RELATÓRIO 2020
Janeiro a Dezembro de 2020
Mutuário: República de Angola
Agência de Implementação do Projecto: Ministério da Educação (MED)
Nome do Projeto: Aprendizagem para Todos- PAT
ID Projeto: P122700-Crédito IDA –52540

Relatório 2020
Janeiro a Dezembro 2020

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA
Projecto:

Projecto Aprendizagem para Todos (PAT)

Implementador do Projecto:

Ministério da Educação de Angola (MED)

ID Projeto:

P122700

Crédito:

IDA–52540

Início do Projecto:

16 de Junho de 2014

Fim do Projecto:

28 de Fevereiro de 2020

Componentes do Projecto:

Financiamento inicial:

Componente 1: Melhorar os Conhecimentos
e Competências dos Professores e a Gestão
Escolar em Escolas Primárias das Áreas
Designadas do Projecto.
Resultados esperados:
Componente 2: Estabelecer um Sistema de
Avaliação de Alunos.
Componente 3: Gestão do Projecto.
$ 75 milhões – IDA
Financiamento actual:
$ 5 Milhões – GOA

Melhoria dos conhecimentos e competências
dos professores.
Melhoria da gestão das escolas.
Sistema de avaliação dos alunos.
$ 69,95 milhões – IDA
$ 5,00 Milhões – GOA

Avaliação actual do Projecto: MS – Moderadamente Satisfatório
COMPARATIVO
Desembolso - Banco
Mundial:

$ 61,06 milhões
Referentes a 87,3%

Execução financeira
acumulada – IDA:

$ 52,64 milhões
Referentes a 78,09%

Desembolso - GOA:

$ 3,75 milhões
Referentes a 74,93%

Execução financeira
acumulada – GOA:

$ 3,66 milhões
Referentes a 73,28%

2

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Relatório 2020
Janeiro a Dezembro 2020

Sumário
Lista de Tabelas ............................................................................................ 5

Observação em sala de aula .................................................... 20

Lista de Gráficos ........................................................................................... 5

TEACH ...................................................................................... 20

Acrónimos e abreviaturas .................................................................... 6

Subcomponente 1.3 – Acções e Indicadores ..................................... 22

Quanto ao âmbito ................................................................................ 7

Novo Guia de Elaboração do PEE ............................................ 22

Componentes do Projecto ......................................................... 7

Acompanhamento do PEE e subsídios às escolas ................... 23

Objectivos do Projecto .............................................................. 8

Componente 2 – Acções e metas ....................................................... 24

Beneficiários do Projecto ........................................................... 8

EGRA II / SDI I - 2016 ............................................................... 24

Subcomponente 1.1 – Acções e Indicadores ....................................... 9

EGRA III / SDI II - 2020 ............................................................. 24

Percentagem de Conselhos de Escola Activos........................... 9
Facilitadores Recrutados e Formados ....................................... 9

Avaliação nacional 4ª e 6ª classes e Piloto dos Exames
Nacionais ................................................................................. 25

Boletins Escolares Disseminados ............................................. 10

Estudo de viabilidade para exames nacionais ......................... 26

Vídeos pedagógicos dos materiais das ZIP .............................. 11

Plano quinquenal de avaliação das aprendizagens ................. 26

Formação e Produção de Sabão para as Escolas ..................... 12

Avaliação de impacto .............................................................. 27

Materiais de limpeza e higiene para as escolas ...................... 12

Monitoria & Avaliação ....................................................................... 28

Subcomponente 1.2 – Acções e Indicadores ..................................... 13

Comunicação do PAT ......................................................................... 30

Equipamentos e materiais pedagógico para ZIP e Escolas de
Magistério ................................................................................ 13

Informativo PAT....................................................................... 30

Materiais pedagógicos para os professores e para as escolas 13

Acompanhamento do Plano Detalhado de Tarefas ........................... 32

Módulos para formação de Professores ................................. 14

Novas actividades no âmbito do COVID-19............................. 33

Formação dos professores 2016 a 2019 .................................. 15

Relatórios de Marcos............................................................... 33

Web site do PAT ...................................................................... 31

Novo Ciclo de Formação para 2019/2020 ............................... 19
3

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Acompanhamento dos Riscos ............................................................ 34
Evolução dos riscos quanto ao Estado .................................... 34
Finanças .............................................................................................. 37
Orçamento e Execução Financeira Global ............................... 37
Previsão de desembolso para os últimos meses do projecto . 38
Gestão dos Fundos Descentralizados ...................................... 38
Supervisão Financeira Provincial ............................................. 39
Agentes de Verificação Independentes ................................... 39
Auditoria Externa ..................................................................... 39
Anexos ................................................................................................ 41

4

Relatório 2020
Janeiro a Dezembro 2020

Relatório 2020
Janeiro a Dezembro 2020

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Execução financeira 2015-2021 .......................................... 37
Estimativa de valores por desembolsar e não
desembolsados .......................................................................................... 38

Lista de Tabelas
Quadro de progresso dos indicadores do PAT.................... 29
Cenários do Plano de Emergência do Sector da Educação . 32
Dimensões da proposta do PAT .......................................... 32
Actividades inseridas no âmbido do apoio ao plano de
emergência no sector da educação ........................................................... 33
Próximos marcos................................................................. 33
Riscos críticos do projecto .................................................. 36
Estimativa de valores por desembolsar e não
desembolsados .......................................................................................... 38

Lista de Figuras

Lista de Gráficos
Disciplina e natureza da aula observada na 1ª e 2ª
observações 20
Resultado geral do estudo-piloto TEACH, Angola, 2019 ..... 20
Evolução dos riscos quanto ao estado ................................ 34
Evolução dos riscos quanto à exposição ............................. 34
Riscos de 2020 quanto à exposição ................................... 34

5

Relatório 2020
Janeiro a Dezembro 2020

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Acrónimos e abreviaturas
AVI

Agente de Verificação Independente

BM

Banco Mundial

CEZ

Conselho das Escolas da ZIP

DPE

Direcção Provincial de Educação

EGRA

Early Grade Reading Assessment

EGP

Equipa de Gestão do Projecto

EM

Escola Magistério

ESE

Escola Superior de Educação de Setúbal

FCG

Fundação Calouste Gulbenkian

GEPE

Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística

GTSNA

Grupo Técnico para o Sistema Nacional de Avaliação

IDA

International Development Association

IE

Impact Evaluation

INFQE

Instituto Nacional de Formação de Quadros em Educação

INIDE Instituto Nacional para a Investigação e Desenvolvimento da
Educação
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M&A

Monitoria e Avaliação

MED

Ministério da Educação

MIP

Manual de Implementação do Projecto

PAT

Projecto Aprendizagem para Todos

PAD

Project Assestment Document

PDO

Objectivos de Desenvolvimento do Projecto

PDT

Plano Detalhado de Tarefas

PEE

Projecto Educativo da Escola

SDI

Service Delivery Indicator Survey

SIGE

Sistema de Informação e Gestão da Educação

TDR

Termo de Referência

TTL

Task Team Leader

ZIP

Zona da Influencia Pedagógica
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Quanto ao âmbito
Componentes do Projecto
O Projecto Aprendizagem para Todos (PAT) foi aprovado pelo Conselho de
Administração do Banco Mundial (BM) no dia 26 de Setembro de 2013 e
tornou-se efectivo em 16/Junho de 2014. O Projecto foi inicialmente
estimado em 80.000.000,00 USD (Oitenta Milhões de Dólares dos Estados
Unidos da América), sendo 75.000.000,00 USD financiado pelo Banco
Mundial e 5.000.000,00 USD financiado pelo Governo de Angola. O
Projecto é de âmbito nacional e estrutura-se da seguinte forma:

subsídios escolares associados a projectos educativos escolares e
processos de aprendizagem.
Componente 2: Estabelecer um Sistema de Avaliação de Alunos. Esta
componente tem os seguintes objetivos: (i) desenvolvimento de uma
estratégia quinquenal de avaliação; (ii) implementação de avaliações por
amostragem da aprendizagem dos alunos da 4ª e 6ªclasses nas disciplinas
de Português e Matemática; (iii) desenvolvimento e implementação de
uma segunda avaliação da capacidade de leitura nas classes iniciais (EGRA);
(iv) desenvolvimento de um estudo sobre a qualidade da prestação de
serviços; (v) pilotagem de exames nacionais de Português e Matemática na
6ª classe; e (vi) desenho, análise de dados, implementação e disseminação
de um estudo de avaliação do impacto do projecto.

Componente 1: Melhorar os Conhecimentos e Competências dos
Professores e a Gestão Escolar em Escolas Primárias das Áreas Designadas
do Projecto. Esta componente tem os seguintes objetivos: (i) consolidar e
expandir o modelo das Zonas de Influência Pedagógica (ZIP) a todas as
províncias de Angola, testando simultaneamente a capacidade /o potencial
do modelo para a oferta de programas de formação de professores; (ii)
preparar, implementar e testar um programa de formação contínua de
professores com vista a actuar sobre os conhecimentos académicos e as
competências pedagógicas dos professores, a fim de melhorar os processos
de ensino na sala de aula; (iii) contribuir para a melhoria da qualidade da
gestão da escola e da participação da comunidade, com a introdução de

Componente 3: Gestão do Projecto. Esta componente apoia a
implementação do Projecto com reforço de capacidade de gestão da
Equipa de Gestão do PAT e dos quadros provinciais, municipais e das
escolas de formação de professores envolvidos na gestão do Projecto,
através de formação em gestão, monitorização, auditoria e prestação de
contas.
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Objectivos do Projecto
Melhorar os conhecimentos e as competências dos professores, assim
como a gestão das escolas nas áreas designadas do Projecto e desenvolver
um sistema de avaliação sistemática de alunos.

A formação e o envolvimento na implementação do Projecto contribuirão
para preparar os Municípios para a assunção de mais responsabilidades no
domínio da educação, em contexto de descentralização, reforçando a sua
capacidade instalada e as relações com as escolas e outros intervenientes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Beneficiários do Projecto
15.000 Professores; 669 Formadores ZIP; 60 Formadores EM; 43
Supervisores EM; 228 Quadros provinciais e municipais; 36
contabilistas; 30 facilitadores; 18 inspectores; 842 directores de escola;
1684 membros dos Conselhos de Escola; 167 coordenadores
municipais das ZIP; 19 quadros do PAT; 26 quadros do GTSNA e 24
técnicos do MED.

