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NOTA EXPLICATIVA 
 
 
 
 Os projetos educativos têm de ser constantes, se eles forem o resultado de 

ideias coesas. 

 É necessário apenas fazer as devidas adaptações em relação ao tempo e aos 

objetivos alcançados e/ou pretendidos. 

 Por isso, este projeto educativo difere muito pouco do anterior que, aliás, 

refletia bastante a mentalidade do seu mentor, assente no espírito de valorização do 

Homem.  

 A valorização pessoal tornou o fundador desta instituição num homem do 

futuro, que acredita que nada pode ser feito sem a ajuda dos outros. Na verdade, uns 

podiam fazer mais que outros, mas todos trabalhavam para um único fim. 

 É completamente sem sentido fazer qualquer projecto ou plano sem ter em 

conta a “Valorização Pessoal”. 

 Seria necessário fazer/ criar uma outra escola para fazer valer outros 

princípios. Jamais poder-se transformar algo tão futurista em algo tão banal e sem 

sentido. 

 
 
 
A Direcção 
 
 
Julho de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projeto Educativo – Escola Lusófona de Nampula 

 3 

1- APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

A Escola tem como designação “Escola Lusófona de Nampula” (ELN) e localiza-se 

na Rua Filipe Samuel Magaia, no 444/5, na cidade de Nampula. 

A atual ELN foi fundada com o nome de Escola Portuguesa de Nampula. Esta, nasceu 

a partir de uma reunião informal de velhos residentes em Nampula, de nacionalidade 

portuguesa, havida a 8 de Junho de 1993. 

Neste encontro, surgiu a ideia de abertura de uma escola, da qual todos os presentes 

abraçaram-na e, daí se constituíram várias comissões para lhe dar vida. 

Nesse mesmo ano, precisamente a 16 de Novembro, a Escola começou a funcionar. O 

objetivo da sua existência foi logo bem definido: “defesa e divulgação da Língua e 

Cultura Portuguesas”. 

Para o seu funcionamento, foram logo tomadas e reabilitadas as antigas instalações do 

Clube Sporting de Nampula, em ruínas, na Avenida Eduardo Mondlane, cidade de 

Nampula.  

Os primeiros destinatários seriam os filhos de portugueses e de luso-descendentes. 

Durante os anos que se seguiram, a escola Portuguesa de Nampula, ora subsidiada 

tecnicamente pela Escola Portuguesa de Maputo, conheceu um crescente número da 

sua população estudantil, que rondava entre os 300 a 400 alunos, pois era a única na 

praça que concorria com as públicas. Hoje, a escola está aberta a todos os cidadãos, 

sem distinção de origem étnica ou racial e continua sendo a escola de referência na 

praça, para a qual se dirigem todas as comunidades estrangeiras quando priorizam 

uma educação de qualidade para os seus filhos.  

O corpo docente é composto, na sua maioria, por elementos que trabalham no Ensino 

Oficial. Estes prestam serviços na escola a tempo parcial e são de reconhecida 

idoneidade e larga experiência profissional. Estes são alguns dos fatores a salientar, 

porque eles tipificam e condicionam o dia-a-dia da Escola. 

A Escola tem por objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades 

e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças e jovens, com idades 

compreendidas entre  3 a 16 anos, da Pré-Escolar ao 3º ciclo do Ensino Básico, de 

acordo com as normas do Ministério da Educação Português em conjugação com o 

disposto da legislação do Ministério de Educação de Moçambique. 
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A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, superintende, executa e 

controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar. 

A Escola é dirigida  por educadores qualificados, habilitados de acordo com a 

legislação vigente, a quem caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e 

relações com a comunidade, além de representá-la perante as autoridades escolares e 

outros, em todas as ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário, tais como: 

receber pais e/ou encarregados de educação de alunos, professores, pessoal técnico e 

administrativo e comunidade em geral.  

2- A ESCOLA E O SEU CONTEXTO INTERNO 
 
A Escola Lusófona de Nampula é uma escola particular, no início orientada 

superiormente por um triunvirato de fundadores e sob a direção imediata de um dos 

seus membros – Professor Sebastião Teixeira da Silva Cardoso. 

Desde a primeira hora, a Escola Portuguesa de Maputo S.A.R.L. a apadrinhou, 

prestando-lhe apoio pedagógico. 

Começou a funcionar a 16/ 11/ 1993, ministrando a Pré, o 1º e 2º ciclos. Em 1994, 

1995 e 1996 introduziram-se respetivamente o 7º, 8º e 9º anos, sendo que em 2010, a 

introdução do nível secundário venha a ser efetivado.  

Funcionando embora em pleno, durante vários anos, viveu em total indefinição de 

identidade. E conheceu várias designações, como: “salas de aula”, “pólo 

desconcentrado” da Escola Portuguesa de Maputo, “delegação” da Escola Portuguesa 

de Moçambique, etc. 

E só a 12/ 06/ 2001, já sob a gestão de um novo Conselho Diretivo, foi autorizada a 

funcionar pelo Ministério da Educação de Moçambique e foi matriculada na 

Conservatória dos Registos de Nampula a 27 de Abril de 2004, com o nome de 

ESCOLA LUSÓFONA DE NAMPULA. 

 

Situação perante o sistema de ensino português: Escola privada moçambicana com 

“currículo português” 

 

Situação perante o sistema de ensino moçambicano: Escola de direito privado 

moçambicano, funcionando com “currículo português” 
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     Por esta razão é de toda a consciência que os instrumentos representantes da escola 

sejam apresentados em Janeiro, mês em que se iniciam as aulas em Moçambique. 

