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“S ó com formação
garantimos
um ensino
de qualidade”
Secretário de Estado encoraja
professores das Escolas de Magistério

Iniciativas do pat
Processo de Obervação
devem ser alargadas
em sala de aulas
a outras escolas
está em curso
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Coordeandores Provinciais
apresentam pontos fortes
e constrangimentos
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O DESAFIO CONTINUA:
MELHORAR
A QUALIDADE
DE ENSINO!

E

Editorial
por Isaac Paxe, Gestor do Projecto
Aprendizagem para Todos

m 2014 o Ministério da Educa-

sobre: Práticas Pedagógicas; Gestão Es-

Ensino Primário, por meio da imple-

mento da mulher, sobretudo nas zonas

ção abraçou o desafiante plano

colar; Barreiras à retenção de meninas

de formar 15 mil professores do

mentação do Projecto Aprendizagem

nas escolas, com foco para o empodera-

para Todos ministrando formações em

tação do PAT ao longo deste ano. Uma

ní�vel de aprendizagem de 500 mil alu-

pelo projecto.

cascata. São 6 Módulos de formação

cujos resultados finais incidem sobre o

nos, 842 Escolas do Ensino Primário,
167 Municí�pios e distritos de todo paí�s.

Em Agosto do ano corrente foi concluí�-

do o VI Módulo de Formação Continua.
Uma conclusão que abriu portas para o

arranque de um novo ciclo que tem o

enfoque nas matérias de Lí�ngua Portuguesa, Matemática e Dinamização das

ZIP-Zonas de Influência Pedagógicacomo Pólo de Formação Contí�nua de

Professores. São estas matérias que deverão dominar as próximas etapas formativas a terem lugar em Janeiro, Maio
e Agosto de 2020.

A Observação dos Professores em sala
de aulas é um dos marcos da implemen-

acção cujos resultados vão espelhar a

qualidade dos professores formados
Com o advento das Tecnologias de
Informação e Comunicação, a distân-

cia deixará de ser uma barreira para
a aprendizagem. O PAT e o Instituto

Nacional de Formação de Quadros da
Educação perspectivam a realização do
Ensino à Distância. O objectivo é conceber espaços virtuais para capacitação

dos professores que se encontram nas
zonas recônditas de Angola.

Com o encerramento do PAT I, previsto
para em 2021, espera-se um final “glo-

rioso” do ponto de vista do alcance das

metas definidas. Por esta razão, em 2020
serão lançadas as bases para execução

de um conjunto de Pesquisas Cientí�ficas

rurais; Aplicação do EGRA III: Avaliação
da Leitura nas Classes Iniciais.

A par do EGRA, está a ser concluí�do um

Estudo de Viabilidade sobre os Exames
Nacionais. Em paralelo, será realizada
uma Avaliação Nacional das Aprendi-

zagens em Lí�ngua Portuguesa e Mate-

mática, de formas a identificar o perfil
dos estudantes e propiciar ao Minis-

tério da Educação dados necessários
para análise do panorama da aprendizagem em Angola.

Os resultados destas pesquisas vão aju-

dar o Ministério da Educação a corrigir
as falhas do Sistema de Educação e En-

sino, assim como redefinir as suas polí�ti-

cas de formação de professores e alunos.
É� imbuí�do deste espí�rito que se trabalha para melhoria da Qualidade da Edu-

cação e Ensino em Angola hoje, amanhã
e sempre.
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Actual quadro do país

