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O PAT mantém um conjunto de 

acções estratégias que bus-

cam o alcance dos seus ob-

jectivos e por outro lado, a preparação 

de acções estratégicas para “PAT2”. A 

expectativa no “PAT2”, pelo que tudo 

indica a sua fase inicial, será ajustada 

às recomendações de adopção das li-

ções da experiência da Covid-19 para 

os desafios da efectivação da Educação 

como direito. Sua pauta centra sua ac-

ção na infraestrutura fí�sica dos prédios 

escolares para ampliar a biosseguran-

ça e o acesso à escolarização.

A institucionalização de uma rede 

que sustenta a permanente formação 

em serviço dos agentes do sector; a 

actualização curricular; a edificação 

de um sistema de avaliação de apren-

dizagens; e a melhoria da capacidade 

institucional local e central.  Espera-se 

que destes eixos emerjam as compo-

nentes e as matrizes de indicadores 

para o Projecto. Para o efeito, Equipas 

do Banco Mundial, Técnicos do MED e 

entidades parceiras, e dada a transver-

salidade das temáticas relacionadas 

às actividades já em pauta, têm traba-

lhado na definição dos Termos de Re-

ferências que informarão o desenho e 

o respectivo plano operacional do pro-

jecto. 

Em linhas gerais, o PAT está neste 

momento desafiado à efectivação da 

pauta de indicadores do projecto, sal-

vaguardando sempre a necessidade da 

adequação da mesma à necessidade 

de auxiliar a rede de escolas públicas 

e seus agentes na preparação da sua 

infraestrutura e modalidades de traba-

lho para criar um ambiente de apren-

dizagem seguro – isto é, que proteja o 

bem vida,  e melhore a qualidade da 

aprendizagem dos alunos. 
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EDItOrIAl
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Aprendizagem para Todos

PrEParação dE acçõEs 
EsTraTéGicas Para  
o dEsEnho do “PaT ii”

Devido a presença do novo corona-
ví�rus em Angola, com o primeiro 
caso a ser confirmado no paí�s a 21 

de Março, o Ministério da Educação sus-
pendeu as aulas no ensino geral em An-
gola, nas instituições públicas, privadas 
e público-privadas, inicialmente por 
um perí�odo de 15 dias  a partir de 24 
de Março, em todo o território nacional.
A medida, foi sendo prorrogada tendo 

em conta a situação da pandemia no paí�s.
Angola, para o presente ano lectivo, tem 
matriculados, no ensino geral, mais de 10 
milhões de estudantes, dois milhões dos 
quais entraram pela primeira vez no siste-
ma de ensino e aprendizagem. O Sistema 
Nacional de Ensino conta com 181.624 
mil professores. A rede pública é consti-
tuí�da por 18 mil e 297 escolas (com 97 mil 
e 459 salas de aula em funcionamento). 

MEd susPEndE aulas 
Para EviTar ProPaGação 

da covid-19 
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O Ministério da Educação (MED) reduziu, 
para dois trimestres, o ano lectivo 2020, 
cujas aulas reiniciam a 13 de Julho, com o II 

ciclo do ensino secundário.
Em Decreto Presidencial sobre a Situação de Ca-
lamidade Pública, o Executivo orienta o reiní�cio 
das aulas nas instituições de ensino primário, I 
ciclo do ensino secundário públicas e privadas, 
oficialmente, a 27 de Julho. Entretanto, o retor-
no começa a 13 de Julho, com a reabertura das 
instituições do II ciclo do ensino secundário e 
universitário, caso a situação epidemiológica do 
paí�s recomendar.
Em condições normais o ano lectivo tem dura-
ção de 180 dias lectivos, mas, no contexto actual, 
terá 126 dias, correspondendo a 70 por cento de 

conteúdos a ministrar. Segundo dados, o primeiro 
trimestre vai de 13 de Julho a 28 de Agosto e o 
segundo de 31 de Agosto a 31 de Dezembro.
Quanto à redução de alunos nas turmas, o MED de-
termina que deverão ser divididas em duas, com 
duas horas e meia de aulas por grupo. As turmas 
do ensino primário e I ciclo do ensino secundário 
(de 60 alunos), cujas aulas começam a 27 de Ju-
lho, estarão divididas em dois turnos. O primeiro 
grupo entra às 07h30 e sai às 10h00, com quatro 
tempos lectivos, enquanto o segundo começa às 
10h05 e termina às 12h30, com o mesmo número 
de tempos. O mesmo deve ocorrer no perí�odo da 
tarde, com as turmas a entrarem às 12h45 para 
saí�rem às 15h15 e das 15h25 às 17h55. Todos os 
grupos terão quatro tempos diários. 

