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EDITORIAL

O Executivo Angolano por meio do Ministério da
Educação, implementa desde Junho de 2014 o
Projecto Aprendizagem para Todos (PAT), que
tem como objectivo fundamental a capacitação
dos Professores do Ensino Primário, aumentando
os seus conhecimentos e as suas competências,
assim como desenvolver um sistema de avaliação
sistemática das aprendizagens dos alunos e
implementar uma gestão das escolas
que se encontram nas áreas designadas do Projecto.
O Projecto inclui um forte elemento de
capacitação institucional, que se focaliza
no reforço da capacidade dos municípios
no que se refere à gestão escolar, preparando o processo de descentralização.

A formação contínua dos Professores nas ZIP
está assente em módulos que respondem às
necessidades em matéria de metodologias
de ensino da Língua Portuguesa, Matemática,
Diferenciação Pedagógica, Avaliação Pedagógica
em Sala de Aulas e Educação Especial.
O desenvolvimento da capacidade de gestão
dos quadros Provinciais, Municipais e dos
quadros das escolas de formação de
professores (EFP) que participam no
Projecto, tem sido feito por meio de
um programa de formação centrado na organização, planificação,
monitorização, avaliação e prestação
de contas, associadas às actividades do
Projecto nas 18 Províncias do País.

Arq. Irene C. A. N de Figueiredo
Gestora do PAT

Até o final do projecto, esperamos atingir as seguintes metas:
• 500.000 Alunos do Ensino Primário beneficiados com um ensino de maior qualidade;
• 842 Escolas Primárias melhor organizadas;
• 167 ZIP melhor apetrechadas e equipadas, para que consigam desempenhar o seu real papel,
que é de realizarem encontros dos Conselhos Pedagógicos, uso dos guias metodológicos, Kits de
leitura, etc.
• 15.000 professores do Ensino Primário com conhecimentos e competências tendo até ao IIIº
Trimestre de 2017, atingido em média 16.519 pessoas, sendo 58% beneficiárias do sexo feminino.
Queremos com este informativo - “Educação
inclusiva para Todos” levar até a nossa população
alvo, os nossos desafios, trabalhos, indicadores,
metas e satisfações.

Esperamos proporcionar aos nossos leitores
informação suficientemente útil sobre a educação
e os progressos do Projecto Aprendizagem para
Todos.
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Ministério da Educação

Ministra da Educação Maria Cândida Teixeira

CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR

REPORTAGEM

Acção é imperativa para a melhoria do ensino em Angola

A Ministra da Educação reconheceu em Luanda o
esforço empreendido pelos professores angolanos para garantia de um ensino de qualidade no
país. Maria Cândida Teixeira falava no acto central
do dia do Educador, que teve lugar a 22 de
Novembro de 2017, na Escola de Formação de
Professores do Futuro ADPP\Ramiro.
A celebração do Dia do Educador foi realizada
sob o lema “Capacitar o professor é garantir uma
Educação de qualidade para todos”. A propósito, a
Ministra destacou que se precisa levar em linha
de conta o facto de muitos professores leccionarem
em turmas com um elevado número de alunos
e em condições que nem sempre são as mais
desejadas.
“A capacitação e a formação do professor deve
ser entendida como um dos imperativos para
valorização dos docentes e a melhoria do ensino
primário e secundário em Angola”, disse.
A Ministra Maria Cândida assegurou que a formação dos professores e a qualificação dos tutores
e orientadores de estágios pedagógicos devem ser
bem cuidadas.

Referiu que a preocupação serve para evitar que
“sejam certificadas pessoas sem o perfil almejado”.
A par da formação e qualificação dos professores,
a Gestão das Escolas é outra questão que muito
preocupa o seu pelouro. A este respeito, Maria
Cândida defendeu mais criatividade e inovação
por parte dos gestores dos estabelecimentos de
ensino.
“Os gestores das escolas devem trabalhar para
introduzir inovações na sua actividade de aulas,
privilegiando a meritocracia e a valorização do
desempenho do professor”, disse a Ministra, que
assegurou igualmente ser necessário combater
o espírito de rotina e a acomodação profissional
que se observa em muitas escolas.
“Não se pode continuar a assistir indiferentes ao
absentismo, a falta de pontualidade dos professores
e demais trabalhadores. Muitas vezes por razões
pouco fundamentadas, a não participação em
actividade de preparação metodológica, trabalhos
realizados na Zonas de Influência Pedagógica,
prejudicando claramente o processo de ensino-aprendizagem e o prestígio da classe”, alertou.
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CALENDÁRIO GERAL DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