500.000 alunos do ensino primário beneficiados com um ensino de
maior qualidade nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e
ministrados por professores melhor preparados do ponto de vista
didáctico.
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Subcomponente 1.1 – Acções e Indicadores
Percentagem de Conselhos de Escola Activos
•

•

Foram estabelecidas, visitas e capacitados os coordenadores das ZIP,
representados maioritariamente pelos directores das escolas sede da
ZIP.

Encerrados em Abril de 2020 os contratos dos últimos 4 facilitadores,
ficando o projecto com o apoio de 31 inspectores capacitados no
âmbito do PAT.

•

No total do projecto foram capacitados e engajados 22 facilitadores
e 31 inspectores.

•

Adquiridas 167 Colunas Amplificadas para facilitar a comunicação nas
reuniões das ZIP. Esta actividade atende a uma solicitação dos
coordenadores das ZIP.

•

Morosidade no fornecimento de informações pelos inspectores
capacitados concernentes aos relatórios, atas, listas e boletins
escolares disseminados no âmbito das ZIP.

•

Monitorar a distribuição dos tinteiros para as impressoras dos 167
Centros de Recursos dos PAT.

Este objectivo do projecto informa se o CEZ (Conselho de Escolas da
ZIP) está Criado e se está Activo. Em 2020 mantiveram-se as metas
de 167 CEZ criados e 162 activos.

•

A fraca capacidade dos gestores
funcionamento ideal das ZIP.

•

Ausência de um instrumento legal sobre o funcionamento das ZIP.

escolares

condiciona o

Facilitadores Recrutados e Formados
•

•

Os facilitadores e inspectores tem objectivo de apoiar o
estabelecimento das ZIP e dos Conselhos de Escola das ZIP, e articular
o fluxo de informação entre escolas, o GPE e o MED/PAT.
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Boletins Escolares Disseminados
•

Foram elaborados, impressos e distribuídos para as 842 escolas
boletins escolares padronizados, com a finalidade de informar à
comunidade escolar dados e acções realizadas pela escola. Cada
escola recebeu 10 boletins impressos padronizados em tamanho A0
para uso trimestral.

•

8.430 boletins escolares produzidos e distribuídos às 842 escolas do
PAT (10 boletins por escola).

•

Está em fase de conclusão a recolha de evidências do uso dos boletins
pelas 842 escolas no âmbito do PAT. Foram recolhidas evidências até
o momento de 644 escolas que disseminaram o boletim pelo menos
uma vez.

•

Atraso no envio da informação solicitada por parte dos inspectores e
facilitadores.

•

Não foi definida uma metodologia para monitorar o uso dos boletins.

•

Impressão dos boletins em material reutilizável para as escolas
actualizarem os dados a cada trimestre.

Boletim escolar disseminado em uma escola
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Vídeos pedagógicos dos materiais das ZIP
•

Desenvolvidos entre Julho a Novembro de 2020 os 17 vídeos
referentes aos materiais pedagógicos disponibilizados às ZIP e
escolas, assim como sobre o funcionamento do Centro de Recursos
das ZIP.

•

O vídeo tem por objectivo demonstrar aos professores em como
manusear os recursos didácticos disponíveis nas 842 escolas e 167
Centros de Recursos, assim como auxiliar os professores a usar os
recursos para aulas de Língua Portuguesa e Matemática. São os
seguintes vídeos:
o 03 vídeos de ensino de Língua Portuguesa, 03 de Matemática
e 01 para Educação Especial com recursos das ZIP.
o 09 vídeos instrucionais sobre o uso de materiais didáctcos
existentes nas escolas e nos Centros de Recursos.
o 01 vídeo sobre a organização e funcionamento dos Centros de
Recursos das ZIP.

•

Impossibilidade de gravação dos vídeos nas províncias previamente
definidas de Huila e Huambo por força da pandemia do COVID-19.
Desta forma, todos os vídeos foram realizados em Luanda.

•

Disseminação dos vídeos nas redes sociais do MED e PAT.

•

Gravação de um vídeo sobre o mapeamento das escolas.

Vídeo de um professor a usar o ábaco

Vídeo sobre o funcionamento do Centro de Recurso da ZIP
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Formação e Produção de Sabão para as
Escolas

Materiais de limpeza e higiene para as escolas

Com o início da pandemia de COVID-19, o MED elaborou um plano de
emergência para o sector da educação. Neste constam acções que foram
assumidas pelo PAT, que se reestruturou para apoiar este plano.

•

Elaborado um plano para aquisição e fornecimento de materiais de
higiene e limpeza às escolas no âmbito do COVID-19. Foram definidos
os seguintes materiais:
o Lixívia para 3 meses de consumo.
o Luvas de borracha.
o Álcool Gel.
o Viseira para os professores.
o Balde com esfregona.
o Vassouras finas e grossas para limpeza das salas e terrenos.
o Balde de lixo de 80 litros.
o Balde de 20 litros com torneira para lavagem de mãos.
o Depósito de água de 500 litros.

Neste âmbito, constam acções de apoio à produção de sabão, assim como
aquisição de materiais de higiene para as escolas.

•

Elaborado um plano para formação e produção de sabão em 168 ZIPs.
O plano prevê produzir acima de 1.000.000 de barras de sabão em 1
trimestre para beneficiar cerca de 6,2 milhões de alunos em
aproximadamente, 10.600 escolas nas 18 províncias.

•

Elaborado um plano para capacitação de 798 formandos das 168 ZIP,
os quais serão responsáveis pela produção de sabão de forma
semanal.

•

Os materiais visam serem distribuídos a 10.600 escolas beneficiando
a aproximadamente 6,2 milhões de alunos e 200 mil professores.

•

Desembolso de valores para as províncias para aquisição de insumos
para a produção do sabão.

•

•

Formação em nível provincial dos 798 formandos, reunidos nas sedes
provinciais, em Janeiro.

Desembolso de valores para as províncias para aquisição dos
materiais. Para algumas províncias a aquisição será feita de forma
centralizada.

•

Desenvolvimento dos instrumentos de monitoria da formação e
produção de sabão.

•

Início da produção de sabão nas 168 ZIP após a formação.
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Subcomponente 1.2 – Acções e Indicadores
Equipamentos e materiais pedagógico para ZIP
e Escolas de Magistério

Materiais pedagógicos para os professores e
para as escolas

•

Concluída em 2019 a entrega dos painéis solares, equipamentos
informáticos, mobiliário e material pedagógicos às ZIP, assim como,
das peças sobressalentes para manutenção dos painéis defeituosos.

•

21.000 professores primários, 842 escolas, 18 GPE e 167 RME, 18 EM
e MED receberam um kit composto por 6 módulos e fichas de
trabalho.

•

18 Escola de Magistério equipadas.

•

•

167 ZIP equipadas.

842 escolas receberam um kit pedagógico de língua portuguesa e
matemática.

•

Concluída a aquisição e entrega de tinteiros para as impressoras das
167 ZIP.

•

675 escolas primárias no âmbito do PAT receberam mobiliário
composto por uma mesa, um armário para guarda dos kits
pedagógicos e uma cadeira.

•

Algumas ZIP ainda não utilizam os materiais pedagógicos existentes
em suas aulas.

•

É necessário investir de modo mais vigoroso na promoção,
acompanhamento e monitorização (localmente) da formação de
professores nas ZIP, potenciando a utilização dos materiais
pedagógicos existentes.

•

Falta de segurança nas ZIP geraram furtos e perda de material.

•

Promover uma adequada organização dos Centros de Recursos
Educativos (CRE) das ZIP, a formação dos responsáveis pelos CRE nas
ZIP e a divulgação de boas práticas existentes em Angola neste
domínio.
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Módulos para formação de Professores
•
•

6 módulos de formação elaborados e alinhados com as metas de
aprendizagem do MED.
o Língua Portuguesa.
o Matemática.
o Avaliação pedagógica em sala de aula.
o Diferenciação pedagógica volume 1.
o Diferenciação pedagógica volume 2.
o Educação especial inclusiva.

•

Fichas de trabalho de Língua Portuguesa e Matemática, elaboradas e
entregues. A cada módulo eram desenvolvidas novas fichas de
trabalho.

•

9.385 CDs com materiais da formação.

•

Foram elaborados e concluídos em 2019 materiais complementares
para os professores:
o Práticas de sala de aula de Língua Portuguesa.
o Práticas de sala de aula de Matemática.
o Guiões de utilização dos materiais didáctcos de LP e MAT.
o Plano de sessão para formação contínua na ZIP em 3 volumes.

•

Os materiais complementares não foram distribuídos aos professores
e formadores ZIP, em virtude do cancelamento da formação em 2020,
devido à COVID-19.
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Formação dos professores 2016 a 2019
•

Em 2019 foi concluído o último ciclo de formação de professores.

•

17.869 professores foram formados em 2019, sendo que um máximo
de 17.417 professores fizeram o teste Maio de 2019.

•

De 2017 até 2019, foram 21.065 professores que participaram em
pelo menos uma sessão de formação.

•

Foram compilados os resultados dos testes aplicados aos professores
em 2019.

•

Dos professores formados, 53% são mulheres e 47% são homens.
63.33% dos professores possuem agregação pedagógica.

•

Em 2019 foram aplicados os pré e pós testes aos professores com uso
de uma diferente metodologia que objetivou garantir a qualidade dos
dados da aplicação.

•

Foi utilizado um modelo baseado em folha de resposta, com
transcrição das respostas das questões do teste, a qual foi
posteriormente digitalizada no PAT por meio de um aplicativo OMR,
adquirido para este fim.

•

Com isso, foi possível elaborar e consolidar uma base de dados dos
testes aplicados.
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•

Há professores com nível de conhecimento muito abaixo do
adequado. 4.473 professores tiveram resultado final inferior a 10
valores.

•

A não existência de bases legais para certificação dos professores que
concluíram todos os módulos.

•

Apesar da disponibilização de dispositivos para acesso à internet,
mantiveram-se baixos níveis de interacção entre os formadores.

•

Clarificar as políticas que digam respeito à formação e certificação
dos professores antes do início de uma acção formativa.

•

Desenvolver uma política de apoio aos formadores, que realizam as
formações sem deixar de realizar as cargas de trabalho nas escolas de
magistério. Uma sugestão seria a redução de carga laboral dos
formadores.

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Totais de professores formados por Província
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Professores por sexo e província
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Professores por agregação pedagógica e por Província
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Novo Ciclo de Formação para 2019/2020
•

Foi planeada a realização de um novo ciclo formativo para 30.000
professores em 2020. Este novo ciclo utilizaria os materiais de
formação já produzidos.

•

134 Formadores EM e Coordenadores Provinciais foram capacitados
em outubro de 2019 como a primeira etapa do novo ciclo formativo.