Ministério da Educação  
rEajusta calEndário Escolar  
para rEspondEr à  pandEMi a

PLANO DE EMERGÊNCIA
No âmbito das intervenções multissectoriais da Comissão Nacional para as Emergências e para o re-
forço, assim como a operacionalização das medidas de prevenção e controle da pandemia COVID-19, 
mitigando o seu impacto na vida das famí�lias e no processo de ensino e aprendizagem,  o Ministério da 
Educação elaborou um Plano de Emergência que visa entre outros aspectos analisa o contexto do Sec-
tor da Educação, os desafios e os riscos potenciais para a adopção de medidas alargadas, identificando 
possí�veis resultados esperados em 4 Cenários.

Garantir que todas  
as crianças e jovens  

em Angola continuem  
a beneficiar do seu direito 
à educação de qualidade 

durante a pandemia  
da COVID-19, num 

ambiente seguro e saudável

Reforçar a capacidade  
do sector da educação para 

trabalhar no contexto  
da COVID-19 para garantir 

a continuidade do processo 
de ensino e aprendizagem 

e a disponibilização de 
informação adequada sobre 

a pandemia às crianças, 
jovens e às suas famílias

Assegurar o apoio 
psicossocial para as crianças 

e jovens em idade escolar 
e as suas famílias, como 
forma de promover o seu 

bem-estar

Criadas as condições  
para uma transição segura 

para os alunos e funcionários 
no período da reabertura  
das escolas, bem como  

a existência de programas  
de recuperação curricular

Reforçada a capacidade  
do sector da educação para 

trabalhar no contexto  
da COVID-19 e garantir  

a continuidade do processo 
de ensino e aprendizagem

Garantir uma transição 
segura para os alunos  

e funcionários no período 
da reabertura das escolas, 
bem como a existência de 
programas de recuperação 

curricular

Identificadas estratégias 
para mitigação impacto 

negativo no processo  
de escolarização dos alunos, 

em função do risco  
de cancelamento  

do ano lectivo de 2020

Criadas as condições 
didáctico-pedagógicas  
e administrativas para  

a continuidade do processo  
de ensino-aprendizagem 

durante o estado de suspensão 
das aulas e no retorno às aulas 
após o período de suspensão

Assegurado o apoio 
psicossocial à comunidade 
escolar para a continuidade 

do processo de ensino  
e aprendizagem num 

contexto saudável e seguro

Criar condições didáctico-
pedagógicas e administrativas 

que assegurem a 
continuidade do processo 
de ensino-aprendizagem 
à distância, incluindo o 

acesso a materiais didáticos 
e pedagógicos para as 
crianças e jovens mais 

vulneráveis, professores, pais 
e encarregados de educação

O PlanO de emergência dO med visa entre OutrOs ObjectivOs :

resultadOs esPeradOs
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viii. Acompanhar a planificação, simulação, avaliação  
e correcção, gestão e gravação de Tele-Aulas e 
Radio-Aulas;

ix. Socializar o programa e o calendário/horário de emissão 
para cada classe e partilhar com a comunidade escolar 
(gestores, professores, pais e encarregados de educação 
e alunos);

x. Estabelecer mecanismos de monitorização da adesão  
e da qualidade do processo de ensino à distância;

xi. Disponibilizar plataformas digitais para assegurar  
a continuidade do processo de ensino e aprendizagem;

xii. Preparar e disseminar conteúdos simplificados de 
prevenção e mitigação da infecção por COVID-19 para  
a comunidade escolar;

xiii. Aumentar gradualmente a cobertura dos programas de 
ensino a distância com aumento em termos de disciplinas 
e da oferta educativa a outros subsistemas de ensino;