PAT EM ACÇÃO

Acompanhe abaixo o cronograma de desenvolvimento das acções do PAT

O reforço das competências dos professores é feito por meio de um conjunto de formações ministradas
em cascata. Desta feita está divido em três fases distintas (uma fase por ano) e três etapas em cada
ano:
FASE 1: 2016/2017
ENSINO DOS MÓDULOS 1 E 2 (LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA)
Mês

Ano

1ª

Novembro

2016

2ª

Janeiro

2017

Formação de 669 formadores da ZIP em Língua Portuguesa e
Matemática nas regiões de Luanda, Huambo, Huíla, Zaire e Lunda-Sul.

3ª

Maio e Agosto

2017

Formação de 15 mil professores, nas 167 ZIP seleccionadas do PAT nas 18
províncias de Angola sobre: Língua Portuguesa, Matemática e Supervisão
Pedagógica.

Etapas

Acção de Formação
Formação de 90 professores das Escolas de Magistério

FASE 2: 2017/2018
ENSINO DOS MÓDULOS 3 E 4 (AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM SALAS DE AULAS E DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA I)
1ª

Novembro

2017

Acção de Formação

2ª

Janeiro

2018

Formação de 669 formadores da ZIP em Língua Portuguesa e
Matemática nas regiões de Luanda, Huambo, Huíla, Zaire e Lunda-Sul
(Avaliação Pedagógica em salas de aulas e Diferenciação Pedagógica I )

3ª

Maio e Agosto

2018

Formação de 15 mil professores, nas 167 ZIP seleccionadas pelo PAT
nas 18 províncias de Angola sobre: Avaliação Pedagógica em salas de
aulas e Diferenciação Pedagógica I

FASE 3: 2018\2019
ENSINO DOS MÓDULOS 5 E 6 ( EDUCAÇÃO ESPECIAL E DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA II)
1ª

Novembro

2018

Formação de 133 professores das Escolas de Magistério

2ª

Janeiro

2019

Formação de 669 formadores da ZIP em Língua Portuguesa e
Matemática nas regiões de Luanda, Huambo, Huíla, Zaire e Lunda-Sul.

3ª

Maio e Agosto

2019

Formação de 15 mil professores, nas 167 ZIP seleccionadas do PAT
nas 18 províncias de Angola sobre: Educação Especial e Diferenciação
Pedagógica em sala de aula II

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO ESCOLAR

O Ministério da Educação está a investir na formação
contínua dos professores e em diversos materiais
de suporte pedagógicos, tais como manuais de
Língua Portuguesa e Matemática para professores
primários, apetrechamento de bibliotecas entre
outras acções. Tudo isto é feito para permitir que
as Zonas de Influência Pedagógica tenham as
condições necessárias para pôr em prática as
directrizes do PAT.
O programa vai permitir aos professores o acesso
às novas metodologias de ensino, criando oportunidades para estes desenvolverem competências nas mais diversas áreas: Língua Portuguesa,
Matemática, Supervisão Pedagógica, Avaliação
Pedagógica em salas de aulas, Educação Especial
e Diferenciação Pedagógica em salas de aulas.
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As formações ministradas aos distintos agentes
educativos envolvidos no Projecto Aprendizagem
para Todos são realizadas em cascata, começando
pela formação de 133 formadores das Escolas de
Magistério e Supervisores Pedagógicos.