•

Formação para apoio ao retorno às aulas
•

Foram elaborados os planos de acção para a formação dos
professores para o retorno às actividades lectivas.

•

270.000 manuais para a formação dos professores foram elaborados
e impressos.

•

809 Formadores ZIP participaram da formação Janeiro de 2020 em 5
diferentes polos: Luanda, Lunda Sul, Huambo, Huila, Zaire.

Um sistema de registo da formação foi elaborado e disponibilizado,
para garantir o adequado registo dos formandos.

•

•

Foi elaborada toda a logística necessária para a formação e aplicação
dos testes aos 30.000 professores.

Uma plataforma Moodle para o MED foi elaborada e disponibilizada
para apoio à primeira etapa de formação à distância.

•

•

Foram elaborados os documentos necessários para a impressão de
200.000 manuais da formação.

125 Formadores Provinciais participaram do primeiro ciclo da acção
formativa para o retorno às aulas.

•

Distribuir o material da formação, por meio de uma firma de logística
a ser contratada para o efeito.

•

Realizar a formação de 679 Formadores ZIP em Janeiro de 2021.

•

Realizar a formação de cerca de 60.000 professores do ensino
primário e cerca de 12.000 professores do ensino secundário em
Fevereiro de 2021.

•

Aplicar um Survey aos professores para coleta de dados sobre
habilidades pedagógicas, habilidades digitais e o efeito da COVID para
os professores.

•

Em Março de 2020 todas as acções desenvolvidas para o novo ciclo
formativo foram canceladas, devido à pandemia da COVID-19.

•

As acções planeadas voltaram-se para o apoio ao Plano de
Emergência do MED para apoio à situação de pandemia.
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Observação em sala de aula

TEACH

•

3.683 observações em sala de aula foram concluídas em Janeiro de
2020, sendo que cada professor foi observado por duas vezes,
resultando em cerca de 1.841 professores observados.

•

Em Novembro de 2019 foi realizado um piloto de observações de aula
com uso da metodologia TEACH nas províncias de Luanda, Bengo e
Cuanza Sul.

•

As observações tinham por objectivo identificar as habilidades dos
professores no que concerne à aplicabilidade dos conceitos e
metodologias apresentados nas formações.

•

O TEACH é uma metodologia de observação de aulas padronizada que
objectiva medir a qualidade da prática pedagógica dos professores.

•

•

151 professores foram observados em 35 escolas.

As observações foram realizadas por observadores capacitados para
o efeito. As grelhas de observação foram enviadas ao PAT e
digitalizadas por meio de OMR para composição da base de dados
para análise.

•

•

Os resultados indicam que os professores observados têm forte
capacidade em Cultura da Sala de Aula; no entanto, eles exibem
capacidade mais fraca em Instrução (22%) Capacidades
Socioemocionais (60%).

O relatório das observações foi concluído em Maio de 2020 e aponta
para um resultado globalmente muito positiva, concentrando-se em
avaliações de numa escala de 4 e 5 (Bom e Muito Bom).

Resultado geral do estudo-piloto TEACH, Angola, 2019
Disciplina e natureza da aula observada na 1ª e 2ª observações
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•

•

•

Em 2020 foi planeada a realização do TEACH em uma amostra
representativa do País com professores da 4ª e 6ª classes, o que
permite cruzamento de informações recolhidas com outras
intervenções do PAT-MED, como o EGRA/SDI e do piloto da
Avaliação Nacional.

o

Fase 3: 14 a 18 de dezembro

o

Fase 4: Preparação Logistica treinamento: 18/12 a 11/01

o

Reconfirmação da Amostra: 4/01 a 11/01 – acção em
Outubro conjunta com EGRA

o

Contratação da firma de Logistica – Outubro/Novembro

Plano de Trabalho envolveu:
o

Seleção dos observadores a partir de critérios baseados no
mérito. Trabalho conjunto com a firma de logística para
recolha de dados e de um estatístico para maior controlo do
trabalho de campo e aumentar a qualidade dos dados.

•

Em função da demora na definição da amostra com as quantidades
de turmas e alunos de 4ª e 6ª classe de cada escola, o plano
logístico e, consequentemente, o TDR da logística não foram
concluídos a tempo de se contratar a firma.

o

Grande atenção na preparação do plano logístico e na
supervisão do trabalho de campo.

•

o

Elaboração de um inquérito para professores.

o

Recolha de dados com o usos de tablets

Em função da não abertura das aulas da 4ª classe e da retomada
da 6ª classe somente a partir de 26 de outubro, o que gerou
incerteza quanto à aplicação, os planos de aplicação foram
actualizados inúmeras vezes, mas sempre sem garantias reais de
execução.

o

Treinamento presencial dos observadores em três polos e
classificação para ir ao terreno a partir dos resultados no
exame de certificação do TEACH.

•

Dada a impossibilidade de contratação da firma de logística para
realizar o trabalho de campo, assim como, das reais condições de
aplicação nas escolas em adaptação devido à pandemia, o TEACH
somente poderá ser aplicado no PAT I caso haja uma extensão do
projecto.

Foram planeadas as seguintes datas de realização do processo
seletivo e da aplicação do TEACH:
o

Fase 1: 23/11 a 7/12;

o

Fase 2: 7 a 11 de dezembro;
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Subcomponente 1.3 – Acções e Indicadores
Novo Guia de Elaboração do PEE
•

Em 2018 foram concluídas as formações referentes aos Projectos
Educativos de Escola nas 167 ZIP com gestores das 842 escolas e
comunidade escolar. Dada a importância desta acção, e baseado nos
preceitos legais que estabeleceu o Conselho das Escolas, propôs-se a
disseminação do modelo de Projectos Educativos implementados no
âmbito do PAT.

•

5.800 actores da comunidade escolar foram capacitados em 2018
para elaboração e implementação do PEE em todos os municípios.

•

40.025 Guias de Elaboração dos Projectos Educativos de Escola foram
impressos em 2020 para serem distribuídos às cerca de 13.000
escolas do ensino primário e primeiro ciclo.

•

Foi elaborado um plano de formação para atender aos gestores e
comunidade escolar afectas às estas escolas.

•

Em virtude da pandemia do COVID-19, a formação e a distribuição
dos Guias não foi realizada, aguardando então por uma melhor
oportunidade para o efeito.
Capa do guia do PEE
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•

Acompanhamento do PEE e subsídios às
escolas
•

724 escolas elaboraram o PP dentro do prazo estabelecido. 26 escolas
elaboraram ainda o PEE em data posterior a este prazo, totalizando
750 a elaborarem o PEE, das 842 escolas abrangidas pelo projecto.

•

673 subsídios escolares em forma de material didáctico foram
entregues às escolas até dezembro de 2020, com confirmação
mediante a guia de entrega.

•

Concluir a base com as últimas guias de entrega recebidas após a
confirmação das escolas beneficiadas.

•

Incumprimento dos prazos e dificuldades em relação ao processo de
aquisição descentralizada e distribuição dos materiais às escolas. Não
foi previsto o custo de distribuição.

•

Melhorar os processos de monitoria local e central da aquisição e
distribuição dos materiais às escolas.

•

Implementar mecanismos de pesquisa da apropriação e da
implementação dos PEE, com evidências face aos processos de gestão
e bom uso dos materiais disponibilizados.

Atraso no envio dos recursos às Províncias em função da limitação de
recursos na conta designada do PAT. Os recursos apenas foram
enviados em Julho de 2019.

Manual para atribuição de subsídios
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Componente 2 – Acções e metas
EGRA II / SDI I - 2016
•

Realizado em 2016 uma aplicação do EGRA e SDI.

•

Disseminados os resultados do SDI no Conselho de Direcção do MED,
no Conselho Consultivo do MED em 2017 na Província do Huambo e
no seminário sobre o lançamento do Relatório do Banco Mundial
sobre a Aprendizagem para Realizar a Promessa da Educação,
realizado no Centro de Convenções do Talatona, em 10 de Maio de
2018.

•

EGRA III / SDI II - 2020

Fragilidade na amostragem do EGRA, e alteração em algumas
alternativas de resposta, omitindo as pontuações nulas, tornando o
estudo não comparativo com as próximas edições do estudo.
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•

Concluídas todas as etapas para aplicação do EGRA em 2020, com
uma amostra aleatória.

•

Adaptados e elaborados os instrumentos de teste e contextuais,
parametrizados para os tablets por meio do Tangerine, aplicado e
avaliado o pré-teste dos instrumentos em 3 províncias, e concluído o
relatório da pré-testagem.

•

Concluída a amostragem aleatória das 300 escolas para aplicação do
EGRA/SDI.

•

A aplicação do EGRA estava prevista para Junho/Julho de 2020, na
terceira classe. No entanto, em virtude da pandemia da COVID-19,
que levou a suspensão das aulas da 1ª a 5ª classe, a aplicação do EGRA
ficou cancelada em 2020.

•

Caso, haja uma extensão do projecto, é viável a aplicação do
EGRA/SDI no primeiro trimestre de 2021, no entanto, na 4ª classe e
não mais na 3ª classe.
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Avaliação nacional 4ª e 6ª classes e Piloto dos
Exames Nacionais

•

Após as adaptações para aplicação, foi concluído o TDR para a
logística e iniciado o concurso para seleção de uma instituição. No
entanto, foi estendido o prazo de manifestação de interesse por não
haver concorrentes suficientes e com experiência comprovada para
o trabalho de campo da avaliação.

•

Caso, haja uma extensão do projecto, é viável a aplicação da
Avaliação Nacional e Piloto dos Exames no primeiro semestre de
2021.

•

Deliberado a separação do apoio técnico para a avaliação da logística
de aplicação da avaliação.

•

Definido e organizado um plano de especialização lato sensu de 360
horas em avaliação das aprendizagens, para a equipa do MED.

•

Definido o perfil dos professores e realizado um concurso de seleção
dos professores para o curso de especialização.

•

Iniciado o curso de especialização com 48 técnicos do MED,
professores e universidades públicas.

•

Revisadas as matrizes de avaliação e iniciada a elaboração dos itens
para LP e MAT 4ª e 6ª classes.

•

Deliberado incluir o Piloto dos Exames Nacionais na logística da
avaliação nacional.

•

Realizadas as formações dos técnicos por meio teleconferência, em
função da pandemia do COVID-19.

•

Concluídos os TDRs e documentos de suporte para a contratação das
instituições de apoio e logística.

•

Realizadas oficinas para elaboração do plano de desenvolvimento da
educação especial inclusiva.

•

Concluídos e entregues o plano e os relatórios da formação.

•

Elaboração da proposta financeira para execução do plano de
desenvolvimento para um período de 10 anos, assim como o relatório
final.