apoio Psicopedagógico às famílias
Tendo em consideração que situações de crise e de confina-
mento podem aumentar a tensão e o stress entre as pessoas 
que partilham do mesmo espaço,  além de que podem contri-
buir para exacerbar a violência doméstica, está provado inter-
nacionalmente que o  investimento no apoio psicossocial no 
sector da educação pode contribuir para reduzir a violência, 
ajudando na gestão do stress, promovendo as brincadeiras e 
o espírito de inter-ajuda, criando rotinas estáveis e ambientes 
seguros para as crianças e as suas famílias, através de:

i. Providenciar a orientação pedagógica para os pais  
e encarregados da educação na orientação dos seus 
educandos (em termos de horários de estudo, tarefas 
diárias, etc);

ii. Disponibilizar jogos didácticos para toda a família;
iii. Disponibilizar ferramentas para a prevenção e mitigação 

da violência;
iv. Promover o conhecimento e desenvolvimento das 

habilidades dos alunos para a gestão do stress, conflitos, 
prevenção da violência, melhoria do bem-estar emocional 
e da sua segurança;

v. Apoiar as famílias mais vulneráveis com a distribuição 
de kits escolares (cadernos, canetas, papel braille, lápis, 
borracha, etc).

iii. Ensino e fabrico, nas escolas, de sabão em barras para 
lavagem de mãos;

iv. Desenvolver e implementar directrizes sobre a segurança 
nas escolas e materiais de comunicação sobre os riscos, 
para garantir que as escolas reabram e funcionem 
com segurança no período pós-COVID-19 (Directrizes 
escolares pós-COVID-19 em vigor), como por exemplo:
a. Distanciamento dos alunos e professores em todos os 

ambientes;
b. Cuidados de higiene;
c. Identificação de potenciais sintomas e referenciação 

para as unidades de saúde.
v. Dar continuidade às acções de apoio psicossocial às 

famílias, previstas no Cenário 1.

PLANO DE EMERGÊNCIA PLANO DE EMERGÊNCIA

suspEnsão  
das actividadEs lEctivas

rEtorno das actividadEs 
lEctivas dE junho à dEzEMbro

rEtorno das actividadEs 
lEctivas dE agosto à janEiro

cancElaMEnto  
do ano lEctivo 2020

Esse cenário pressupõe que as escolas fiquem fechadas du-
rante o período da vigência da Pandemia COVID-19, tendo 
sido definidas acções de curto e médio prazos:

reforço da capacidade do sector  
para responder à cOvid-19:

i. Criar a Equipa de Emergência do MED, por Despacho 
de Sua Excelência Ministra da Educação, para a 
coordenação das actividades do Plano de Emergência;

ii. Criar as condições de biossegurança e de trabalho  
à distância aos níveis central;

iii. Elaborar o Plano de Emergência do Sector da Educação 
e do seu respectivo orçamento;

iv. Reforçar os mecanismos de coordenação para o sector 
da educação, envolvendo os principais parceiros  
de desenvolvimento e encorajar a sua replicação  
nos níveis provincial e municipal;

v. Elaborar e disseminar as orientações para  
o engajamento dos professores para  
o acompanhamento dos seus alunos à distância;

vi. Criar as condições para os professores acompanharem 
os seus alunos à distância;

vii. Reforçar a coordenação intersectorial para  
a implementação do Plano de Emergência do Sector  
da Educação para a COVID-19;

viii. Reforçar os mecanismos de coordenação  
e monitorização para o sector da educação, envolvendo 
os principais parceiros de desenvolvimento e encorajar  
a sua replicação nos níveis provincial e municipal;

ix. Estabelecer mecanismos de monitoria de feedback  
de alunos, professores, pais e encarregados por meio de 
recolha de dados agregados por SMS, online e aplicativo.