exige do professor

níveis crescentes
de competências

e de profissionalismo

Formação motiva professores
a desempenharem com brio
a sua actividade

O

s MÓ� DULOS 5 E 6: sobre DIFERENCIAÇÃ� O PEDAGÓ� GICA II E EDUCAÇÃ� O ESPECIAL enquadrados no ciclo de formação
contí�nua de professores, no âmbito do Projecto
Aprendizagem para Todos, ocorreu de 22 de Outubro de 2018 a 24 de Agosto de 2019, tendo o
processo decorrido em cascata a vários ní�veis.
A formação visou o reforço das competências
técnicas dos Formadores das Escolas de Magistério, Supervisores, Coordenadores provinciais
e professores das diversas escolas congregadas em ZIP-Zonas de Influência Pedagógicas de
todo paí�s.
Apelando aos professores um melhor desempenho nas suas actividades profissionais e o reforço das suas competências técnicas, o Secretário
de Estado para o Ensino Técnico Profissional, Jesus Joaquim Baptista, referiu na abertura da 1ª
etapa, da 3ª Fase de Formação Contí�nua que “o
actual quadro em que vivemos exige do professor ní�veis crescentes de competências e de profissionalismo” e que “o Governo angolano está
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fortemente empenhado em melhorar a qualidade de ensino desde que tal melhoria seja acompanhada das mudanças das práticas nas salas de
aulas, o que passa pela presença de um corpo
docente competente a todos os ní�veis”.
A formação ministrada pela Calouste Gulbenkian
(através da Escola Superior de Educação), abrangeu 133 Professores das Escolas de Magistério
na 1ª etapa, da 3ª fase.
Os 133 Professores das Escolas de Magistério
por sua vez replicaram os Módulos 5 e 6 a 669
Professores-formadores das Zonas de Influência
Pedagógica de todos os municí�pios e distritos do
paí�s. A actividade aconteceu, em Janeiro deste
ano, nas cinco regiões de formação nomeadamente Luanda (que juntou professores de Cabinda, Bengo, Malanje e Kwanza Norte), Huambo (com professores de Benguela, Kwanza Sul e
Bié, Lunda Sul (professores do Moxico, e Lunda
Norte), Zaire (com professores do Uí�ge e Zaire),
e Huí�la (que congrega professores da Huí�la, Namibe, Cunene e Cuando Cubango).
nº02 NOVEMbro 2019
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ZIP

 OORDENADORES PROVINCIAIS APRESENTAM
C
PONTOS FORTES E CONSTRANGIMENTOS
NA IMPLEMENTAÇÃO DAS ACÇÕES EDUCATIVAS

“M

elhoria dos Indicadores do Projecto”
foi o tema central da formação destinada aos Coordenadores Provinciais
das Zonas de Influência Pedagógicas adstritas ao
PAT - Projecto Aprendizagem para Todos. A acção formativa realizada pelo Ministério da Educação visou o reforço das competências técnicas
dos Coordenadores das ZIP onde estes responsáveis tiveram a oportunidade de apresentar os
pontos fortes, fracos e os constrangimentos encontrados “no terreno” para implementação” do
Projecto.
A ocasião serviu igualmente para se refletir e
partilhar com a Equipa de Gestão do Projecto as
boas práticas e medidas de mitigação das lacunas
encontradas no percurso de implementação das
acções do projecto ligadas a melhoria dos seus
principais indicadores.
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A formação que decorreu de 15 a 19 de Outubro
de 2018 foi igualmente oportuna para abordagem
de temas ligados a execução das tarefas do projecto, tais como “A utilização do material pedagógico
do Ensino Especial na ZIP, Técnicas de Comunicação e Mobilização comunitária” aplicadas ao trabalho dos Coordenadores-ZIP, Análise de dados,
Resultados estatí�sticos, Planilha de controlo dos
indicadores do PEE (Projecto Educativo de Escola), Indicadores do Projecto Aprendizagem para
Todos, Relatórios, Questionários e Fichas” .
“Foi uma formação oportuna, sendo que aprendemos muito sobre os caminhos a serem percorridos
para o alcance dos indicadores do projecto. Embora a proví�ncia da Huí�la não tenha muitas razões de
queixa em relação a implementação de procedimentos adequados, disse o Coordenador Provincial das ZIP do PAT na Huí�la, Bení�cio Puna.
nº02 NOVEMbro 2019
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acção de formação EM LUANDA
Directores provinciais melhoram capacidades
de gestão, acompanhamento e o alcance
dos objectivos do sector de ensino;
Os Directores dos Gabinetes Provinciais de Educação das 18 proví�ncias do paí�s e distintos técnicos
da estrutura central do Ministério da Educação estiveram em Luanda para no âmbito das acções do
MED participarem de uma acção de formação.
O Secretário de Estado para o Ensino Técnico Profissional, Jesus Joaquim Baptista, presidiu o acto
formal de abertura do evento que se realizou no
âmbito da implementação do PAT-Projecto Aprendizagem para Todos.
O certame teve como objectivo “Mobilizar os actores do sistema de educação e de ensino para apoiar
e acompanhar a avaliação dos Professores do Ensino Primário abrangidos no Projecto”.
As actividades de reflexão voltadas à formação e o
consequente impacto na melhoria da qualidade de

