitura. Ditas
uma palavra, ele escreve”, conta o encarregado
Elias cujo filho estuda na Escola Primária nº 54,
no Luau.
Um sentimento de alegria que resulta da implementação do PAT pelo Ministério da Educação,
que não se circunscreve ao leste de Angola. As
melhorias na aprendizagem são registadas também em Luanda. Com dois filhos a estudarem na
escola 1048, no Bairro Mundial, ZIP do Ramiro,
Jorgina Vitorino, conta que apesar da comunidade ser grande, a escola tem contribuí�do para
as mudanças sociais que ocorrem no meio através dos bons resultados no processo de ensino.
Como encarregada e membro da Comissão de
Boletim informativo
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Professores satisfeitos

Pais Jorgina reporta que “a direcção da escola
este ano apresentou-nos a preocupação de colaborarmos com os meninos que têm dificuldades
na leitura, no sentido de apertar mais em casa”.
A escola de apenas seis salas de aulas, está localizada no bairro Mundial, uma zona suburbana
de Luanda que dista mais de 15 quilómetros do
centro. Num raio de 10 quilómetros à sua volta, é
a única escola pública, o que para já lhe torna sobrecarregada. Todavia, graças aos materiais disponí�veis nos Centros de Recursos é possí�vel garantir um ensino e aprendizagem de qualidade.

“Tenho notado a diferença
em termos de qualidade com
os particulares que estão
à nossa volta e que são
a maioria”

“O bem que o Ministério da Educação trouxe, com
a implementação do PAT, é a formação para os
nossos professores e a criação de algumas salas
com materiais de aprendizagem. Isto tudo é para
o bem dos nossos filhos. Mas, só temos algumas
dificuldades, por causa da transferência dos professores. Nó no iní�cio reunimos e pedimos para
que estes professores que estão no projecto fossem transferidos depois de três anos. E se acontecer a transferência devia ser para uma escola
onde está o PAT. Mas estamos a ver o contrário.
Estão a transferir professores para escolas não
abrangidas pelo PAT”, lamentou Elias Segunda,
apontado a Escola Primária nº 74, da Zona B,
onde um professor foi transferido para o Bairro de Camuxito, numa escola não abrangida pelo
projecto.
Um pedido foi feito às autoridades pelos encarregados de “Estamos a necessitar mesmo destas
formações. O municí�pio do Luau tem 25 escolas
primárias, mas apenas 6 estão abrangidas no
projecto. O que queremos é que todos os professores tenham esta formação.
nº03 agosto 2020

com formações e partilha
de conhecimentos nas ZIP

C

ada ZIP apoiada pelo projecto tem um Centro de Recurso equipado com kits escolares, computador, retroprojector, livros e
diversos meios de ensino. São materiais que facilitam o processo de ensino e de aprendizagem.
É� nos CR onde quinzenalmente os professores se
reúnem para planificação das aulas, aperfeiçoamento técnico-pedagógico e partilha de experiências metodológicas. Os Centros de Recursos
atendem as necessidades de em média 10 escolas por cada municí�pio.
“Quando estamos a fazer a planificação quinzenal,
na ZIP, caso algum professor de uma das escolas
manifeste dúvidas sobre o conteúdo ou a metodologia mais correcta a aplicar na transmissão daquele conteúdo, nós resolvemos em grupo. Debatemos e encontramos a melhor solução antes dos
professores irem ensinar os alunos. É� graças às novas luzes que o projecto trouxe que nós estamos a
melhorar o ensino”, diz a Subdirectora Pedagógica
da Escola 1048, em Luanda, ZIP do Ramiro.
Não são apenas os conteúdos das aulas discutidos nas ZIP. As matrizes das provas das Escolas
também são planificadas em conjunto. “A matriz
é unificada a ní�vel de todas as escolas inseridas
no PAT. Neste momento, o conteúdo desta escola
é o mesmo que o das outras 6 escolas”.
Boletim informativo

Em Maio e Agosto de 2019 mais de 30 mil professores a ní�vel nacional foram formados em Diferenciação Pedagógica. Sónia Capitão, professora
há 24 anos, lecciona a 2ª classe e conta que as metodologias de ensino que tem estado a aperfeiçoar
com as formações, vê as suas habilidades melhoradas e, consequentemente, uma rápida aprendizagem dos conteúdos pelos seus alunos. “Estamos
a reviver muitas técnicas de ensino já esquecida
e a conhecer novas. Por exemplo em matemática
já não usava o cálculo mental, porque achava que
era um método ultrapassado, mas nas formações
vimos novas técnicas de usar este método e que
de facto funciona. Por acaso os alunos têm se saí�do muito bem”. A experiência é também vivida
pela professora Domingas da Cruz que é quadro
do Ministério da Educação há 30 anos, exercendo
o professorado na escola 2040, em Luanda.
“Temos trocados muitas ideias, por exemplo
quando alguém tem dúvidas num determinado conteúdo, nós estamos ali para ajudar”, disse
a professora para quem a sua maior dificuldade
está relacionada aos conteúdos de matemática.
“A dificuldade é cálculo mental. O cálculo mental,
estimula a capacidade de raciocí�nio rápido nas
crianças, não se limitando a saber o que está escrito no quadro”, declara.
nº03 Agosto 2020
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Conselho
E scolas
ZIP
das
da