criar condições didáctico-pedagógicas e administrativas 
que assegurem a continuidade do processo  

de ensino-aprendizagem
i. Prever os potenciais cenários para a resposta à COVID-19, 

durante e pós-período de suspensão das aulas.
ii. Elaborar os programas mínimos para todas as classes  

de todos os ciclos;
iii. Realizar pesquisa (online e por sms) sobre as 

competências digitais dos professores e pais no país;
iv. Elaborar/adaptar guias de orientação pedagógica para  

o ensino não presencial para professores, pais  
e encarregados de educação, para acompanhamento 
estudo e tarefas diárias dos educandos;

v. Seleccionar e capacitar os professores para ministrarem 
os programas Tele-Aulas e Radio-Aulas;

vi. Implementar o programa de ensino e aprendizagem  
à distância através da rádio e televisão;

vii. Promover a mobilização social para a adesão ao ensino  
à distância;

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

Preparação das condições didáctico-pedagógicas  
para reinício das aulas

i. Elaboração do Calendário Escolar alternativo com os 
correspondentes programas mínimos dos conteúdos das várias 
disciplinas curriculares;

ii. Reestruturação dos programas com os conteúdos mínimos para 
todas as classes de todos os ciclos com previsão de redução dos 
tempos lectivos semanais;

iii. Providenciar orientação pedagógica para os pais e encarregados 
de educação como guia em termos de horários de estudo e 
tarefas diárias dos educandos;

iv. Impressão dos programas com os conteúdos mínimos, do 
respectivo calendário revisto e orientações pedagógicas, assim 
como sua distribuição para a comunidade escolar (gestores, 
professores, pais e encarregados de educação e alunos).

v. Divisão dos trimestres lectivos e actualização do número de 
semanas lectivas;

vi. Elaboração de novos horários adaptados ao contexto de 
emergência;

vii. Redefinição dos turnos lectivos e redução do número de aulas 
diárias;

viii. Redução do tempo lectivo, de maneira a contemplar dois turnos 
por período;

ix. Reorganização do número de alunos por turmas e divisão das 
turmas em grupos menores;

x. Adequação do Sistema de avaliação ao Calendário Escolar 
Reajustado;

xi. Definição das datas de Avaliação Trimestrais e Exames;
xii. Constituição das turmas em função dos espaços e professores 

disponíveis;
xiii. Estabelecimento de parcerias com a sociedade civil para 

ocupação de espaços alternativos de estudos dos alunos;
xiv. Realização de campanhas de sensibilização para o regresso à 

escola e monitorar o abandono escolar, com especial atenção para 
as raparigas, alunos com deficiência e alunos das áreas rurais;

xv. Realização acções de formação e orientação para de supervisores 
pedagógicos, gestores escolares e professores, para a 
implementação dos programas mínimos estabelecidos pelo 
Ministério da Educação;

criação de ambientes seguro e saudável para o regresso às aulas 
i. Preparar e implementar as condições de água, higiene e 

saneamento (AHS) das escolas para o período de retorno às 
aulas, com fornecimento de água, sabão e lixívia às escolas para 
lavagem das mãos;

ii. Orientação sobre o uso de máscaras para os alunos e demais 
trabalhadores das escolas;

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.
Aqui serão adoptadas as mesmas acções previstas no cená-
rio 02, ajustadas ao período de Agosto à Janeiro.

Este seria o pior cenário, em que não haveria condições de 
cumprir com o programa curricular mínimo estabelecido 
para cada classe, para o ano lectivo de 2020. Esta situação 
implicará uma decisão política tomada ao nível do Conselho 
de Ministros sob proposta do Ministério da Educação.

Contudo, o cancelamento do ano lectivo deverá ser acompa-
nhado de um conjunto de medidas de mitigação do impacto 
negativo nos alunos e suas famílias, nomeadamente:
i. Reajustamento do ano lectivo de 2021 para 2 semestres 

ajustados aos programas mínimos já definidos e 
desenvolvidos pelo INIDE;

ii. Implementação de estratégias de apoio e capacitação 
de supervisores pedagógicos, gestores escolares e 
professores.

iii. Sensibilização da comunidade escolar para o 
reajustamento do ano lectivo de 2021.

Quadro resumo do Plano de Emergência e seus possí�veis cenários Quadro resumo do Plano de Emergência e seus possí�veis cenários
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aPOiO dO Pat  
AO PLANO DE EMERGÊNCIA

A Missão do Banco Mundial de Supervisão 
do Projecto realizada em Maio último deu 
luz verde a adaptação do PAT I em  apoio ao 
Plano de Emergência do COVID-19 elabora-
do pelo Ministério da Educação, incluindo a 
promoção da educação não presencial e as 
medidas para a reabertura das escolas.