ensino devem estar na agenda de cada um dos actores da educação, segundo fez saber o Secretário
de Estado para o Ensino Técnico Profissional, Jesus
Joaquim Baptista.
O seminário visou dar competências aos directores
provinciais para a gestão e o alcance dos objectivos relativos a formação com qualidade e competências. Por outro lado, equacionar problemas, encontrar soluções, bem como analisar as questões
de âmbito nacional, provincial e municipal, para
promover uma mudança qualitativa no ensino e
aprendizagem em todas as proví�ncias do paí�s.
Durante dois dias, os directores aprimoraram as
suas competências para mobilização de equipas locais de modos a corresponder às acções de implementação do Projecto Aprendizagem para Todos.

GESTÃO DE FUNDOS DESCENTRALIZADOS
Técnicos de Contabilidade das Direcções Provinciais de Educação
aprimoram conhecimentos;
O Projecto Aprendizagem para Todos é uma iniciativa do Ministério da Educação em parceira com o
Banco Mundial. Com duas componentes: uma ligada a formação de professores e a outra a formação
de gestores (responsáveis pela gestão dos fundos
alocados às proví�ncias), o projecto está orçado em
80 milhões de dólares, sendo que mais de 85 porcento deste valor é gerido pelas Direcções Provinciais da Educação.
Para fazer face às exigências, o PAT tem organizado
anualmente seminários de capacitação dos Contabilistas das Direcções Provinciais de formas dotá-los de
ferramentas eficazes para a execução dos orçamentos
destinados as acções do projecto em cada proví�ncia.
Boletim informativo

Agostinho Celestino Contabilista do Gabinete Provincial de Educação da Huí�la participou em Luanda
da formação sobre “Gestão de Fundos Descentralizados” assegurou ter aperfeiçoado as suas metodologias de trabalho.
“Refresquei os meus conhecimentos sobre Gestão
de Fundos e, principalmente, a sua redistribuição
quando tivermos orçamentos que sobram na execução orçamental de um perí�odo. Espero aplicar estes
conhecimentos nos meus trabalhos diários”.
Em relação aos formadores, Agostinho Celestino, dá
uma nota positiva.
Considero positivo o trabalho prestado pelos formadores. Eles foram transparentes na forma de nos
ensinar e proactivos nos incentivos para uma aprendizagem mais participativa”.
nº02 NOVEMbro 2019
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Formação Contínua dos professores
“HOJE SOMOS PROFESSORES DIFERENTES
E COM UMA VISÃO QUE VAI ALÉM”

A

terceira etapa da 3ª fase de Formação de
Professores termina com bons testemunhos.
Mais de 18 mil professores em todo paí�s melhoraram os seus conhecimentos em matéria de Diferenciação Pedagógica em Lí�ngua Portuguesa,
Matemática e Educação Especial. A formação promovida pelo Ministério da Educação, no âmbito do
Projecto Aprendizagem para Todos, aconteceu de
12 a 23 de Agosto em 167 ZIP-Zonas de Influência
Pedagógica em todo o paí�s.
As formações (durante as pausas pedagógicas
de Maio e Agosto) têm sido fundamentais para o
Boletim informativo