•

•

Apoio técnico ao INEE

A suspensão das aulas do ensino primário, em função do COVID-19
estabeleceu impasses sobre a possibilidade de execução das
avaliações, posto que, até Setembro de 2020, não havia previsão de
retorno das aulas. As aulas da 6ª classe somente retornaram em final
de Outubro.
Foram envidados todos os esforços no sentido de adequação da
aplicação apenas na 6ª classe, mas com pouco tempo para estas
adaptações.
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em Educação - Brasil), e ABAVE (Associação Brasileira de Avaliação
Educacional).

Estudo de viabilidade para exames nacionais
•
•

Realizado o estudo de viabilidade, com visitas em 6 províncias de
Angola e aplicação de inquéritos.

•

Realizados workshops para apresentação do diagnóstico da situação
dos exames provinciais em Angola.

•

Realizado workshop de apresentação do estudo de viabilidade para
os exames nacionais em Angola.

•

Entrega do manual operacional, técnico e financeiro para os exames
nacionais em Angola.

•

Actividade concluída.

Realizadas oficinas de apoio à elaboração do plano quinquenal de
avaliação do MED, com um grupo técnico de diferentes direcções.

Plano quinquenal de avaliação das
aprendizagens
•

Selecionada uma especialista em avaliação das aprendizagens em
larga escala.

•

Realização de uma série de 5 seminários sobre conceitos de avaliação
das aprendizagens para capacitar os técnicos do MED, sistema
educativo e sociedade civil.

•

Realizados dois seminários internacionais sobre avaliação das
aprendizagens em larga escala, com presença de preletores da
UNESCO, Banco Mundial, BID (Banco interamericano de
Desenvolvimento), INEPE (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Cartaz de disseminação do primeiro seminário

•
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aprendizagens até Fevereiro de 2021.
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Avaliação de impacto

•

Formação dos quadros do Departamento de Estatística e GPE no uso
do software estatístico R. Para tando, deverão ser acauteladas as
questões referentes ao acesso à internet dos técnicos.

•

Dada a pandemia de COVID-19, as acções referentes à avaliação de
impacto em 2020 com apoio de um consultor foram realizadas à
distância.

•

Realizada formação em Introdução à Avaliação de Impacto, com 20
horas, para 76 quadros do MED e do PAT.

•

Elaborado relatório sobre o estado da AI do PAT e suas linhas de base.

•

Elaborada a amostra do PAT I para seguimento da AI.

•

Foi compilada, em conjunto com os GPE e Departamento de
Estatística do MED uma lista de 8.570 escolas primárias elegíveis para
a amostra.

•

Na formação baseada no software estatístico R, foram identificados
constrangimentos no que diz respeito às dificuldades de acesso à
internet por parte de técnicos dos GPE.

•

Apoiar na realização da amostra para o EGRA, AN e TEACH.

•

Deve-se acautelar um melhor aspecto didáctico da formação, de
maneira a melhor atender às preocupações e necessidades dos
formandos, tendo em conta a complexidade do tema.

•

Identificação das escolas do grupo de controlo.

•

Elaborar e propor instrumentos para avaliação de impacto do PAT I.

•

Apoiar a aplicação dos instrumentos para a coleta de dados.

•

Elaborar e apresentar o Relatório Final da avaliação de impacto do
programa PAT por meio de workshop no MED com 4 horas de
duração.
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Monitoria & Avaliação
•

Selecionada em Novembro de 2020 uma consultora para a área de
M&A do projecto.

•

Actualizado o mapa dos indicadores do projecto e iniciado o trabalho
de organização da base de dados das evidências do projecto.

•

Organização do banco de evidências dos indicadores.

•

Organização dos dashboards dos indicadores e KPI para os novos
indicadores associados à produção de sabão, materiais de limpeza
para as escolas e formação dos professores.

•

O indicador de melhoria nas competências e conhecimentos dos
professores em resultado da formação foi alcançado parcialmente
(78% para a meta de 80%) e pode ser alçado na última rodada de
formação de professores.
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•

O indicador de número de exercícios de avaliação por amostragem
somente e de Relevância do Sistema de Avaliação das aprendizagens
serão alcançados com a extensão do projecto.

•

Em relação aos indicadores intermediários, 14 já foram alcançados, 2
serão alçados somente se tiver a extensão e 5 serão ainda alcançados
até o final de Fevereiro.

•

Em relação ao indicador de quantidade de beneficiários directos do
projecto, a meta final era 19 mil, mas já foi alcançado 26 mil.

•

Os indicadores não alcançados são todos relacionados a
implementação da Componente 2, em virtude do encerramento das
escolas causado pela pandemia do COVID-19.

•

Rendo em conta o plano de emergência do sector da educação, serão
acrescentados mais indicadores para medir o progresso destas
actividades.

Relatório 2020
Janeiro a Dezembro 2020

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

INDICADORES PDO - Objectivo de Desenvolvimento do Projeto

Demonstração de melhoria nas competências e conhecimentos dos professores em resultado da formação
(Demonstrated improvement in trained teachers skills and knowledge as a result of the training)
Percentagem de Conselhos Escolares Activos (apenas escolas visadas pelo Projecto) - (Percentage of active school
councils (schools targeted by the project only))
Número de exercícios de avaliação por amostragem - (Number of sample based assessment exercises carried out)
Beneficiários Directos do Projecto (Direct project beneficiaries)
Mulheres Beneficiárias - (Females beneficiaries)
ZIPs constituídos e activos - (ZIP set up and active)
Facilitadores das ZIP recrutados e formados - (ZIP - facilicitators recruited and trained)
Conjuntos de Relatórios Escolares produzidos e disseminados - (Set of school report cards produced and dissiminated)
6 Módulos de formação de professores em serviço, alinhados com as metas de aprendizagem desenvolvidas - (In service teachertraining modules aligned with learning goals developed - six modules)
Número de professores primários qualificados em resultado da formação (Number of additional qualified primary
teachers resulting from project interventions)
Escolas de Formação de Professores equipadas (teacher training schools equipped)
Escolas centrais das ZIP equipadas (ZIP center schools equipped)
Número de kits para escolas produzidos e distribuídos (Number of school kits produced and distributed)
Número de kits para professores produzidos e distribuídos
Número de Projectos Educativos aprovados (Number of educationprojects approved)
Número de subsídios pagos (Number of grants disbursed)
Enquadramento da Avaliação revisto (Assessment framework reviewed)
Metas essenciais definidas e banco de itens e testes estandardizados construídos (National Assessment 4/6) (Minimum standards defined as well as bank of itens and standardized tests constructed)

META

PROGRESSO
12/2020

80%

78%

3
19 576
50%
167
30
842

167 CEZ criados
162 CEZ activos
2
26 005
48%
167
54
842

Sim

Sim

15 000

20 929

18
167
842
15 000
520
520
Sim

18
167
842
17 922
725
673
Sim

Sim

Não

100%

Análise de dados de follow-Up,
Relatório IE, elaboração do
questionário a ser aplicado pelo MED

Fases da Avaliação de Impacto concluídas (Impact evaluation phases completed)
Sistema de avaliação das aprendizagens para o nível da primária – Plano quinquenal – System for learning assessment
at the primary level (National Assessment)
Relevância do Sistema de Avaliação das Aprendizagens (Utility of the learning assessment system)
Número de directores de escolas provinciais, municipais e de formação de professores formados em gestão
relacionada com o Projecto (Number of provincial, municipal and teacher training schools officers trined in
management around the project)

Quadro de progresso dos indicadores do PAT
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Não

3

1

254

3 627
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Comunicação do PAT
Informativo PAT
•

Em 2020 foi disponibilizado o quarto informativo do PAT que deu
destaque ao plano de emergência do sector da educação e do apoio
do PAT ao mesmo.

•

O informativo está a ser disponibilizado a todos os GPE, parceiros e
stakeholders do PAT.

Apoio às componentes
•

Apoio à elaboração e revisão dos guiões para os vídeos didácticos da
subcomponente 1.1, assim como acompanhamento das gravações e
pós-produção.

•

Divulgação dos seminários internacionais e workshops virtuais sobre
avaliação educacional, assim como de transferência baseada em
resultados e supervisão pedagógica.

•

Apoio à produção do vídeo sobre o mapeamento escolar em Angola.

•

Apoio à conclusão do vídeo sobre a campanha de literacia.

Informativo do PAT 2020
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Web site do PAT
•

Atualizadas notícias referentes aos eventos de 2020, como os
seminários, plano de emergência e formações dos professores.

•

Reestruturação do website para inserção de dashboards dos
indicadores dos objectivos de desenvolvimento do projecto,
resultados intermédios e de produtos, resultados das avaliações das
aprendizagens e da formação dos professores.

•

Composição dos conteúdos, gráficos, tabelas e imagens para o
website.

Website em reformulação
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Acompanhamento do Plano Detalhado de Tarefas
•

Em 2020 o cronograma do projecto sofreu diversas actualizações em
virtude dos diferentes replaneamentos para ajustar as acções em
virtude dos efeitos da pandemia da COVID.

•

Após os decretos executivos de estado de emergência e suspensão
das actividades lectivas, o PAT buscou se reestruturar para atender à
demanda do sector da educação para combate à pandemia. Todos os
programas foram reestabelecidos.

•

•

Em 26 de Junho de 2020 o PAT concluiu o sua Proposta de Alocação
de Recursos para Apoio à Emergência do Sector da Educação.

•

A proposta foi organizada em duas dimensões, sendo uma a
manutenção das acções estratégicas do PAT e na outra a alocação de
recursos para apoio ao MED.

Em Maio de 2020 o MED concluiu o Plano de Emergência do Sector
da Educação para resposta à Pandemia do COVID-19, indicando o
plano de acção e a demanda.

Cenários do Plano de Emergência do Sector da Educação
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1

Manutenção
das acções
estratégicas

2

Alocação de
recursos

Indica contratos existentes e valores alocados para
contratações estratégicas para o PAT I e PAT II,
levando em consideração a necessidade de
preparação do PAT II, que poderá também conter
acções de apoio à volta às aulas e recuperação da
economia local com a construção das escolas.
Contempla custos operacionais e valores dos
contratos não assinados até a apresente data, cujos
valores poderão ser disponibilizados para os eixos de
acção. Inclui os valores actualmente em contingências
no orçamento do PAT.
Dimensões da proposta do PAT

•

Foram mantidas tarefas estratégicas para o PAT I e outras que
asseguravam baselines para o PAT II. Esta dimensão totalizou 4.46
milões de dólares.