participa activamente
no processo
de ensino-aprendizagem

É

no CEZ onde são discutidas as preocupações resultantes do processo de ensino e
aprendizagem. Deste conselho saem muitas
vezes soluções para problemas ligados às faltas
e atrasos às aulas escola, a fraca participação
dos alunos e seus encarregados nas actividades
da escola entre outras preocupações. É� a partir
dos CEZ onde se podem definir acções que visam
melhorar a qualidade de ensino na comunidade.
Os Projectos Educativos de Escola são discutidos
em espaços como este, onde toda comunidade
educativa participa.

O CEZ no municí�pio do Luau, proví�ncia do Moxico, funciona também como supervisor das escolas e das acções pedagógicas, onde até a actuação dos professores não são poupados.

“Constatamos muitas vezes em
visita, os alunos a sair cedo, por-

que os professores não vieram.

“Nós levamos ao Conselho as

Nós como Conselho de Escola

preocupações sobre os nossos

apresentamos a preocupação ao

filhos. Por exemplo alunos que

director da escola e este por sua

não estão a aprender, que faltam

vez, fala com o professor. Mas

na escola ou que se atrasam e

quando a situação é recorrente

ainda os que se comportam mal”,

e, sem justificação as faltas são

afirmou dona Rosa membro do CEZ, que explicou
ainda que a situação é sempre reportada aos pais
e ao director da escola.
Boletim informativo
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enviadas à direcção Municipal”,

explica o senhor Eurico Segunda.
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O TEACH Compreende três áreas fundamentais:

TEACH

cultura em sala de aula:

instrução:

O

Ministério da Educação pretende implementar uma nova técnica de avaliação do processo
de ensino-aprendizagem. Trata-se do Teach,
uma ferramenta de observação de aula, que fornece
aspectos menos explorados e mais importantes da
educação do aluno, ou seja, permite observar tudo
quanto acontece na sala.
O Teach difere de outras ferramentas de observação
em sala de aula, na medida em que contabiliza: (i) o
tempo que as professoras despendem nos processos
de ensino e aprendizagem, até que ponto os alunos
se mantêm atentos nas suas tarefas (ii) a qualidade
das técnicas de ensino dos professores que ajudam
a desenvolver as capacidades socio-emocionais dos
alunos.
Como parte da componente Tempo Dedicado à Tarefa, são usados três “registos de um momento”, de
1 a 10 segundos cada, para registar quer as ações
da professora quer o número de alunos que estão
envolvidos na tarefa durante o perí�odo de observação. A componente Qualidade das Técnicas de Ensino, por outro lado, está organizada em três áreas
principais como se mostra a seguir: Cultura em Sala
de Aula, Instrução e Capacidades sócio-emocionais.
Estas áreas têm nove elementos correspondentes
Boletim informativo

que apontam para vinte e oito comportamentos. Os
comportamentos são classificados como de ní�veis
baixo, médio ou alto, com base nas evidências recolhidas durante a observação. Estas pontuações para
os comportamentos são traduzidas numa escala de
cinco pontos que quantifica as técnicas de ensino da
professora conforme forem contabilizadas na aula
durante duas observações de 15 minutos cada.
“Existem questões que ocorrem durante a aula e que o professor
simplesmente não consegue
observar e o Teach, force-nos
ferramentas para poder analisar tais situações”, garante Sí�lvia Sibu (foto à direita),
Coordenadora do projecto de implementação desta ferramenta.
A ferramenta é uma resposta aos decretos 25/15 e
205/18, afectos à Formação de Quadros e ao Programa Nacional de Formação e Gestão do Pessoal
docente, que prevêem assegurar a formação de supervisores e coordenar os respectivos programas,
projectos e acções, bem como organizar programas
de capacitação para o desempenho de funções especí�ficas dos subsistemas de educação e ensino.
nº03 agosto 2020

A professora cria uma cultura que conduz à aprendizagem. O foco não é verificar se a professora
corrige os comportamentos negativos dos alunos,
mas sim até que ponto a professora cria um ambiente de ensino que facilita a aprendizagem;

A professora ensina de uma forma que aprofunda a compreensão do aluno, encorajando as suas capacidades de raciocínio crítico e de análise;

capacidade socio-emocional:

A professora promove as capacidades socio‑emocionais que incentivam os alunos a ter
sucesso dentro e fora da sala de aula. Para
desenvolver as capacidades sociais e emocionais dos alunos, a professora;

Acções de relevo:
Filmagens de aulas

Realização de trabalho piloto

Observação em sala de aulas

A gravação das imagens
feita nas províncias do
Huambo, Uíge e Luanda
nas escolas abrangidas
pelo PAT e não só, serviu para ter as bases
fundamentais sobre o
modo como se ministram as aulas e daí se
poder corrigir utilizando
a ferramenta Teach.