A Missão verificou que ainda não foram exe-
cutados US$ 13,5 milhões de dólares que 
podem ser adaptados para apoiar o Plano 
de Emergência do COVID-19. Entre as prin-
cipais mudanças e conclusões discutidas 
consta as adaptações do projecto para con-
tribuir com o Plano de Emergência do CO-
VID-19. 

Três cenários foram previstos para adaptar 
o desenho do projecto: 

1  Redireccionar  as contratações em anda-
mento dentro do projecto; 

2  Realocar recursos  para o Plano de 
Emergência do COVID-19; 

3  Inserir novas atividades e manter as con-
tratações estratégicas de apoio ao PAT 2. 

Tendo em consideração a crise económica que se vive em Angola, agravada 
pela pandemia da COVID-19, o Ministério da Educação está a trabalhar 
em algumas estratégias para assegurar os recursos humanos, técnicos 

e financeiros para responder e implementar as intervenções definidas no seu 
Plano de Emergência de Combate ao COVID-19, nomeadamente:

Mapear os recursos internos existentes e reajustá-los 
para a resposta sectorial à pandemia

Estabelecer parcerias com outros órgãos ministeriais 
(Ministério da Comunicação Social, Acção Social, Energia 

e Água entre outros) que promovam acções integradas 
conjuntas, partilhar experiências e reduzir custos

Mobilizar ?????? entre outros que possam surgir

Adaptar as actividades do Projecto Aprendizagem para 
Todos (PAT 1) para atender às necessidades emergentes, 

desde que que contribuam para o alcance do objectivo 
de desenvolvimento do projecto, esteja dentro do escopo 

dos componentes e sigam as regras de aquisições do 
Banco: campanhas de comunicação e desenvolvimento 

e reprodução de materiais de formação e ensino; 
adaptação, reprodução e distribuição de materiais 
estruturados; apoiar a expansão da conectividade 

e mensagens de celular combinado com ao acesso 
gratuito a conteúdos pedagógicos

Elaborar planos de aula e calendários para professores 
e pais para auxiliar o ensino a distância; aquisição e 

distribuição de materiais de higiene e pedagógicos, tais 
como: sabão, álcool, vassouras, lixívia, lápis, cadernos, 

mochilas e pastas para as escolas, professores e alunos; 
dentre outras possibilidades.

Solicitar um Financiamento Retroactivo de até 
40% do Projecto de Empoderamento de Raparigas e 

Aprendizagem para Todos (PAT 2) para actividades de 
construção e reforma  nas escolas (ampliação, casas 
de banho, água e energia); ASH com actividades de 

água, limpeza e saneamento; e de empoderamento das 
raparigas, que poderão, além de apoiar directamente 

as escolas, ter ainda significativo impacto na economia 
local com as obras de ampliação e reforma nas escolas.

Solicitar um Adiantamento de Preparação do Projecto 
para o PATII que são utilizados para financiar assistência 

técnica para a concepção e implementação de 
projetos, reforço de capacidade institucional e suporte 

operacional. O limite máximo 5% do valor do PAT II. 
Podem incluir assistências técnicas especializadas para 
suporte aos sectores da educação na fase de retorno às 

aulas e às actividades do novo projecto
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PROJECTO APRENDIZAGEM PARA TODOS AFECTADO PELA PANDEMIA

coronavírus força cancElaMEnTo 
das acTividadEs no PaT i

ACTUAL CONTExTO OBRIGA 
INSERÇÃO DE NOvAS 
ACTIvIDADES NO PLANO  
DE ACÇÃO DO PAT I
Em face do actual contexto mundial, 
o Ministério da Educação em acor-
do com Banco Mundial, decidiu in-
serir novas actividades no Plano de 
acção do Projecto Aprendizagem 
para Todos que se encaixam dentro 
do escopo das três componentes do 
projecto, relacionadas a reabertura 
das escolas e o desenvolvimento da 
educação à distância definidos no 
Plano de Emergência do COVID-19.
 