•

Foram canceladas ou suspensas todas as actividades não contratadas
e não estratégicas. Foram suprimidos custos de acções presenciais
que poderiam ser realizadas à distância.
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Novas actividades no âmbito do COVID-19

Relatórios de Marcos

Com este redesenho do PAT,
8.11 milhões de dólares foram
disponibilizados para atender às necessidades do Plano de Emergência do
Sector da Educação. O quadro abaixo indica as actividades introduzidas e
em execução.

Os Marcos do Projeto referem-se a momentos fundamentais de um projeto
e normalmente estão associados ao final de fases. Seguem abaixo os
próximos marcos.

Actividades inseridas no âmbido do apoio ao plano de
emergência no sector da educação
Produção de sabão
Formação para produção de sabão
Materiais de limpeza nas escolas

Valor estimado
em USD
1 098 100,00
59 940,00
4 213 520,00

Formação dos professores

965 665,00

Impressão dos módulos e cartazes e folhetos para escolas

750 000,00

Entrega dos módulos e materiais

364 430,00

Plano de apoio ao ensino não presencial com Manual
estruturado, TV e Vídeo
Equipamentos de TV, Rádio e Pendrive
Equipamentos para o MED / COVID
Valor total estimado

Próximos marcos

16 260,00
559 456,00
83 199,00

Data prevista

Início da formação em produção de sabão e arranque da produção
nas províncias.

11/01/2021

Início da entrega dos materiais de limpeza e higiena às escolas.

15/01/2021

2º etapa da formação de professores para o retorno às aulas.

25/01/2021

3º etapa da formação de professores para o retorno às aulas.

01/02/2021

Discussão sobre o plano nacional de avaliações das aprendizagens

12/02/2021

Aplicação dos instrumentos online para avaliação de seguimento do
PAT.

11/01/2021

Início da preparação do reletório final de avaliação do PAT.

18/01/2021

Actualização dos conteúdos do website do PAT.

01/05/2021

Última visita dos AVI para constatações às Provincias.

11/01/2021

Próximos marcos

8 110 570,00

Actividades inseridas no âmbido do apoio ao plano de emergência no
sector da educação
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Acompanhamento dos Riscos
Evolução dos riscos quanto ao Estado
Em virtude de as actividades do projecto sofrerem alterações de vulto nos
últimos meses, em função do replaneamento e reorganização do projecto
para adaptar às demandas de execução no âmbito da COVID-19, novos
riscos foram acrescidos ao plano de acompanhamento dos riscos. Há neste
momento 28 riscos activos em monitoramento pela EGP.

Evolução dos riscos quanto à exposição

A tabela abaixo indica o ponto de situação dos 54 riscos associados às
actividades do projecto no final de 2020.

Evolução dos riscos quanto ao estado

Observa-se também, no gráfico ao lado, que no final de 2020 há 13 riscos
críticos que demandam acompanhamento mais directo e constante.
Muitos estão associados às avaliações das aprendizagens, conforme se verá
no mapa de acompanhamento dos riscos.
Riscos de 2020 quanto à exposição
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COD

Identificação do
Risco

Descrição do Risco e
Causas

Realização do EGRA
III

Grande dificuldade em
desenvolver o TDR com uma
melhor qualidade em função
da ausência de especialistas
no EGRA para apoio à equipa.

R21

Contratação da firma
para Logística da
Avaliação Nacional 4ª
e 6ª Classes

TDR deveria estar elaborado
até final de Outubro de 2017.
Muitas alterações no escopo
do trabalho. Possibilidade de
não execução no tempo hábil.

R23

Sobreposição no
cronograma das
actividades e
concursos referentes
à avaliação
(Componente 2)

Excessiva quantidade de
avaliações acumuladas para a
Componente 2 em execução
ao mesmo tempo.

Contratação da
logística para TEACH.

Não contratação da firma de
logística do trabalho de campo
em tempo hábil em virtude da
necessidade do TDR e
Amostra das escolas com
quantidade de turmas e
professores.

Execução do TEACH
da forma planeada.

Não retorno das aulas do
ensino primário em tempo
hábil para as observações em
sala de aula.

R20

R46

R47

EXP

25

25

25

25

25

Estado

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

Ocorrido

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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Resposta

Acção Preventiva / Correctiva

Acompanhamento 2020

Mitigar

Inclusão do EGRA na extensão do PAT
para realização na extensão em 2020.
Acompanhar a evolução da pandemia para
identificar a possibilidade de realização em
2020. Avaliar a possibilidade de suspensão.

Instrumentos prontos e prétestados. Não realizado em 2020
em função da não abertura da 4ª
classe (COVID-19). Somente pode
ser executado com uma extensão.

Mitigar

Dividir a avaliação em duas contratações,
uma contratação directa para itens, teste e
capacitação e outra contratação por
concurso para a logística. Divulgar o
concurso para garantir a presença de firmas
capazes no concurso. Avaliar as propostas,
adjudicar e iniciar os trabalhos com a
adjudicação.

Contratação da Logística deveria
ocorrer até Maio de 2020. Impacto
do COVID-19 e alterações na
contratação do CAED atrasaram o
TDR. Concurso iniciado, mas sem
MoI suficiente para avaliação. Não
é mais possível realizar no PAT I
sem extensão.

Mitigar

Importante a criação de uma comissão para
apoiar a Componente 2 na gestão das
tarefas necessárias aos 3 contratos.
Contratar um especialista em avaliação em
larga escala para apoiar a componente.

Especialista contratado. Avaliações
atrasaram e foram transferidas para
2020. Não ocorreram em função do
COVID-19 e atraso no TDR.

Mitigar

Definir as quantidades de observadores por
província por estimativa. No entanto, esta
medida reduz a qualidade do TDR e pode
gerar muitas negociações com a firma.
Avaliar a possibilidade de suspensão.

Concurso não foi iniciado por não
haver tempo de execução da acção
no PAT I.

Mitigar

Ajustar o TEACH apenas para a 6º classe.
No entanto, isso fragiliza o TDR e pode
gerar muitas negociações com a firma.
Avaliar a possibilidade de suspensão.

Suspenso no PAT I em função da
pouca condição de estimar a
logística e o plano de realização,
assim como da alteração apenas
para 6ª classe.

Relatório 2020
Janeiro a Dezembro 2020

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Possibilidade de não retorno
e/ou suspensão das aulas do
ensino primário em função da
pandemia.

R49

Retorno às aulas em
função do COVID-19.

R50

Atraso na contratação ou
Avaliação final do PAT
indisponibilidade para estar
I.
presencialmente em Angola.

R51

Mapeamento das
escolas de Angola.

Atraso na elaboração do TDR
e contratação da firma por
falta de experiência dos
concorrentes.

R53

Deliberação e aceite
do Mapeamento
Escolar.

Atraso na definição
estratégica e metodológica
para o Mapeamento Escolar e
definição das dimensões a
serem avaliadas, em função
da necessidade de articulação
de 3 áreas do MED.

25

Fechado

Sim

R33

Conclusão da
aquisição e entrega
dos materiais
escolares referentes
aos subsídios
escolares.

A orçamentação e aquisição
dos materiais didácticos em
muitas Províncias é um
desafio em função da pouca
disponibilidade de comércios
especializados.

20

Activo

Sim

R37

Aquisição de soda
cáustica para a
produção de sabão.

Escassez de soda cáustica
em algumas províncias em
função da quantidade.

R43

Desenvolvimento dos
manuais em tempo
hábil.

Não desenvolvimento dos
planos e materiais no tempo
disponível do PAT I, e
indisponibilidade de equipa
em tempo integral.

R44

Impressão e entrega
dos manuais
estruturados.

Não impressão e/ou entrega
dos materiais em tempo hábil
para o PAT I.

25

Activo

Sim

Aceitar

25

Activo

Sim

Mitigar

25

Activo

Sim

Mitigar

20

20

20

Activo

Activo

Activo

Não

Sim

Sim

Ajustar a logística e instrumentos apenas
para aplicação na 6ª Classe. Isso também
compromete a qualidade dos resultados e
prazo devido aos constantes
replaneamentos.
Fazer processo rápido de contratação e
contratar consultor para trabalho à
distância. Dispor a equipa de tempo para
um trabalho mais intenso e diário.
Expandir ao máximo os convites para
manifestação de interesse. Negociar prazos
dom a firma. Avaliar a possibilidade de
suspensão.

Concurso em andamento e com
coleta de CVs.
Risco ocorrido. Actividade somente
pode ser realizada no PAT II ou
extensão.

Mitigar

Reunir e articular as três áreas do MED
(GEPE, GIEME e GTI) para discussão da
estratégia de trabalho e experimentação da
metodologia com uso de tablets e
aplicativos open source de dados
agregados.

O risco ocorreu. As definições
estratégicas levaram meses. O
CEP foi envolvido. As alterações na
estrutura de gestão do MED levou
a novas articulações.

Evitar

Utilizar as visitas técnicas para orientar os
contabilistas e definir cronograma de
aquisição, entrega e envio das evidências
ao PAT.

Alterada a data para conclusão
para 2021. Contabilistas a enviar as
guias de entrega.

Mitigar

Orientar os contabilistas do GPE a
buscarem fornecedores em outras
províncias. Identificar importadores que
possam distribuir.

Em execução. Sistema de SMS
ainda não disponível.

Mitigar

Propor à Calouste Gulbenkian, já
contratada, uma adenda para
desenvolvimento dos planos de trabalho e
manuais necessários, em tempo hábil para
impressão e uso.

Suspenso no PAT I. Avaliar a
possibilidade para um extensão.

Mitigar

Iniciar o concurso dos materiais apenas
com a especificação e sem os materiais
concluídos. Verificar método de contratação
Suspenso no PAT I. Avaliar a
rápida da gráfica. Identificar o tempo
possibilidade para um extensão.
disponível a partir da elaboração dos
materiais. Avaliar a possibilidade de
suspensão da aquisição.