aperfeiçoamento e actualização das metodologias
de ensino e aprendizagem.
Quem tem beneficiado das formações dá nota positiva e afirma que a acção chegou em boa hora,
pois que, as novas metodologias aprendidas têm
estado a resultar na qualidade não apenas do ensino, mas também, da aprendizagem dos alunos.
“Estou a notar muitas melhorias e está a ser muito
proveitoso. Noto que há muitas diferenças entre o
que se fazia em termos de aplicação de métodos de
ensino antes e agora com estas formações”, explicou Teresa Quissongo, professora há mais de 10.
Para a professora que lecciona 5ª classe na esconº02 NOVEMbro 2019
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la 153, do municí�pio do Tchipindo, proví�ncia da
Huí�la, as formações ministradas têm correspondido às suas expectativas, pelo que tem estado a
trabalhar dentro dos padrões usando os métodos
de ensino adequados à sua realidade.
Para além de equipamentos para as Escolas de
Formação de Professores e escolas-sede das ZIP,
o Ministério da Educação, por meio do Projecto
Aprendizagem para Todos, fornece igualmente
materiais de apoio aos professores. A este respeito Teresa Quissongo disse que se trata de um material “muito rico para ser explorado” no campo
pedagógico.
No âmbito da Reforma Educativa implementada
pelo Ministério da Educação, o ensino primário
vai da iniciação à 6ª classe e todas as disciplinas
são leccionadas por um único professor. Teresa
Quissongo tem algumas dificuldades no que se refere a disciplina de Matemática por isso, pretende
aprofundar os seus conhecimentos em metodologia do ensino da Matemática.
“Eu gostaria de aprofundar mais as metodologias

Boletim informativo

de ensino da Matemática, em particular os temas
que requerem mais trabalhos práticos com os
alunos como as operações com elevado número
de casas decimais”, desabafou a professora que
deseja ver o Projecto Aprendizagem para Todos
estendido por muito mais tempo.
O dinamismo do processo de ensino requer melhor e continua preparação dos professores, de
modo a que estes profissionais saibam responder com qualidade e capacidade as exigências
desta tarefa. É� por esta razão que a professora
da ZIP do Tchipindo agradece a oportunidade de
participar das acções formativas e recomenda a
sua continuidade.
“Gostaria que este projecto não tivesse uma data
limite. Que fosse contí�nuo, pois nós precisamos
de inovar os conhecimentos para estarmos capazes de responder as exigências dos nossos petizes.
Para tal é necessários que estejamos formadas”
aflorou a professora que durante 15 dias participou da acção formativa promovida pelo Ministério
da Educação.

nº02 NOVEMbro 2019
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Processo de Observação
em sala de aulas está em curso

D

epois de 3 anos de formação contí�nua, ministrada em cascata, em Maio e Agosto de
2017, 2018 e 2019, ao longo das pausas pedagógicas, arrancou em Junho deste ano o processo de Observação dos professores em sala de aulas. O Objectivo é avaliar o ní�vel de aplicação das
metodologias aprendidas durante as formações
em matéria de Diferenciação Pedagógica, Educação Especial, Lí�ngua Portuguesa e Matemática.
São no total 2 mil professores, dos mais de 18
mil que têm recebido formação no âmbito da
implementação do PAT- Projecto Aprendizagem
Boletim informativo

para Todos, desenvolvido pelo Ministério da
Educação. O processo arrancou, numa primeira
fase, nas proví�ncias de Luanda, Bengo, Kwanza
Sul, Cabinda, Zaire, Namibe, Huí�la Cunene, Cuando Cubango Huambo, Bié e Benguela. Todavia,
neste momento está em curso em todas as proví�ncias do paí�s.
Neste processo, o professor é a ferramenta fundamental. São no total 50 técnicos formados pela
ESE - Escola Superior de Educação (de Setúbal\
Portugal) – que fazem a observação de aulas em
todo paí�s.
nº02 NOVEMbro 2019
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QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA PASSA
PELA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES
Dotar a educação
de “autênticos” profissionais de relação,
com a prestação de
uma maior atenção à forSecretário de Estado para
o Ensino Superior, Eugénio Silva
mação inicial e contí�nua
do professor, reafirmação do seu perfil e avaliação do desempenho, constitui uma das prioridades definidas pelo secretário de Estado para
o Ensino Superior, Eugénio Silva, para melhorar
a qualidade de educação primária no paí�s.
O Secretário de Estado que discursava, no
Lubango, no encerramento do 1º Congresso
Internacional de Educação Primária, promovido pelo Instituto Superior Politécnico Independente do Lubango.
Transformar a escola num espaço vital educativo e de afectos, tratando a escola como um
campo de produção de saberes, espaço de vivências e de convivência, para a construção de

cidadãos, é outro dos primados elegidos pelo
secretário, para melhorar a qualidade da educação primária no paí�s.
O 1º Congresso Internacional de Educação Primaria, decorreu sob o lema “Repensar a Escola Primaria: Desafio da Globalização”, reuniu
desde quarta-feira especialistas de Angola,
Brasil e Portugal, cujo objectivo foi reflectir o
papel da escola no contexto da globalização e
da criação do sujeito global, assim como a ponderação do impacto do ensino universitário na
formação dos futuros professores do primeiro
ní�vel.
Durante três dias foram discutidas temáticas
sobre a” Educação no século XXI, repensar a
Escola”, “Fazer-se docente, experiências educativas”, “Educação para cidadania global no
ensino primário, da teoria à pratica”, “Programa nacional de formação de quadros da educação”, de entre outras.

