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Ensino Básico e Educação Profissional em Moçambique
Melhorar a implementação de ofertas educativas de boa qualidade
Desafio

Abordagem

Em Moçambique, o acesso ao Ensino Básico tem melhorado consideravelmente nos últimos anos. A taxa de escolarização aos seis
anos atingiu os 93% em 2019 (55% em 2000). No entanto, este
rápido crescimento ocorreu em detrimento da qualidade da educação. Para além disso, muitas crianças abandonam a escola antes da conclusão do Ensino Primário. Apenas cerca de um quarto
completou a escolaridade obrigatória em 2018.

O programa contribui para melhorar a oferta educacional em Moçambique. Desta forma, opera a nível nacional e descentralizado,
focando-se no desenvolvimento das capacidades das suas instituições parceiras. Diferentes grupos-alvo melhoram os seus conhecimentos e as suas competências através de capacitações e
assessoria e actuam como multiplicadores. Ao promover a utilização das TIC na gestão da educação e na formação de professores
e professoras, o programa promove a disponibilidade e utilização
de dados educativos e materiais de ensino e aprendizagem.

1,5 milhões de crianças foram matriculadas na 1ª classe em 2019,
para que um/a professor/a do 1º grau tenha de ensinar em média 62 alunas e alunos na sua classe. A alta taxa de absentismo do
pessoal escolar é um outro problema fundamental que se deve,
entre outros, a doenças, incluindo o HIV. Além disso, os direitos
das meninas ainda não são respeitados em todo o país e o seu
acesso à educação é prejudicado. Existem casamentos prematuros e há casos repetidos de gravidezes indesejadas e abuso sexual
por parte do corpo docente.
As deficiências qualitativas do Ensino Básico reflectem-se na Educação Profissional. Esta não é orientada nem para a prática nem
para o mercado de trabalho. Há poucas ofertas de orientação vocacional durante a transição do Ensino Básico para a Educação
Profissional ou durante a procura de emprego, não estando o
sector privado suficientemente envolvido nos processos. Devido
às suas qualificações inadequadas, muitos jovens têm dificuldade
em encontrar emprego.
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) poderiam fazer parte da solução, mas estas ainda não são tidas como uma
mais-valia, nem nas instituições do Ensino Básico nem na área de
Educação Profissional. Há ainda uma limitação no acesso à Internet e nas competências da utilização das TIC em Moçambique.

Além disso, o programa tem um foco explícito na equidade de género. As medidas nesta área contribuem para melhorar o acesso
às oportunidades educativas e a retenção escolar, nomeadamente das raparigas. A longo prazo, devem também conduzir a
uma mudança de consciência social.
Todas as contribuições e actividades do programa são organizadas e implementadas no âmbito da rede de doadores para que as
abordagens sejam coordenadas e depois adoptadas pelo sistema
a fim de serem mantidas no futuro.
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Como procedemos...
O programa está orientado para os objectivos da estratégia nacional de educação e da reforma da Educação Profissional, centrando-se em cinco campos de acção:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestão da educação descentralizada
Formação inicial de professores e professoras, bem como, a
formação contínua de directores e directoras
Prevenção de riscos de saúde e promoção da equidade de
género
Educação Profissional orientada para o mercado de trabalho
Implementação de abordagens inovadoras de Educação
Profissional em cooperação com o sector privado

O programa trabalha tanto com actores estatais como privados e
com a sociedade civil, basicamente nas províncias de Sofala e
Inhambane; na área da Educação Profissional, também nas províncias de Maputo, Tete e Nampula. A empresa de consultoria INTEGRATION é subcontratada para implementar as medidas na
área da Educação Profissional.

Medidas e Actividades
no Ensino Básico e na Educação Profissional

no Ensino Básico

 Assessoria no desenvolvimento e na implementação de estratégias e reformas
 Assessoria para melhorar a planificação, orçamentação, execução, monitoria e avaliação das instituições educativas e técnico-profissionais
 Formação de formadores e formadoras
 Fortalecimento dos pontos focais de saúde e género que sensibilizam o pessoal nas diferentes instituições
 Melhoria do seguimento dos graduados/das graduadas nas
áreas de formação de professores e educação profissional
 Promoção do uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino, na aprendizagem e na gestão, com foco
na inclusão das raparigas

 Fortalecimento nos campos de inspecção e supervisão escolar
 Fortalecimento dos conselhos de escola em temas de assiduidade e transparência
 Melhoria das competências na recolha e análise de dados na
gestão educativa
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na Educação Profissional
 Apoio ao desenvolvimento de currículos e materiais de ensino e aprendizagem baseados em competências
 Fortalecimento da cooperação entre as instituições da Educação Profissional e o Sector Privado
 Projecto-piloto de formação em alternância
 Projecto-piloto de orientação profissional
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