Riscos críticos do projecto
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Instrumentos das avaliações e
logística devem ser ajustados
apenas para 6ª classe.
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Finanças
Orçamento e Execução Financeira Global
O orçamento actual do Projecto Aprendizagem para Todos (PAT) para o ano
de 2020 é de U$ 69.953.824,00 de recursos do IDA. Para os recursos do
GOA o orçamento é de U$ 3.746.427,19 (equivalentes em kwanzas).
O orçamento aprovado no início do PAT foi de 80.000.000,00 USD, sendo
U$ 75.000.000,00 respeitantes ao financiamento do IDA e U$ 5.000.000,00
do financiamento do GOA.
A diferença entre o orçamento inicialmente aprovado e o orçamento
actual, resulta de: (i) no caso dos fundos do IDA, da desvalorização cambial
do SDR, moeda do Banco Mundial utilizada no Acordo de Crédito e (ii) no
caso dos fundos do GOA, da desvalorização cambial do Kwanza e também
da insuficiente disponibilização de fundos.
A execução financeira acumulada com recursos do IDA, até outubro de
2020, atingiu um montante de U$ 52.643.570,27 correspondente a 78,09%.
Quanto à execução financeira acumulada com recursos do GOA, até
outubro de 2020, atingiu um montante de U$ 2.352.241,31
correspondente a 47,04%.
O gráfico demostra que em 2020, por efeito da pandemia do COVID-19, a
execução financeira sofreu uma redução de 87% com relação à média dos
últimos 3 anos.
Os dois últimos quadrantes no eixo x indicam a previsão para novembro e
dezembro de 2020 e a previsão para 2021.

Execução financeira 2015-2021
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Previsão de desembolso para os últimos
meses do projecto

Gestão dos Fundos Descentralizados
Em 2020, conforme já mencionada a situação causada pela pandemia, não
foram disponibilizados fundos para execução de actividades nas províncias,
excepto para a formação ocorrida em Janeiro em 5 polos (Luanda, Huila,
Huambo, Lunda Sul e Zaire).

O projecto prevê solicitar, até o fecho, o desembolso de fundos de cerca de
U$ 1,39 milhões para fazer face à demanda da execução financeira.
Dado o actual valor do projecto no Client Connection (U$ 69.95 milhões), o
projecto possui cerca de U$ 7,54 milhões de fundos não alocados em
virtude da impossibilidade de inclusão de novas tarefas dado o curto tempo
até o fecho do projecto a 28 de Fevereiro de 2021.

Entre Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021 serão desembolsados cerca de
U$ 6.32 milhões de fundos para as actividades relativas à:

Caso seja possível uma extensão do prazo do projecto, este valor poderá
ser alocado à novas tarefas.
nov-20
Por Desembolsar
Não Desembolsado

dez-20

jan-21

fev-21

23 900,00

405 701,04

504 525,54

461 570,22

8 917 643,88

8 511 942,84

8 007 417,30

7 545 847,08

Total
1 395 696,80

Estimativa de valores por desembolsar e não desembolsados

Estimativa de valores por desembolsar e não desembolsados
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•

Aquisição de kit de limpeza e higiene para as escolas.

•

Aquisição de insumos para a produção de sabão.

•

Formação dos professores para o retorno às actividades lectivas.
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Supervisão Financeira Provincial

Agentes de Verificação Independentes

No âmbito da actividade de supervisão financeira realizada pelos 02
Supervisores Financeiros em 2020, foram visitadas as províncias Luanda,
Bengo, Moxico, Bié.

Dada a pandemia, os AVI não puderem deslocar-se às províncias nos prazos
planeados. Contudo, as visitas foram retomadas a partir de Setembro de
2020.

Em Dezembro de 2020 ocorrem as visitas às províncias Zaire e Cuanza
Norte.

O relatório das visitas realizadas com as constatações será disponibilizado
até 31 de Dezembro de 2020.

Os principais objectivos das visitas de supervisão consistem em:
•

Auditoria Externa

Verificar o cumprimento do Guia de Procedimentos de Gestão
Financeira dos Fundos Descentralizados.

•

Identificar as soluções e apoiar os contabilistas locais na correção dos
problemas encontrados.

•

Contribuir na capacitação dos mesmos através da formação “on job”.

De Abril a Outubro de 2020, realizou-se a auditoria externa referente ao
ano fiscal de 2019. Também em virtude da pandemia, houve uma extensão
do prazo para entrega do relatório da auditoria externa.
O Banco Mundial já se manifestou favoravelmente ao relatório,
recomendando um plano de acção para as constatações mencionadas na
carta de recomendação, o qual já elaborado e enviado ao Banco.

Para cada uma das províncias, procede-se a elaboração dum plano de acção
detalhado com prazos determinados para execução das recomendações. O
referido documento constitui o principal guia de avaliação às referidas
províncias nas próximas visitas.
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Luanda, 18 de Dezembro de 2020
Ministério da Educação
Projecto Aprendizagem para Todos - Equipa de Gestão do Projecto
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Anexos
Anexo 01 – Mapa dos indicadores
Anexo 02 – Cronogramas de trabalho
Anexo 03 – Plano de Acompanhamento de Riscos
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Anexo 01 – Mapa dos indicadores

MAPA À DATA DE DEZEMBRO DE 2020
Componente
s/Subcompo
nentes

INDICADORES PDO - Objectivo de Desenvolvimento do Projeto

FONTES INFORMAÇÃO - AIDE-MEMOIRE
Outubro 2016

Demonstração de melhoria nas competências e conhecimentos dos
professores em resultado da formação ( Demonstrated
SubCompone
Pré e pós teste de cada módulo; Observação na
improvement in trained teachers skills and knowledge as a result
nte 1.2
sala de aula (instrumento); Ficha de avaliação da
of the training)
formação
Percentagem de Conselhos Escolares Activos (apenas escolas
SubCompone
visadas pelo Projecto) - (Percentage of active school councils
nte 1.1
(schools targeted by the project only))
Componente
Número de exercícios de avaliação por amostragem - (Number of
2
sample based assessment exercises carried out)

Actas; Relatórios de actividades; Regulamento
interno dos CEZ ( Relatório dos facilitadores
Relatórios finais; Questionários; Entrevistas (AI);
Grelha de avaliação

Beneficiários Directos do Projecto (Direct project beneficiaries)
Componente
s 1 , 2 ,3

META

80%

100%

PROGRESSO
12/2020

78%

EVIDÊNCIAS ATÉ 16/9/2019

17.856 que fizeram pre e pós teste até Agosto de 2019
1.875 observaçoes em sala de aula até Agosto 2019
recebidas no PAT. Ultrapassamos o número previsto pela
meta do indicador(1500 observações)

167 CEZ criados Actas de constituição, actas de ordinárias de funcionamento,
162 CEZ activos
relatórios dos facilitadores, fotos de 167 CEZ activos.

3

2

19 576

26005

OBSERVAÇÕES
Foi apurado a percentagem de 71,2% -( Media dos testes dos
professores que melhoraram Maio 66,3% + Media dos testes
dos professores que melhoraram Agosto 76,1%). Foi apurado
86% de itens de avaliação positiva nas observações em sala de
aula). A média destas duas fontes de informação apresenta um
resultado de 78%
O número de referência é de 167 CEZ. Arquivo digital na posse
do Igor

Relatório, Draft do sumário executivo, resultados do EGRA e A meta será alcançada com a realizaçaõ da avaliação nacional e
SDI? Os dois foram considerados?
do EGRA 3, caso tiver extensão do projecto
Mapa de controlo do número de participantes em todas as
actividades do Projecto por trimestre.

Planilha de beneficiários directos do projecto

Mulheres Beneficiárias - (Females beneficiaries)

Mapa estatístico baseado nas folhas de presença;
Relatórios da formação; Relatórios estatísticos;
Boletins de escola; formulários

50%

48%

Mapa de controlo do número de participantes em todas as
actividades do Projecto por trimestre. ( 12.453 mulheres)

SubCompone
nte 1.1

ZIPs constituídos e activos - (ZIP set up and active)

Lista de frequência das sessões de formação;

167

167

Mapa de controlo de criação e actividade das ZIP

SubCompone
nte 1.1

Facilitadores das ZIP recrutados e formados - (ZIP - facilicitators
recruited and trained)

30

54

Planilhas de controlo dos facilitadores recrutados,
contratados e formados ( 22 facilitadores contratados pelo
projecto PAT e 32 inspectores indicados e formados)

“The total number of recruited and trained facilitators is 53.
This includes 22 contracted facilitators (4 of which are still
active) and 31 inspectors who have been trained and tasked

842

842

Guia de entrega assinada na DPE

Guia em posse do procurement.

Sim

Sim

Relatório do INIDE com a análise efectuada e respectiva
validação. Relatório da equipa EGP, Formadores EM,
Coordenadores Proinciais) que trabalhou durante 3 dias a

Arquivado na rede Sub componente 1.2

15 000

20 929

Base de excell dos professores inscritos com os respectivos
dados e cópia do BI

18

18

Guias de entrega dos materiais às EM apresentadas pela
empresas e assinadas localmente por quem recebeu o
material. Concurso do lote 1 - equipamento informático, lote
2 - equipamento escritório, lote 3 - material pedagógicodidáctico e lote 4 - material para o ensino especial.

167

167

842

842

15 000

17 922

SubCompone Conjuntos de Relatórios Escolares produzidos e disseminados - (Set
nte 1.1
of school report cards produced and dissiminated)

Boletins escolares

6 Módulos de formação de professores em serviço, alinhados com
as metas de aprendizagem desenvolvidas - ( In - service
teachertraining modules aligned with learning goals developed Número de professores primários qualificados em resultado da
SubCompone
formação (Number of additional qualified primary teachers
nte 1.2
resulting from project interventions)
SubCompone
nte 1.2

SubCompone
nte 1.2

Escolas de Formação de Professores equipadas (teacher training
schools equipped)

SubCompone
nte 1.2

Escolas centrais das ZIP equipadas (ZIP center schools equipped)

SubCompone Número de kits para escolas produzidos e distribuídos (Number of
nte 1.2
school kits produced and distributed)
Componente
1.2
SubCompone
nte 1.3
SubCompone
nte 1.3
Componente
2
Componente
2

Número de kits para professores produzidos e distribuídos

Documento do "Procurement" referente ao
concurso; ficha de confirmação da entrega do
material nas ZIP; relatórios do AVI
Documento do "Procurement" referente ao
concurso; ficha de confirmação da entrega do
material aos beneficiários
Documento do "Procurement" referente ao
concurso; ficha de confirmação da entrega do
material aos beneficiários

Planilha de beneficiários directos do projecto. Revisão da % no
banco de dados
Planilha das ZIP

18 escola equipadas. Verificação feita no terreno se o material
entregue e instalado e no centro de recursos das EM

Guias de entrega dos materiais às ZIP apresentadas pela
167 escola equipadas e verificado no terreno se o material
empresa e assinada localmente por quem recebeu o
estava instalado e no centro de recursos das ZIP
material. Concurso do lote 1 - equipamento informático, lote
Guias de entrega dos materiais didáctico - pedagógico e
842 escola equipadas. Verificação por amostra, no terreno, se o
livros às ZIP, apresentadas pela empresa e assinada
material estava nas escolas
localmente por quem recebeu o material
Guias de entrega dos materiais às ZIP apresentadas pela
Este material foi entregue nas ZIP e localmente distribuido aos
empresa e assinada localmente por quem recebeu o
professores. Foram entregues módulos àsa todas as escolas, ZIP
material. Planilha de controlo de recepção do material.
e Escolas do Magistério.