GESTÃO FINANCEIRA DO 
PROJECTO MODERADAMENTE 
SATISFATóRIA
Com um desembolso de 86,80%  
de fundos do IDA e 75,37% do Go-
verno de Angola (GoA), o Projecto 
Aprendizagem para Todos, imple-
mentado desde 2014 em Angola, 
tem actualmente  uma execução fi-
nanceira na ordem dos USD 51,58 
milhões do IDA e USD 1,81 milhões  
do GoA. A sua performance é con-
siderada como moderadamente 
satisfatório. Um ní�vel de execução 
que até ao final do projecto, em Fe-
vereiro de 2021, espera que venha 
a melhorar ainda mais. 

ACtIVIDADEs quE sErãO  
Mantidas nO PAt I 

ACtIVIDADEs quE sErãO  
cancEladas nO PAt I. 

O PAT previu inicialmente atender de forma indi-
reta a 500 mil alunos do subsistema do ensino 
primário com um ensino de maior qualidade 

nas disciplinas de Lí�ngua Portuguesa e Matemática. 
De forma directa, o PAT previu atender a 15.000 Pro-
fessores; 669 Formadores ZIP; 60 Formadores EM; 
43 Supervisores EM; 228 Quadros provinciais e mu-
nicipais; 36 contabilistas; 30 facilitadores; 18 inspec-
tores; 842 directores de escola; 1684 membros dos 
Conselhos de Escola; 167 coordenadores municipais 
das ZIP.
Ao longo dos alunos, contou com 2 extensões e so-
freu remodelações na revisão de meio percurso. 
Actualmente o projecto mantém a classificação MS 
– Moderadamente Satisfatório. 

As seguintes actividades que ainda não tinham sido iniciadas serão canceladas 
devido o contexto de encerramento das aulas e consequentemente das escolas 
e o prazo limite até o encerramento do PAT I a 28 de Fevereiro de 2021. O mon-
tante total de actividades canceladas é de US$ 10,1 milhões. 
Segue abaixo a lista de actividade:

x Impressão dos Módulos 01 a 06 e Fichas de Trabalho; 
x Instituição que irá coordenar o trabalho de campo e responsabilizar-se pelos 

observadores externos do Teach;
x Suporte técnico à implementação do Teach com uso de Tablets;   
x Instituição Moodle Partner para elaborar portal LMS com Moodle para 

formação dos professores a distância; 
x Aquisição de livros técnicos para a biblioteca do INFQ;
x Contratação da consultora Fátima Alves para ministrar treinamento sobre o 

Teach aos observadores nacionais;
x Firma para preparar e implementar a formação de professores em serviço;
x Instituição de logística para o trabalho de campo do TEACH;
x Aquisição de TV, Rádio, Pen para apoio ao ensino não presencial;
x Impressão de programas, manuais de treinamento sobre orientações 

pedagógicas e de segurança para as escolas;
x Serviço de entrega dos equipamentos para ensino não presencial;
x Gravar e disponibilizar vídeos institucionais (tutoriais) sobre os materiais 

didácticos existentes nas ZIP e bons exemplos de aulas;
x Consultor pedagógico para orientar os vídeos institucionais sobre como usar 

os materiais didácticos existentes nas ZIP e também elaborar material sobre 
uso de recursos locais.

1. Supervisão da equipa PAT/INFQE aos facilitadores e boletins escolares;
2. Formação dos 15000 professores
3. Supervisão da formação / formação contínua nas ZIP
4. Kits para Módulos 01-06 / Entrega para a formação dos professores
5. Kits de pequenas bibliotecas / livros INFQ
6. Contingências para Formação (categoria 2)
7. Assistência técnica aos PEE
8. Formação dos PEE
9. Piloto dos Exames Nacionais
10. Disseminação de resultados EGRA III / SDI / Avaliações
11. Treino adicional em Avaliação
12. Avaliação Nacional 4ª e 6ª Classe
13. Apoio ao SEACMEC
14. Formações da equipa do PAT / MED
15. Seminários internacional e nacional
16. Custos operacionais de apoio às Províncias
17. Deslocação dos supervisores financeiros
18. Estudo e avaliação sobre os concursos públicos para selecção de professores
19. Contingências componente 3;
20. Diagnóstico sobre a qualidade do ensino pré-escolar
21. Diagnóstico sobre as práticas de gestão escolar - instituição 
22. Diagnóstico sobre as práticas de gestão escolar - investigador 
23. Diagnóstico sobre as barreiras à educação das meninas