“Só com formação garantimos
um ensino de qualidade”
Secretário de Estado encoraja professores
das escolas de Magistério
Secretário de Estado
para o Ensino Pré-escolar e Geral, Pacheco Francisco manteve a 1 de Novembro de 2018, um
breve encontro com os professores das Escolas de Magistério que estavam em Luanda em
formação, no âmbito da realização dos Módulos 5 e 6 de Formação Contí�n ua de professores.
“Esperamos que o que estão a aprender sirva
Boletim informativo

para reforçar as vossas competências profissionais e melhorar o nosso sistema de ensino
e aprendizagem”, disse o Secretário de Estado
do Ministério da Educação para o Ensino Pré
-Escolar e Geral.
“Diferenciação Pedagógica II e Educação Especial” são as principais matérias da referida
formação promovida pelo Ministério da Educação.
nº02 NOVEMbro 2019
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INICIATIVAS DO PAT

devem ser alargadas a outras escolas,
recomenda Relatório de Avaliação de Impacto

O

Ministério da Educação, no âmbito da implementação do Projecto Aprendizagem
para Todos realizou de Junho a Dezembro de
2018, a “Recolha de dados qualitativos para Avaliação de impacto”. A actividade foi realizada por
uma equipa multidisciplinar composta por técnicos de diferentes direcções do MED com o objectivo de complementar os inquéritos quantitativos
do EGRA e SDI, tal como recomendam os manuais
do Banco Mundial nesta matéria.
Fizeram parte da Equipa Técnicos do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação, da Direcção Nacional de Avaliação e Acreditação, do Gabinete de Estudo, Planeamento e
Estatí�stica.
O grupo multissectorial composto por nove técnicos do Ministério da Educação beneficiou antes
de uma formação sobre “Técnicas de dados qualitativos”. A referida formação de natureza teórica
serviu, entre outros aspectos, para formalizar os
guiões de entrevista entre os membros da equipa.
A primeira fase a Recolha de dados qualitativos,
decorrida entre Junho e Agosto de 2018, teve lugar
Boletim informativo

nas proví�ncias do Namibe, Huí�la, Cunene, Cabinda
e Zaire, Bengo, Cuanza Norte, Malanje e Uí�ge.
Já a segunda fase, que ocorreu de Outubro a Dezembro abrangeu as proví�ncias Cuando Cubango,
Bié, Moxico, Huambo, Lunda Norte, Lunda Sul,
Kwanza Sul e Benguela.
De acordo com os dados recolhidos, conclui-se que
o PAT é um programa de referência na comunidade
da educação.
Apesar da não inclusão de todas as escolas o relatório aponta duas razões fundamentais para que as
formações ministradas aos professores das Escolas Primárias abrangidas pelo PAT beneficiem de
forma indirecta:
1. A motivação dos professores
2. O seu ní�vel de engajamento
O grau de intensidade e qualidade das formações
parece estar a motivar os professores a ponto de
estarem a ser formados mais do que o previsto”,
sublinha o documento que vimos citando.
Sobre o tempo de implementação do Projecto
Aprendizagem para Todos, o relatório sublinha que:
nº02 NOVEMbro 2019
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O relatório sublinha que de forma geral
os entrevistados julgam que o tempo de
implementação do PAT é curto para se ter
em conta todos os impactos esperados.
Uma percepção crescente relativa ao
PAT, diz o documento, é que tende a contribuir para a capacitação dos professores e das escolas, assim como para participação das comunidades.
“A verdade é que tende a criar uma aura
no PAT que pode facilitar futuramente
ou fora do quadro do Projecto, experiências relevantes. Este tipo de actividades
serão certamente dos principais resultados intermédios do PAT”.