Número de Projectos Educativos aprovados (Number of
educationprojects approved)

Relatórios; actas; projectos; ficha de avaliação do
PEE

520

725

Foram aprovados 725 PEE (planilha e PEE digitalizados)

Número de subsídios pagos (Number of grants disbursed)

Abertura de contas; Relatório das finanças;
Relatórios de prestação de contas da DPE;
Rlatório dos AVI; Planilha de envio de fundos às

520

673

Planilha de de distribuição dos materiais alusivos ao subsídio
de Abril de 2020. Faltam os dados da Huila.

Enquadramento da Avaliação revisto (Assessment framework
reviewed)

Matriz de referência para a avaliação da 4ª e 6ª
classes (LP e MAT)

Sim

Sim

Relatorio de Proposta de Matrizes de Referência para a
Avaliação em Língua Portuguesa e Matemática para as 4ª e
6ª Classes do Ensino Primário em Angola

Metas essenciais definidas e banco de itens e testes
estandardizados construídos (National Assessment 4/6) (Minimum standards defined as well as bank of itens and

Banco de itens de LP e MAT para a 4ª e 6ª classes,
pré-testado e entregue à DNAA

Sim

Não

Planilha e PEE digital na pasta da componente 1.3

Relatorio com revisão das matrizes entregue pela empresa

Componente
3

Fases da Avaliação de Impacto concluídas (Impact evaluation
phases completed)

Sistema de avaliação das aprendizagens para o nível da primária –
Componente
Plano quinquenal – System for learning assessment at the primary
2
level (National Assessment)
Componente Relevância do Sistema de Avaliação das aprendizagens (Utility of
2
the learning assessment system)
Número de directores de escolas provinciais, municipais e de
Componente formação de professores formados em gestão relacionada com o
1.2
Projecto (Number of provincial, municipal and teacher training
schools officers trined in management around the project)
Indicadores com metas atingidas
Indicadores que serão atingidos até o final de Fevereiro 2021
Indicadores a serem atingidos somente se houver extensão do
projecto

Definição da amostra; Base-line; Segmento;
Anáilise qualitativa e quantitativa; Relatório da AI

Análise de dados de
follow-Up, Relatório IE,
elaboração do
questionario a ser
aplicado pelo MED

Plano quinquenal entregue

Sim

Não

Disseminação dos resultados da Avaliação
Nacional do SDI e EGRA

3

1

254

3 627

Relatório de pesquisa qualitativa da AI

O ultimo produto entregue pelo especialista é o questionario
que deve ser aplicado pelo MED
A previsão de entrega do relatório final com análise do desenho
e seguimento da AI será em Fevereiro
Metas atingidas até o final de Fevereiro

Workshop do Banco Mundial no CCTA
Folhas de presença e relatórios das formações de:Directores
das DPE; Directores; Sub - directores; Contabilistas; Técnicos
de Supervisão; Comunidade PEE, GEPE/Estatística; CEZ;
NFQE MED; Inspectores...

A meta será alcançada com a realizaçaõ da avaliação nacional e
do EGRA III, caso tiver extensão do projecto
Vidé planilha de Beneficiarios do projecto separador 2
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Anexo 02 – Cronogramas de
trabalhos

CRONOGRAMA - RESUMO GERAL

X

Usar para as actividades

25 Usar mara marcos, datas que não podem ser ultrapassadas

29 Usar datas importantes, como por exemplo, data da formação, ou da aplicação da avaliação

Comp.

Actividade

Responsável

Custo
operacional

1.1

Vídeos didácticos (incluído o do mapeamento)

1.1

Produção de sabão

Isel, Igor e Andrade

1 158 040

1.1

Material de limpeza nas escolas

Isel, Igor e Andrade

4 213 520

1.1

Conclusão do registo dos boletins escolares

1.2

Formação dos professores - COVID19

1.2

PROPOSTA de ensino não presencial com uso de site,
tv, rádio e manuais estruturados (apenas entrega dos
equipamentos)

Ivone e INIDE

1.2

*PROPOSTA de entrega dos manuais estruturados aos
professores e alunos (cancelado)

Ivone

1.2
1.2
2.0

TEACH - Instrumentos e formação fase 1
*TEACH - Formação fase 2, aplicação e resultados
(cancelado)
Avaliação Nacional e Piloto dos Exames - (Apenas itens
e instrumentos)

Igor e Andrade

Custo
contratação
9 263

X

Igor e Andrade
Ivone

INFQ e Ivone

X
1 401 280

Novembro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

575 716

26 986

Dezembro

X

X

30

X

X

20

X

X

X

X

X

09

X

X

X

X

X

X

X

1 044 422

X

Janeiro

Fevereiro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

X

X

X

X

X

X

X

X

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

X

X

X

X

X

X

X

X

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

X

07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

X

X

X

X

X

02

X

X

X

04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INFQ e Ivone
Liliana

55 000
0

2.0

*Avaliação Nacional e Piloto dos Exames - Aplicação,
medidas e devolutivas (cancelado)

Liliana

2.0

EGRA - piloto e instrumentos - (cancelada aplicação)

Guilhermina

2.0

Desenho do SEACMED

2.0

Plano do ensino especial

2.0

Plano Nacional de Avalilações de Aprendizagens

2.0

Avaliação de impacto do PAT I

3.0

Apoio ao SIGE - cancelado

3.0

Apoio ao DIEME - cancelado

3.0

Entrega dos notebboks às direcções do MED

3.0

Instrumentos PAT II

3.0

3.0

Avaliação do PAT I
Mapeamento escolar e tablets (cancelado). Apenas
Tablets serão entregues.
Informativo do PAT

Agostinho

0

3.0

Histórias de sucesso do PAT I - cancelado

Agostinho

0

3.0

Portal do PAT e webdesigner

Agostinho

3.0

Auditoria externa

Dário

51 844

3.0

Agentes de verificação independente

Dário

148 756

3.0

Supervisão financeira às províncias

Dário

36 408

10 106

3.0

Consultorias EGP

Dário

259 645

5 324

3.0

Custos operacionais gerais no IDA

Dário

3.0

Outubro

Setembro

07-11 14-18 21-25 28-02 05-09 12-16 19-23 25-28 02-06 09-13 16-20 23-27 30-04 07-11 14-18 21-25 28-01 04-08 11-15 18-22 25-29 01-05 08-12 15-19 22-26

1 000

238 284

DNAA
Benvinda
Liliana e
Guilhermina
Teixeira
Pedro Massiala
Dilson Farias

78 845

X

X

37 808
55 856

6 000

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bruno

83 199

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consultores

38 289

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consultor

20 000

X

X

X

13

X

X

X

X

X

X

X

X

15

X

X

X

X

X

Pedro Aganian

154 190

X

X

X

13

X

X

X

07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

SUBTOTAL*
* Revisado com o orçamento do PAT de Novembro/20 a Fevereiro/21.

0

678

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

X

X

X
X

X

X

X

X

07
X

X

X

X

X

X

X

X

31

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0
X

22 500

3 271 368

6 461 590

X

X
X

Ministério da Educação - Projecto Aprendizagem para Todos - PAT

Anexo 03 – Plano de
Acompanhamento de Riscos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROJECTO APRENDIZAGEM PARA TODOS

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS
Versão: 13
COD

Identificação do Risco

R20 Realização do EGRA III

Risco Baixo

Data: 18/Dezembro/2020
Descrição do Risco e Causas

Descrição do Impacto

Grande dificuldade em desenvolver o TDR
Cronograma, indicadores
com uma melhor qualidade em função da
da Componente 2 e
ausência de especialistas no EGRA para
desembolso
apoio à equipa.

TDR deveria estar elaborado até final de
Contratação da firma para
Outubro de 2017. Muitas alterações no
R21 Logística da Avaliação
escopo do trabalho. Possibilidade de não
Nacional 4ª e 6ª Classes
execução no tempo hábil.

Cronograma, indicadores
da Componente 2 e
desembolso

Sobreposição no
cronograma das
R23 actividades e concursos
referentes à avaliação
(Componente 2)

Excessiva quantidade de avaliações
acumuladas para a Componente 2 em
execução ao mesmo tempo.

Atraso no cronograma em
acções críticas em função
do acúmulo de tarefas
num breve espaço de
tempo para a Componente
2.

Contratação da logística
R46
para TEACH.

I

5

5

P

5

5

EXP

25

25

Estado

Activo

Activo

Ocorrido

Sim

Sim

Risco Moderado

Risco Crítico

Resposta

Acção Preventiva / Correctiva

Acompanhamento 2020

Mitigar

Inclusão do EGRA na extensão do PAT para realização na
extensão em 2020. Acompanhar a evolução da pandemia
para identificar a possibilidade de realização em 2020.
Avaliar a possibilidade de suspensão.

Instrumentos prontos e pré-testados. Não
realizado em 2020 em função da não
abertura da 4ª classe (COVID-19).
Somente pode ser executado com uma
extensão.

Mitigar

Dividir a avaliação em duas contratações, uma contratação
directa para itens, teste e capacitação e outra contratação
por concurso para a logística. Divulgar o concurso para
garantir a presença de firmas capazes no concurso. Avaliar
as propostas, adjudicar e iniciar os trabalhos com a
adjudicação.

Contratação da Logística deveria ocorrer
até Maio de 2020. Impacto do COVID-19
e alterações na contratação do CAED
atrasaram o TDR. Concurso iniciado,
mas sem MoI suficiente para avaliação.
Não é mais possível realizar no PAT I
sem extensão.
Especialista contratado. Avaliações
atrasaram e foram transferidas para
2020. Não ocorreram em função do
COVID-19 e atraso no TDR.

5

5

25

Activo

Sim

Mitigar

Importante a criação de uma comissão para apoiar a
Componente 2 na gestão das tarefas necessárias aos 3
contratos.
Contratar um especialista em avaliação em larga escala
para apoiar a componente.

Não contratação da firma de logística do
trabalho de campo em tempo hábil em
Desembolso e baseline
virtude da necessidade do TDR e Amostra
para o PAT II.
das escolas com quantidade de turmas e
professores.

5

5

25

Activo

Sim

Mitigar

Definir as quantidades de observadores por província por
estimativa. No entanto, esta medida reduz a qualidade do Concurso não foi iniciado por não haver
TDR e pode gerar muitas negociações com a firma. Avaliar tempo de execução da acção no PAT I.
a possibilidade de suspensão.