O estudo piloto visou a observação
nas turmas das 2ª, 4ª e 6ª classes
nas escolas de Luanda, Bengo e
Cuanza Norte;
O treinamento ocorreu entre 28 de
Outubro a 2 de Novembro no INFQE;
O primeiro exame de certificação foi
realizado por 24 participantes e 16
obtiveram a certificação. No segundo
exame, dos oito participantes, foram
certificados cinco. A taxa geral de
certificação foi de 87%;

A seleção e contacto com as escolas foi
realizada pela equipa do INFQE e obedeceu os seguintes critérios:
Participação no Projecto Aprendizagem
para Todos (PAT);
Localização ou não nas Zonas de Influência Pedagógica (ZIP);
Escolas urbanas e rurais;
Foram observadas 39 escolas primárias,
sendo 13 em cada uma das províncias;
368 sala de aulas observadas (86 no
Bengo; 104 no Cuanza Norte e 102 em
Luanda)

Boletim informativo
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boletim informativo
O Boletim Informativo Escolar é um documento estratégico concebido para partilha
de informações com a comunidade sobre a situação real da escola, nível de
aproveitamento dos alunos e grau de comprometimento entre a direcção da escola, a
comunidade educativa e o processo de ensino. As metas definidas no Boletim Escolar
fundamentam-se em objectivos estratégicos e visam promover a mudança ou a
melhoria de uma situação problemática identificada.
Para aferir a elaboração dos Boletins Escolares a nível das 842 abrangidas pelo projecto,
os inspectores da educação foram indicados para acompanhar as actividades do
PAT e remeterem os mapas de controlo dos Boletins Escolares com as respectivas
evidências fotográficas devidamente identificadas.
O preenchimento e publicação dos Boletins Informativos Escolares é um indicador
do Projecto de grande peso para sua avaliação final, daí que é fundamental a sua
publicação, bem como a realização do seu mapeamento pelos inspectores. Para
além de contribuir consequentemente na melhoria do sistema de educação e ensino
e, numa melhor comunicação entre a escola, os pais, encarregados e educação e
demais membros da comunidade.
O Boletim escolar comporta 6 áreas diferentes, a saber:
Gestão do Curriculum
Esta área permite avaliar os seguintes aspectos:
Os professores planificam a dosificação trimestral por classe;
Os subdirectores Pedagógicos observam, pelo menos duas vezes por trimestre, em sala de aula, as
diversas metodologias aplicadas pelos professores e fornecem-lhes o feedback.

Liderança
Esta área permite avaliar os seguintes aspectos:
A direcção da escola elabora planos anuais de superação pedagógica baseados
nos dados estatísticos recolhidos;
A direcção da escola promove encontros trimestrais com a comunidade;
A direcção da escola elabora planos de superação pedagógica dos professores;
A direcção da escola usa dados estatísticos para tomada de decisão

Recursos
Esta área permite avaliar os seguintes aspectos:
A direcção da Escola informa ao Gabinete Provincial da Educação, trimestralmente, através de um
relatório, o estado dos equipamentos das infraestruturas da escola para melhorar as condições da
comunidade escolar;
A Comissão de Pais e Encarregados de Educação apresentam trimestralmente o relatório das actividades
com o balanço dos recursos financeiros;
A escola faz bom uso dos equipamentos administrativos e de apoio pedagógico;

Comunicação e apoio
Esta área permite avaliar os seguintes aspectos:
O Subdirector Pedagógico apresenta trimestralmente à comunidade, o número de actividades
comunitárias realizadas, especificando o número de pessoas envolvidas;
A escola tem um plano de acção trimestral com actividades específicas de reforço das aprendizagens
dos alunos, que apresentam um rendimento escolar;
A escola promove e ensina aos alunos valores cívicos, morais e patrióticos;

Avaliação
Esta área permite avaliar os seguintes aspectos:
O Subdirector Pedagógico avalia anualmente, a percentagem dos alunos aprovados e reprovados,
através das pautas, para analisar o índice de sucesso das aprendizagens;
A direcção da Escola analisa os resultados da avaliação dos alunos, distribuindo-os à Assembleia de
Escola, para que o Projecto Educativo de Escola possa incluir actividades específicas para melhorar a
aprendizagem;
A direcção da escola avalia o grau de participação e satisfação da comunidade.
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