Alunos com necessidades
educativas especiais

Os alunos com necessidades educativas
especiais continuam sendo um grupo
relativamente desfavorecido na implementação do PAT. A falta de capacitação
dos professores inviabiliza um processo
de aprendizagem mais efectivo, pelo que
é esperado que este seja um dos segmentos mais beneficiados com a implementação do projecto.

Recomendações

Os técnicos que trabalharam na Recolha
de dados qualitativos recomendam:
a) Acompanhamento das actividades
nas escolas;
b) Que as iniciativas do PAT sejam alargadas a outras escolas;

c) Intervenção do PAT em outras disciplinas além de Matemática e Lí�ngua Portuguesa;
d) Inclusão da merenda escolar para os
alunos;
Esta última recomendação vai contribuir
para a assiduidade dos alunos.
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RESULTADOS INTERMÉDIOS dO PROCESSO
DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAT QUE SERVEM
PARA A AVALIAÇÃO DE IMPACTO
Inputs do PAT

Recursos financeiros; Recursos humanos; Materiais
didáticos; Equipamentos; Formação; Instalações;

15.000
842
500.000
60
668
842
167
?
?
1.000
50.000
18
167
842

Outputs
Professores formados;
escolas beneficiadas;
alunos beneficiados;
formadores de formadores formados;
formadores de professores;
Projectos educativos implementados;
ZIP reforçadas;
Gestores formados;
Técnicos do MED treinados;
kits escolares de leitura distribuídos;
manuais distribuídos;
escolas do magistério equipadas;
centros de recursos das ZIP equipados;
escolas equipadas com recursos técnico-pedagógicos;

Resultados intermédios do PAT

• Professores melhor qualificados em pedagogia e metodologia
de ensino da Língua Portuguesa e Matemática;
• Professores mais motivados;
• Redução do nível de absentismo de professores e alunos;
• Centros de recursos melhor equipados;
• Funcionamento melhorado das ZIP;
• Associações de pais funcionais;
• Assembleias de escola funcionais;
• Escolas melhoradas;
• Gestores mais capacitados e motivados;
• Técnicos do MED capacitados em recolha e análise de dados;
• Melhoria da recolha de dados estatísticos;
• Reforço da descentralização e reforço da capacidade local;
• Maior integração das escolas-satélites nas ZIP;
• Redução das desigualdades entre as ZIP;
• Socialização de boas práticas;
• Melhorias no cumprimento dos currículos escolares;

•
•
•
•
•

Resultados FINAIS

Habilidades de leitura e escrita dos alunos melhoradas;
Competência dos professores melhoradas;
Melhoria na gestão das escolas;
Reforço da capacitação metodológica e pedagógica das EM;
Escolas com mais recursos técnico-pedagógicos;

nº02 NOVEMbro 2019
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Calendário das FORMAÇÕES
FASE 1: 2016/2017 – ENSINO DOS MÓDULOS 1 E 2 (Língua Portuguesa, Matemática e Supervisão Pedagógica)
Etapas

Mês

Ano

Acção de Formação

1ª

Novembro

2016

Formação de 90 professores das Escolas de Magistério

2ª

Janeiro

2017

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

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.

FASE 2: 2017/2018 – ENSINO DOS Módulos 3 e 4 (Avaliação Pedagógica em sala de aulas e Diferenciação Pedagógica I)
1º

Novembro

2017

Formação de 90 professores das Escolas de Magistério em Avaliação Pedagógica em sala de aulas
e Diferenciação Pedagógica I

2º

Janeiro

2018

Formação de 669 formadores da ZIP em Avaliação Pedagógica em sala de aulas e Diferenciação Pedagógica I,
nas regiões de Luanda, Huambo, Huíla, Zaire e Lunda-Norte.

3º

Maio e Agosto

2018

Formação de 15 mil professores, nas 167 ZIP seleccionadas do PAT nas 18 províncias
de Angola em Avaliação Pedagógica em sala de aulas e Diferenciação Pedagógica I

FASE 3: 2018/2019 – Ensino dos Módulos 5 e 6 (Diferenciação Pedagógica em sala de aulas II e Educação Especial)
1º

Outubro/
Novembro

2018

Formação de 133 Professores das Escolas de Magistério em Diferenciação Pedagógica
em sala de aulas II e Educação Especial;

2º

Janeiro

2019

Formação de 669 formadores da ZIP nas regiões de Luanda, Huambo, Huíla, Zaire
e Lunda-Norte em Diferenciação Pedagógica em sala de aulas II e Educação Especial.