Professores reforçam técnicas pedagógicas
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ESPAÇO PEDAGÓGICO

DIFERENCIAÇÃO
PEDAGÓGICA REDUZ
ILITERACIA NO ENSINO
PRIMÁRIO

A segunda Etapa da formação continua de
professores terá continuidade em Janeiro de 2018
com a formação a acontecer em cinco regiões.
Esta formação abrange 133 formadores das
Zonas de Influência Pedagógica que por sua vez
deverão formar 15 mil professores, numa terceira
etapa, em 167 ZIP de Angola, durante as pausas
pedagógicas de Maio e Agosto.
A diferença entre as etapas foi explicada pela
responsável pela Formação Contínua dos Professores no PAT, Ivone Augusto, membro do
componente 1 da equipa de gestão de projecto
(EGP) “Na 1ª etapa é ministrada a formação aos
formadores, que é dada pelos professores da
Fundação Calouste Gulbenkian, com apoio do
Instituto Superior de Setúbal”.
Na 1ª fase foram ministradas matérias de Língua
Portuguesa e Matemática. Já na 2a, Diferenciação
Pedagógica e Avaliação Pedagógica em Sala de
Aulas. Haverá uma 3a fase sobre Diferenciação
Pedagógica II e Educação Especial, explicou Ivone
Augusto.
O aspecto didáctico relativo ao trabalho prático de
avaliação em turmas numerosas é o destaque do
módulo de Diferenciação Pedagógica em salas de
aulas.
“Estamos com turmas com mais de 50
alunos e cada um com conhecimentos
diferenciados e precisa-se atingir os
níveis de saída”.
A avaliação incide mais na progressão
em como ajudar o aluno que tem que
sair com o perfil desejado de uma
classe para outra e não nas notas.
O grande desafio é evitar que as crianças
terminem o Ensino primário sem saber
ler e escrever, disse Ivone Augusto.

Segunda fase de formação contínua

DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA
Diferenciação Pedagógica e Avaliação Pedagógica
em sala de aulas” foi o tema central da formação
que teve lugar de 23 de Outubro a 3 de Novembro
de 2017 na Escola de Magistério de Luanda.
A formação, para além da ampliação de competências e dos conhecimentos adquiridos
no ano passado, é um reforço às matérias de
Língua Portuguesa e Matemática ministradas
em Novembro de 2016.
A acção formativa de 2017 contou com o aumento
de 43 supervisores que não fizeram parte da
primeira fase de formação do projecto. A Directora
do INFQE - Instituto Nacional de Formação de
Quadros da Educação, Luisa Grilo, esclareceu
que este aumento de supervisores pedagógicos,
professores de metodologias e de práticas,
orientadores de estágio das Escolas de Magistério,
tem como objectivo reforçar o trabalho desenvolvido
sobretudo nas províncias de elevada extensão
e que precisam de mais agentes.

Luisa Grilo

Directora do INFQE
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O trabalho, segundo explicou a
Directora do INFQE, é bastante
desafiador, por isso, exige uma
multidisciplinaridade de equipa para
que tudo corra com normalidade e
para que o efeito da formação seja
aplicado em cada uma das Zonas de
Influência Pedagógica.
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PROFESSORES DAS ESCOLAS

DE MAGISTÉRIO MAIS PREPARADOS
Os professores das Escolas de Magistério, Supervisores Pedagógicos e Coordenadores pronciais
das ZIP estão satisfeitos e tecnicamente mais
preparados para dar resposta à necessidade de
melhoria da qualidade da educação em Angola.
Mariano Katchipia é Coordenador Provincial das
ZIP no Namibe, trabalhava sem conhecimento
sobre Diferenciação Pedagógica. Para ele,
doravante será mais fácil trabalhar com turmas
numerosas, que é uma realidade em vários
pontos de Angola.
“Foram novas estratégias incorporadas no
nosso sistema, porque até então nós vínhamos
trabalhando sem conhecimento sobre Diferenciação
Pedagógica”, disse o docente para quem “o contexto
mostra que em muitas paragens do país há turmas
numerosas e os professores ficam limitados em
lidar com este tipo de dificuldade”.
A próxima etapa é formar outros professores a
nível dos municípios, no âmbito da formação em
cascata desenhada pelos Gestores do Projecto.
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Os conhecimentos adquiridos ao longo das
formações, que têm sido complementados ano
após, são sempre de grande valia para a prática
pedagógica. Os professores das ZIP seleccionadas
pelo PAT têm sido capacitados para trabalhar
com turmas multinível e multi-classe.
Esta capacitação, uma vez mais foi reforçada
durante a formação que aconteceu em Luanda
de 23 de Outubro a 3 de Novembro, na segunda
fase de formação contínua, que versou sobre a
Diferenciação Pedagógica e Avaliação em sala de
aulas.
“Os professores das ZIP estão capacitados para
trabalhar com as turmas multinível e multi-classe,
algo muito valioso”, disse o professor.