Devido ao novo coronaví�rus o Ministério da Educa-
ção e uma Comissão do banco Mundial analisaram 
as actividades das 3 componentes do PAT I planifi-
cadas para 2020 e até Fevereiro de 2021, altura em 
que encerra o projecto (contratadas ou em processo 
de contratação) e que podem ser mantidas. 
As actividades que devem ser mantidas no projecto 
estão avaliadas no montante de US$ 4,5 milhões:

√	 Teach: Observação em sala de aulas em amostra 
nacional (Dezembro de 2020)

√	 Estatísticas sobre o Teach; (Agosto de 2020
√	 Apoio técnico ao Ensino à distância para formação 

de professores com a plataforma Moodle (Agosto 
de 2020);

√	 Realização do Egra III (30 de Dezembro de 2020);
√	 Avaliação de Impacto do projecto (Fevereiro de 

2021);
√	 Realização do Piloto sobre Avaliação Nacional na 

4ª e 6ª classe (Novembro de 2020)
√	 Realização dos Estudos de Viabilidade para os 

Exames Nacionais (Junho de 2021);
√	 Plano operacional para o Ensino Especial 

(Novembro de 2020);
√	 Formação de contabilistas (Novembro de 2020)
√	 Mapeamento das Escolas e estratégias para 

investimento em infraestruturas;
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O Projecto Aprendizagem para Todos -PATI, ini-
ciado em 2014, depois de duas extensões vai 
encerrar oficialmente a 28 de Fevereiro de 

2021. 
O actual cenário mundial e, particularmente em 
Angola, suscita preocupações de vulto quanto a 
continuidade dos planos futuros, no que diz res-
peito ao desenho dos projectos. O PAT I, intitulado 
Projecto Aprendizagem para Todos, tem actual-
mente, perí�odo de conclusão a 28 de Fevereiro de 
2021, ano em que se estimava ter iní�cio o projecto 
PAT II, intitulado “Projecto de Empoderamento das 
Meninas e Aprendizagem para Todos II”.
O maior ou menor tempo de duração do estado de 
emergência e paralisação das actividades docentes 
afecta diretamente esta expectativa.
No entanto, não elimina nem a necessidade e nem 
a relevância dos dois projectos para o paí�s. Pelo 
contrário. Quanto mais vulnerável estiver o sector 
da educação, maior deverá ser o apoio de ambos os 

projectos no restabelecimento da ordem social, a 
bem dos alunos, professores, encarregados de edu-
cação, tanto como das instituições de ensino.
O “Projecto de Empoderamento das Meninas e 
Aprendizagem para Todos II”, terá, além do seu de-
senho actual, em fase de conclusão, a possibilidade 
de adaptar-se à situação vigente, atendendo tam-
bém a questões associadas à higiene e segurança 
dos espaços educacionais. Cabe também realçar 
que que as actividades de expansão da oferta edu-
cativa com a construção de escolas, previstas para 
o próximo projecto, terá também um efeito indi-
rectos na geração de empregos e renda, tão impor-
tantes para a na movimentação da economia local 
após o perí�odo de possí�vel recessão.
Além do esforço de redirecionar trabalhos e re-
cursos do PAT I para o atendimento à necessidade 
emergente do MED, há acções que são preparató-
rias cruciais para o iní�cio do PAT II e que devem ser 
mantidas. 

ManuTEnção 
das ExPEcTaTivas  

do PAT II

PAT II- DESENHO DO PROJECTO EM FASE FINAL

1.sobrE a pandEMia

o que é covid-19 ?