3º

Maio e Agosto

2019

Formação de 18 mil professores nas 167 ZIP seleccionadas pelo nas 18 províncias
de Angola em Diferenciação Pedagógica em sala de aulas II e Educação Especial.

FASE 4: 2018/2019 – Ensino dos MóduloS 1 e 2 ( Língua Portuguesa, Matemática e Dinamização das ZIP
como Pólo de Formação Contínua de Professores)
1º

Outubro/
Novembro

2019

Formação de 134 Formadores das Escolas de Magistério em Língua Portuguesa, Matemática e Dinamização
das ZIP como Pólo de Formação Contínua de Professores.

2º

Janeiro

2020

Formação de 669 Formadores das ZIP em Língua Portuguesa, Matemática
e Dinamização das ZIP como Pólo de Formação Contínua de Professores.

2º

Maio e Agosto

2020

Formação de 18 mil novos professores (das ZIP não abrangidas no primeiro ciclo
de formação) em Língua Portuguesa, Matemática e Dinamização das ZIP como Pólo de Formação
Contínua de Professores.

Acções de maior impacto
SUBCOMPONENTE 1.1
Registo fotográfico dos Boletins Informativos de Escola fixados nos murais ou parede da escola.
17 vídeos instrutivos sobre como usar em sala de aula os materiais didácticos existentes nos Centros de Recursos das ZIP.

SUBCOMPONENTE 1.2
4ª fase da Formação dos Professores em Língua Portuguesa e Matemática.
· Outubro/19 = Formação dos 104 Formadores EM.
· Janeiro/20 = Formação dos 669 Formadores das ZIP.
· Maio/20 = Formação dos 18.000 Professores em Língua Portuguesa.
· Maio/20 = Formação dos 18.000 Professores em Matemática.
Impressão de 130.000 módulos 01 a 06, fichas de trabalho e guias práticos para sala de aula para todos os professores do ensino primário.
Ano 2019\2020: Execução do Teach piloto e amostra alargada em todo país.

SUBCOMPONENTE 1.3
Conclusão da aquisição de materiais pedagógicos (a partir dos subsídios escolares) para 725 escolas que elaboraram Projectos Educativos de Escola.
Produção de 40.000 guias de elaboração de Projectos Educativos para disseminar em todas as escolas.

COMPONENTE 2
Aplicação dos EGRA III em Junho/Julho de 2020. Avaliação de leitura na 3ª classe, em amostra estratificada de 400 escolas do país.
Aplicação de avaliação nacional em larga escala, das aprendizagens de Língua Portuguesa e Matemática, na 4ª e 6ª Classe em Setembro/Outubro para uma
amostra estratificada de aproximadamente 200.000 alunos.
· Pretende medir, analisar e dar inputs ao sistema para monitorizar o ensino.
· Importa o envolvimento do Ministério da Educação na apropriação dos resultados e uso dos mesmos.
Fevereiro\2020 : Conclusão do estudo de viabilidade para os Exames Nacionais e do manual de orientações.
Realização em 2020 de um novo exercício de Exames Nacionais com processos centralizados, uso de tecnologia, e conforme recomendações do estudo
realizado.
Desenvolvimento em 2020 de um plano operacional para o Ensino Especial.
Realização de uma campanha de literacia nas redes sociais com vídeos de apoio à leitura.

COMPONENTE 3
Contratação de um especialista em Avaliação de Impacto.
Apoio a um plano de formação dos quadros do MED em áreas fim (core do MED) e em áreas meio (estatística, maior uso de tecnologia, etc).
Codificação das escolas a nível nacional
Realização de estudos científicos e diagnósticos sobre:
· A qualidade da educação pré-escolar.
· As barreiras à educação das meninas.
· Práticas de gestão escolar.
Boletim informativo
nº02 NOVEMbro 2019
· Avaliação do concurso de seleção de professores.
· Mapeamento da necessidade de infraestruturas de ensino.