R47

Execução do TEACH da
forma planeada.

Não retorno das aulas do ensino primário
em tempo hábil para as observações em
sala de aula.

Desembolso e baseline
para o PAT II.

5

5

25

Activo

Sim

Mitigar

Suspenso no PAT I em função da pouca
Ajustar o TEACH apenas para a 6º classe. No entanto, isso
condição de estimar a logística e o plano
fragiliza o TDR e pode gerar muitas negociações com a
de realização, assim como da alteração
firma. Avaliar a possibilidade de suspensão.
apenas para 6ª classe.

R49

Retorno às aulas em
função do COVID-19.

Possibilidade de não retorno e/ou
suspensão das aulas do ensino primário
em função da pandemia.

Cronograma, indicadores
da Componente 2 e
desembolso.

5

5

25

Activo

Sim

Aceitar

Ajustar a logística e instrumentos apenas para aplicação na Instrumentos das avaliações e logística
6ª Classe. Isso também compromete a qualidade dos
devem ser ajustados apenas para 6ª
resultados e prazo devido aos constantes replaneamentos. classe.

5

5

25

Activo

Sim

Mitigar

5

5

25

Activo

Sim

Mitigar

R50 Avaliação final do PAT I.

R51

Atraso na contratação ou indisponibilidade Impacto na avaliação do
para estar presencialmente em Angola.
PAT.

Atraso na elaboração do TDR e
Mapeamento das escolas
contratação da firma por falta de
de Angola.
experiência dos concorrentes.

Deliberação e aceite do
R53
Mapeamento Escolar.

Impacto no baseline do
PAT II.

Atraso na definição estratégica e
metodológica para o Mapeamento Escolar Atraso na definição do
e definição das dimensões a serem
serviço a ser realizado e
avaliadas, em função da necessidade de
elaboração do TDR.
articulação de 3 áreas do MED.

A orçamentação e aquisição dos materiais
Conclusão da aquisição e
didácticos em muitas Províncias é um
entrega dos materiais
R33
desafio em função da pouca
escolares referentes aos
disponibilidade de comércios
subsídios escolares.
especializados.
Aquisição de soda
Escassez de soda cáustica em algumas
R37 cáustica para a produção
províncias em função da quantidade.
de sabão.
Não desenvolvimento dos planos e
Desenvolvimento dos
materiais no tempo disponível do PAT I, e
R43
manuais em tempo hábil. indisponibilidade de equipa em tempo
integral.

Fazer processo rápido de contratação e contratar consultor
para trabalho à distância. Dispor a equipa de tempo para
um trabalho mais intenso e diário.
Expandir ao máximo os convites para manifestação de
interesse. Negociar prazos dom a firma. Avaliar a
possibilidade de suspensão.

Concurso em andamento e com coleta de
CVs.
Risco ocorrido. Actividade somente pode
ser realizada no PAT II ou extensão.
O risco ocorreu. As definições
estratégicas levaram meses. O CEP foi
envolvido. As alterações na estrutura de
gestão do MED levou a novas
articulações.
Alterada a data para conclusão para
2021. Contabilistas a enviar as guias de
entrega.

5

5

25

Fechado

Sim

Mitigar

Reunir e articular as três áreas do MED (GEPE, GIEME e
GTI) para discussão da estratégia de trabalho e
experimentação da metodologia com uso de tablets e
aplicativos open source de dados agregados.

Impacto nos indicadores e
no desembolso do PAT.

5

4

20

Activo

Sim

Evitar

Utilizar as visitas técnicas para orientar os contabilistas e
definir cronograma de aquisição, entrega e envio das
evidências ao PAT.

Atraso na aquisição e
consequentemente na
produção do sabão.

4

5

20

Activo

Não

Mitigar

Orientar os contabilistas do GPE a buscarem fornecedores
Em execução. Sistema de SMS ainda
em outras províncias. Identificar importadores que possam
não disponível.
distribuir.

Não execução financeira
dos fundos remanescentes
no PAT I.

5

4

20

Activo

Sim

Mitigar

Propor à Calouste Gulbenkian, já contratada, uma adenda
para desenvolvimento dos planos de trabalho e manuais
necessários, em tempo hábil para impressão e uso.

Suspenso no PAT I. Avaliar a
possibilidade para um extensão.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROJECTO APRENDIZAGEM PARA TODOS

COD

Identificação do Risco

R44

Impressão e entrega dos
manuais estruturados.

I

P

EXP

Estado

Ocorrido

Resposta

Não execução financeira
Não impressão e/ou entrega dos materiais
dos fundos remanescentes
em tempo hábil para o PAT I.
no PAT I.

5

4

20

Activo

Sim

Mitigar

Pode impactar na boa
Alteração frequentes de Direcções
execução das actividades
Provinciais de Educação, coordenadores e
em nível provincial e
contabilistas.
municipal.

4

4

16

Activo

Sim

Mitigar

Planear workshop ou visitas para esclarecimento sobre o Acompanhamento constante das
PAT, as actividades que ocorrem nas províncias, os fundos mudanças de directores de GPE,
descentralizados, e as necessidades de acompanhamento. actualizando-os das acções do PAT.

Não execução financeira
dos fundos remanescentes
no PAT I e não produção
de áudios e vídeos.

4

4

16

Activo

Sim

Mitigar

Adiantar a especificação técnica e garantir as validações
internas em no máximo uma semana. Avaliar a
possibilidade de suspensão da aquisição.

Cumprimento das fases
R34 de Avaliação de Impacto
do PAT.

Ausência deste especialista coloca em
risco a avaliação de impacto do PAT,
assim como a definição de amostras para
as demais avaliações. Elaboração dos
instrumentos, coleta de dados junto aos
beneficiários do PAT I e análise de
seguimento da AI em tempo hábil.

Impacta nos indicadores
do PAT, assim como na
avaliação final do projecto.

5

3

15

Activo

Não

Evitar

Contratação de um especialista em 2020 para revisão do
plano de avaliação de impacto e seguimento da avaliação. Contratado para início em Janeiro de
Garantir acompanhamento da produção dos instrumentos e 2020. Actividades em andamento.
da coleta de dados de seguimento de AI.

Uso dos módulos na
R42 formação de retorno às
aulas (COVID-19)

Não disponibilidade dos módulos da
formação na primeira semana de Janeiro
nos municípios.

Impacta os beneficiários
do projecto e o
desembolso de fundos.

5

3

15

Activo

Não

Mitigar

Adiar a formação para outra data, mais próximo ao final de
Janeiro e início de Fevereiro. Negociar os prazos com a
Em execução.
firma de entrega. Avaliar a possibilidade de suspensão da
formação.

Cronograma, indicadores
da Componente 2 e
desembolso.

5

3

15

Activo

Não

Mitigar

Acompanhar semanalmente a elaboração e revisão dos
itens de avaliação.

Em execução. Consultora de avaliação a
apoiar a acção.
Supervisores contratados, no entanto, a
necessidade de acompanhamento é
permanente. Não realizada a formação
em 2020.

Modificação dos quadros
R24 afectos ao PAT nas
províncias.

Descrição do Risco e Causas

Não aquisição dos materiais do estúdio de
TV e rádio em tempo hábil para o PAT I,
Aquisição do estúdio de
uma vez que os bens são importados e
R45
TV e Rádio em tempo útil.
deveria haver um tempo de pelo menos 4
meses para aquisição e entrega.

Elaboração dos
Atraso na elaboração do banco de itens e
R48 instrumentos de avaliação instrumentos, guia de classificação da
e apoio técnico.
redação.
Necessidade de se acompanhar a
actuação das províncias na gestão dos
Acompanhamento dos
fundos e dos programas de formação em
R01
contabilistas provinciais
nível municipal devido a pouca prática em
aquisições e controlo financeiro para os
itens elegíveis.
Fragilidade das acções de monitoria na
Monitoria da produção de produção de sabão e envio dos materiais
R38 sabão e materiais de
de limpeza para as escolas devido à pouca
limpeza para as escolas. cultura de monitoria com instrumentos
digitais.
Escassez de materiais (álcool gel, viseiras
Aquisição de materiais de
e depósito de água) em algumas
R40 limpeza e higiene para as
províncias em função da quantidade
escolas.
necessária.
R41

Realização da formação
em função do COVID-19.

Suspensão da circulação no país (lock
down) em função da pandemia.

Descrição do Impacto

Acção Preventiva / Correctiva
Iniciar o concurso dos materiais apenas com a
especificação e sem os materiais concluídos. Verificar
método de contratação rápida da gráfica. Identificar o
tempo disponível a partir da elaboração dos materiais.
Avaliar a possibilidade de suspensão da aquisição.

Suspenso no PAT I. Inserir apenas no
PAT II.

4

3

12

Activo

Não

Mitigar

Elaborar um guião para execução dos fundos
descentralizados e formação dos contabilistas. Manter as
formações para acompanhamento em 2019 e 2020.
Contratar equipa de supervisores para apoiar os
contabilistas.

Fragilidade nos relatórios
de produção.

4

3

12

Activo

Não

Evitar

Inserir no sabão uma marca para o distinguir. Criação de
instrumentos de monitoria da produção e entrega, tanto do Em execução. Sistema de SMS ainda
sabão como dos materiais de higiene e limpeza. Criação de não disponível.
linha de denúncia.

Demora na aquisição e
distribuição dentro do
tempo do projecto.

4

3

12

Activo

Não

Mitigar

Impacta os beneficiários
do projecto e o
desembolso de fundos.

5

2

10

Activo

Não

Aceitar

Orientar os contabilistas do GPE a buscarem fornecedores
em outras províncias. Identificar importadores que possam
Em execução.
distribuir às províncias. Fazer aquisição centralizada para
algumas províncias.
Não há acções preventivas possíveis pois neste nível de
formação os professores não possuem acesso a
Em execução.
tecnologias para o EAD.

I: Impacto (1 a 5) P: Probabilidade (1 a 5)

Resposta:

Evitar: planejar uma forma de eliminar o risco | Mitigar: reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto | Transferir: repassar para um terceiro |

EXP: Grau de exposição ao risco

Aceitar Ativamente: desenvolver plano alternativo (de contingência) para o caso da ocorrência do risco | Aceitar Passivamente: não fazer nada.
Activo, Ocorrido, Cancelado, Fechado

Suspenso no PAT I. Avaliar a
possibilidade para um extensão.

Ineficiência no uso dos
fundos e inexecução
parcial da formação dos
professores e PEE.

Análise:

Status:

Acompanhamento 2020