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apre-
senta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros 
respiratórios graves. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pa-
cientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 
20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem ne-
cessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte 
ventilatório).

o que é o coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O 
novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos regis-
trados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 
1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em 
decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da 
vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o 
tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam hu-
manos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Coronavírus 

medidas de 

Prevenção
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Quais são os sintomas? 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma 
pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

como é transmitido

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato 
próximo por meio de:

diagnóstico

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de 
saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:

Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou 
febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo ser re-
latada ao profissional de saúde), acompanhada de tosse OU dor de garganta 
OU coriza OU dificuldade respiratória, o que é chamado de Síndrome Gripal.

como se proteger
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

Coronavírus 

medidas de 

Prevenção

tOssE FEbrE COrIzA DOr DE gArgAntA DIFICulDADE  
PArA rEsPIrAr

ObjEtOs Ou suPErFíCIEs 
COntAMInADAs, COMO: tElEMóVEIs, 

MEsAs, MAçAnEtAs, brInquEDOs, 
tEClADOs DE COMPutADOr EtC.

tOquE DO APErtO 
DE MãO

trAnsMIssãO PElO Ar, 
COMO: gOtíCulAs DE 

sAlIVA, EsPIrrO, tOssE, 
CAtArrO, EtC.

lAVE COM FrEquênCIA 
As MãOs Até A AlturA 

DOs PunhOs, COM águA 
E sAbãO, Ou EntãO 

hIgIEnIzE COM álCOOl 
EM gEl 70%.

AO tOssIr Ou EsPIrrAr, 
CubrA nArIz E bOCA 

COM lEnçO Ou COM O 
brAçO, E nãO COM As 

MãOs.

EVItE tOCAr OlhOs, 
nArIz E bOCA COM As 
MãOs nãO lAVADAs.

AO tOCAr, lAVE sEMPrE 
As MãOs COMO já 

InDICADO.

MAntEnhA uMA 
DIstânCIA MínIMA 

DE CErCA DE 2 
MEtrOs DE quAlquEr 
PEssOA tOssInDO Ou 

EsPIrrAnDO.

2M

EVItE AbrAçOs, 
bEIjOs E APErtOs DE 

MãOs. ADOPtE uM 
COMPOrtAMEntO 

AMIgáVEl sEM COntACtO 
FísICO, MAs sEMPrE COM 
uM sOrrIsO nO rOstO.

hIgIEnIzE COM 
FrEquênCIA O CElulAr 
E Os brInquEDOs DAs 

CrIAnçAs.

DurMA bEM E tEnhA 
uMA AlIMEntAçãO 

sAuDáVEl.

utIlIzE MásCArAs 
CAsEIrAs Ou ArtEsAnAIs 

FEItAs DE tECIDO EM 
sItuAçõEs DE sAíDA DE 

suA rEsIDênCIA.

nãO COMPArtIlhE 
ObjECtOs DE usO 

PEssOAl, COMO 
tAlhErEs, tOAlhAs, 

PrAtOs E COPOs.

MAntEnhA Os 
AMbIEntEs lIMPOs E bEM 

VEntIlADOs.

EVItE CIrCulAçãO 
DEsnECEssárIA nAs 

ruAs, EstáDIOs, tEAtrOs, 
shOPPIngs, shOws, 

CInEMAs E IgrEjAs. sE 
PuDEr, FIquE EM CAsA.

sE EstIVEr DOEntE, 
EVItE COntAtO 

FísICO COM 
OutrAs PEssOAs, 
PrInCIPAlMEntE 

IDOsOs E DOEntEs 
CrônICOs, E FIquE 

EM CAsA Até 
MElhOrAr.
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como lavar as mãos

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

huMEDEçA As MãOs

lAVE nO VãO DOs DEDOs  
E uM POuCO nOs PunhOs

EnxAguE bEM

EsPAlhE PrIMEIrO PElAs 
PAlMAs DAs MãOs

nãO EsquEçA DO POlEgAr

COM O MEsMO PAPEl  
FEChE A tOrnEIrA

COlOquE uMA bOA 
quAntIDADE DE sAbãO

As POntAs DOs DEDOs PArA 
hIgIEnIzAr As unhAs

sEquE COM PAPEl

DEPOIs nAs COstAs DAs 
MãOs

FAçA MOVIMEntOs 
CIrCulArEs PArA FInAlIzAr

PrOntO! rEPItA  
sEMPrE quE PuDEr