“Os professores das
ZIP estão capacitados para
trabalhar com as turmas
multinível e multi-classe”.
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CONSOLIDAÇÃO DAS ZIP
LER E REFLECTIR

A formação contínua do corpo docente é um dos elementos-chave para o
sucesso pedagógico a nível das ZIP

A consolidação das ZIP (Zona de Influência
Pedagógica) do PAT já é uma realidade e as
escolas já estão interconectadas. Unidas a partir
de uma escola de referência denominada Escola
sede ou Centro de Recursos.
As escolas do ensino primário seleccionadas pelo
PAT estão em constante contacto para partilha e
apoio em pedagógico entre os professores e
demais agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
A planificação pedagógica das aulas é realizada
duas vezes por mês.
A formação contínua do corpo docente é um dos
elementos-chave para o sucesso pedagógico a
nível das ZIP.
Rosa Miguel é a Directora da Escola Primária 1106,
Ex-3009, do Bairro Azul Distrito da Ingombota. A
escola que dirige é um Centro de Recursos.

“A ZIP veio reforçar as nossas iniciativas de formação e
partilha de conhecimentos entre professores”, explicou.
A escola é aberta à comunidade, onde os
encarregados também participam nas tarefas da
instituição, que influenciam no processo de ensino.
Esta participação activa da comunidade se
insere no âmbito da implementação dos Projectos
Educativos de Escola.
É no centro de recursos das ZIP do Bairro Azul,
em Luanda, onde os professores directores de
Escola e Subdirectores pedagógicos definem as
estratégias educativas para fazer face às
necessidades da comunidade escolar.

“A ZIP veio reforçar as nossas
iniciativas de formação e
partilha de conhecimentos
entre professores”.

Reunião da ZIP Maianga, Escola Primária nº1056
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PAT EM ACÇÃO

AVALIAÇÃO DE IMPACTO
DO PROJECTO E O EGRA/SDI

É da competência da Componente 2, do Projecto
Aprendizagem para Todos, apoiar o Ministério da
Educação nos seus esforços de estabelecimento
de um sistema nacional de avaliação, por meio

de capacitação e disponibilização de assistência
técnica aos responsáveis pela educação para a
preparação e implementação de vários exercícios
de avaliação da educação primária.

TAREFAS DO PAT NA MELHORIA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
• Desenvolvimento e implementação de uma segunda avaliação da capacidade de leitura nas
classes iniciais (EGRA);
• Desenvolvimento de um estudo sobre a qualidade da prestação de serviços;
• Desenho, análise de dados, implementação e disseminação de um estudo de avaliação do impacto da Parte A do projecto (a parte A corresponde à componente 1).
• Implementação de avaliações por amostragem da aprendizagem dos alunos da 4ª e 6ª classes
nas disciplinas de Português e Matemática;
• Pilotagem de exames nacionais de Português e Matemática na 6ª classe;
• Desenvolvimento de uma estratégia quinquenal de avaliação;

RESULTADOS ESPERADOS
• Dados de base para Português e Matemática na 4ª e 6ª classes;
• Informação sobre resultados de aprendizagem de Português na 3ª classe (leitura nas classes
iniciais);
• Metas essenciais de Português e Matemática na 4ª e 6ª classe e bancos de itens alinhados
com elas;
• Exames nacionais estandardizados em Português e Matemática para a 6ª classe;
• Um relatório de avaliação do impacto do programa de formação de professores;
• Um relatório sobre a qualidade da prestação de serviços educativos;
• Uma estratégia quinquenal de avaliação.

AVALIAÇÃO DE IMPACTO
A avaliação de impacto do projecto consagra um
grupo de tratamento e um de controlo que serve
de referência para representar o comportamento
e os resultados que se esperariam do grupo de
tratamento na ausência do projecto. Na sua
estratégia de implementação, o PAT privilegia as
ZIP enquanto entidade dinamizadora, tendo
seleccionado uma em cada município do país.
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Sobre as 813 ZIP elegíveis, foi seleccionada uma
amostra aleatória.
Como instrumentos de referência de recolha
da informação para a avaliação de impacto, foi
decidido utilizar-se o EGRA e o SDI, embora
alguns dos seus módulos tenham sido descartados.
Estes instrumentos foram adaptados à realidade
angolana.
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SIGE E APOIO DO PAT

ENTREVISTA

Técnicos do PAT aprimoram conhecimentos sobre tratamento e recolha de
dados qualitativos

Perto de duas dezenas de técnicos de diversos
departamentos do Ministério da Educação,
nomeadamente do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação, do
Instituto Nacional de Formação de Quadros da
Educação, e membros da Componente 2, do
Projecto Aprendizagem para Todos foram
formados em matéria de “Metodologia para
recolha e tratamento de dados qualitativos para
avaliação de impacto”. A acção formativa decorreu
de 6 a 10 de Novembro de 2017 nas instalações
do INIDE em Luanda.
Assuntos como a recolha de dados e a
preparação dos instrumentos de recolha de
informação dominaram os diferentes painéis do
certame.
A formação, orientada pelo Consultor de Avaliação
de Impacto, Francisco Rodrigues, dotou os membros
da Componente 2, da Equipa de Gestão do Projecto
Aprendizagem para Todos, o Grupo Técnico do Sistema Nacional da Avaliação, especialistas do INIDE, de
metodologias para recolha de dados no âmbito de
uma avaliação de impacto com particular incidência
nos dados qualitativos.
A abordagem de matérias sobre dados qualitativos
deveu-se ao facto de ser o que falta ao PAT em
relação ao momento inicial e final do projecto.

“O ano passado realizou-se a recolha quantitativa
aplicando o EGRA e o SDI para avaliação das
competências dos alunos e dos professores e,
basicamente um método quantitativo e estes
inquéritos são aplicados no final do projecto para
saber qual foi o impacto”, disse o orientador da
formação Francisco Rodrigues.
As metodologias de natureza qualitativas são
pertinentes e resultam em ganhos para o
projecto, na medida em que permitem observar
a forma como foi executado o projecto e os
resultados não quantificáveis que daí decorrem.
As técnicas de recolha de informação partilhadas
durante a formação incluem a preparação de
fichas para observação em salas de aulas,
guiões para entrevistas semi-estruturadas, as
metodologias para realização de focos-grupo.
Os dados serão recolhidos ao longo da vigência
do projecto, segundo garantiu o Consultor para
Avaliação de Impacto.
A formação reforçou os conhecimentos dos
técnicos sobre noções fundamentais de recolha
de dados quantitativos para Avaliação de Impacto
para implementação de projectos futuros do MED
de forma autónoma.

Formação reforçou os conhecimentos
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GESTÃO ESCOLAR MAIS PARTICIPATIVA

REPORTAGEM

com Projectos Educativos de Escola

Formação sobre Elaboração e Implementação de Projectos Educativos de Escola
Os conteúdos absorvidos na Formação sobre Elaboração e Implementação de Projectos Educativos de
Escola começarão a ser disseminados a nível local
pelos coordenadores provinciais da ZIP, no primeiro
semestre deste ano.

Estes, segundo o manual de elaboração dos PEE,
deverão contribuir para uma gestão participativa
da escola para que no fim resulte em qualidade
de ensino.

A afirmação é do especialista em políticas da
Educação e membro da Equipa de Gestão do
Projecto Aprendizagem para Todos, Fortuna
Caingona.

“O aluno é visto como partícipe do processo
do seu ensino, daí que tem uma opinião a dar
em relação aos seus anseios na escola e o que
espera dos gestores das instituições de ensino e
de todos outros agentes envolvidos”, explicou.

“Os PEE vão permitir uma gestão escolar mais
participativa integrando todos os membros da
comunidade escolar e outros agentes externos”,
assegurou o responsável à margem da formação
que decorreu no Magistério Primário.
A elaboração dos PEE é um dos elementos que deverá concorrer para o
a qualidade de ensino, sendo certo
que, contará com a participação de
todos os agentes educativos desde os
professores, alunos e demais agentes
externos.

Os Projectos Educativos são elaborados de
acordo à realidade de cada escola e visam, numa
outra perspectiva, responder os desafios do
estabelecimento de ensino, pois cada instituição de ensino tem a sua própria
identidade.
Fortuna Caingona a este respeito
explica que “um PEE apresenta o
retrato do que a escola é e, projecta
a visão do que quer ser”.

Fortuna Caingona
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Especialista em Políticas
de Educação.
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CASOS DE SUCESSO

MODALIDADES DE
PROJECTOS EDUCATIVOS
DE ESCOLA

PEE corrigem interferências externas
negativas ao processo de ensino
A busca de mecanismos capazes de corrigir os
Professoras com o Jornal Mural
factores externos que interferem no processo
de ensino pode resultar num PEE, por exemplo Segundo Fortuna Caingona, há muitos exemplos
a situação económica de muitas famílias cujos que podem ser apontados. Um destes está a ser
filhos vão à escola com fome.
dado pela escola 5004, a sede da ZIP nº 1, no
município de Viana.
O desenvolvimento de uma acção que possa
corrigir esta situação pode ser considerado um As professoras Maria Brandão e Rosa Paçace
Projecto Educativo de Escola.
promovem o hábito de leitura na escola por meio
do Jornal Mural. Nesta escola são agrupados
“A escola recebe as influências do seu espaço alunos em classe para composição do conteúdo
externo e nesta perspectiva pode desenvolver para o jornal. Deste projecto constam informações
acções que respondam aos desafios colocados úteis sobre a história de Angola, o desporto
por esta situação. Assim sendo, disse Fortuna e a cultura nacional. É também por meio deste
Caingona, pode, sim, desenvolver com a comuni- jornal que se promove e se descobrem os taletos
dade um projecto que contempla a criação de uma escondidos de alguns alunos.
horta escolar, se entender que esta venha a resolver ou minimizar o problema identificado.”
“É um trabalho feito também pelas professores
e alunos do Ensino Especial”, referiu a docente
O especialista avança outras actividades que Maria Brandão.
podem ser enquadradas no âmbito dos PEE:
“Pode-se pensar num projecto que visa garantir a O jornal é produzido há mais de três anos e em
segurança das crianças na escola, nomeadamente todas as edições são reportados assuntos da
a construção de um cerco com a contribuição das actualidade e de interesse nacional. Isto, tem
famílias, utilizando os meios locais ao alcance das despertado o interesse de toda comunidade
mesmas.
estudantil.

“Pode-se pensar num
projecto que visa garantir a
segurança das crianças na
escola, com a contribuição
das famílias”.

“O objectivo é manter a comunidade educacional
informada e também conhecer as actividades
realizadas pela escola, porque quando o jornal
está aí muitos ficam curiosos para ver o que
fizeram e outros sentem-se motivados para a
participar também”, explicou.
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Na dica de leitura, Vanda Luna de Carvalho, docente de Metodologia de Língua Portuguesa e Prática Pedagógica 1, na Escola de
Magistério Primário de Luanda, sugere a consulta dos manuais de
professores na preparação de aulas para educação das crianças e
para o fortalecimento dos saberes científico-pedagógicos.
“Para nós, que estamos na área pedagógica, sugere-se os manuais
relacionados à docência, que também sugeria para educação correcta das
crianças mesmo sem ter agregação pedagógica”, disse.

Encarregado de Educação
Os pais alegam que não há tempo, mas se diariamente os encarregados
de educação puderem interagir com os filhos durante 10 minutos, penso
ser um grande contributo para o alcance das metas que as escolas se
propõem, referiu a professora Maria Quita Banga da 1ª classe na
escola 5004, ZIP nº 1, Município de Viana.
Para a professora “a ausência do binómio escola-família deforma todo
um trabalho realizado cujos lares familiares têm a obrigação social de contribuir para
o seu sucesso”.
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Na sede da ZIP-Rangel, a comunidade educativa, preocupada com o
saneamento básico todos os dias oferece detergentes para garantia da
higiene da escola que comporta mais de dois mil alunos e está com défice
de casas de banho.
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