 

Escolaridade: do 1º ao 9º ano do currículo português; 8ª, 11a e 12a classes do currículo 

moçambicano. A educação pré-escolar constitui uma oferta educativa da escola. 

 

3 – OBJECTIVOS 
 
GERAL	  

− Sensibilizar todos os intervenientes no processo educativo a adoptar formas de 

participação e organização do trabalho quotidiano, contribuindo para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso de todos os alunos, em ambiente de 

serenidade e amizade que incentive a formação de cidadãos livres, 

responsáveis, autónomos e solidários, numa metodologia pautada pelo 

Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 91/2013, 

que estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos 

currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a 

adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de 

desenvolvimento do currículo. 

 
 
PEDAGÓGICOS	  
 

− Assegurar a formação escolar dos alunos, de acordo com os princípios 

orientadores do Ministério de Educação e Ciência de Portugal., de forma a 

desenvolver as suas capacidades intelectuais e estéticas. 

− Fomentar a autonomia, o sentido de responsabilidade e o respeito pelos outros. 

− Promover a comunicação entre os diferentes intervenientes do processo 

educativo. 

− Promover uma consciência crítica, participativa, criativa e tolerante. 

 

 

 

	  



Projeto Educativo – Escola Lusófona de Nampula 

 6 

CIENTÍFICOS	  
 

− Adquirir saberes básicos sobre como cada disciplina interpreta o mundo. 

− Cultivar competências e práticas de recolha, selecção, interpretação, 

organização e apresentação de informação. 

− Desenvolver competências no âmbito da Língua Portuguesa. 

− Fomentar a aprendizagem interdisciplinar. 

− Perspectivar temas de reflexão relativos a problemas de actualidade na vida 

moderna, aos mais diversos níveis (local, nacional e internacional). 

− Promover a articulação entre os vários ciclos de estudos no sentido de facilitar 

a integração e progressão dos alunos. 

− Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar. 

− Promover a saúde mental dos membros do coletivo escolar. 

 

LOCAIS/COMUNITÁRIOS	  
 

− Articular, quanto possível, as actividades escolares com o meio, a vida e o 

mundo de trabalho. 

− Desenvolver a colaboração com parceiros educativos (outras escolas, 

associações, institutos de formação e cultura). 

− Desenvolver uma consciência ecológica. 

− Divulgar, valorizar e defender o património. 

− Valorizar o conhecimento, respeito e intercâmbio entre as várias culturas. 

4– ESTRATÉGIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DESTE PROJECTO 
 

− Revisão do Regulamento Interno, de modo a acomodar as exigências actuais 

do processo educativo neste estabelecimento, à luz dos princípios que 

nortearam a sua criação. 

− Apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

− Avaliação contínua dos projectos. 

− Concepção e implementação de um Plano Anual de Actividades. 
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− Consciencialização do papel educativo dos vários agentes da comunidade 

escolar (professores, encarregados de educação, alunos e pessoal menor). 

− Desenvolvimento de actividades interdisciplinares. 

− Organização e enriquecimento da Biblioteca. 

− Fixação, quanto possível, do pessoal docente. 

− Fomento da prática desportiva. 

− Incentivo à criação do Conselho Escolar. 

− Intercâmbio com outras escolas. 

− Optimização dos recursos físicos e materiais existentes. 

− Orientação vocacional dirigida, sobretudo aos alunos do 9º ano. 

− Promoção de actividades extracurriculares. 

− Promoção de actividades interculturais. 

− Promoção do conhecimento das realidades envolventes (sociais, ambientais, 

culturais, entre outros). 

5- ESPAÇO FÍSICO 
 

 A Escola Lusófona de Nampula funcionou, por muitos anos, na sede do 

Sporting Club de Nampula e presentemente, em três residências pertencentes a uma 

senhora de nacionalidade indiana. 

 

 Escola tem 8 salas de aula para além das da Pré-Escolar, quartos de banho, espaço de 

recreação, 1 cantina, 1 laboratório, 1biblioteca, 1 sala de Informática, secretaria-

geral,1 sala de professores, gabinetes da direção (um para a Diretora e outro para a 

Gestora) e 1 gabinete da Direção Pedagógica. 

Obs. Para as aulas práticas de Educação Física, a escola partilha do campo 

pertencente à Academia Militar, localizado próximo desta. 

 

A Pré-escolar, funciona no restante Rés–do-Chão e dispõe de um jardim equipado 

com vários jogos e embelezado com desenhos murais de temas sugestivos para as 

idades infantis.  
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6- ENSINO MINISTRADO NA ELN 
 

1. Pré-Escolar destina-se à crianças com idades compreendidas entre os 3 - 5 anos e a 

entrada no 1º ciclo do ensino básico, onde se dá especial atenção às áreas de 

Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação, Conhecimento do Mundo e 

Atividades Físicas;  

2. Ensino básico compreende três ciclos sequenciais, sendo o primeiro ciclo (1º, 2º 3º 

e 4º anos), o segundo ciclo (5º e 6º anos) e o terceiro ciclo (7º, 8º e 9º anos). 

3. Ensino Secundário do Currículo Moçambicano (8ª, 11ª e 12ª Classes). 

7- ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 

A Escola Lusófona de Nampula assenta num plano curricular que tem por fim 

assegurar o sucesso escolar e educativo das crianças e dos jovens que a frequentam, 

numa perspetiva de formação integral e equilibrada 
 

A Lei de Bases do Sistema Educativo define, como princípio subjacente à 

organização do sistema educativo, a promoção da realização pessoal e comunitária 

dos educandos, através do pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do 

carácter e da cidadania, proporcionando-lhes um equilibrado desenvolvimento físico. 

 

As atividades de enriquecimento curricular encontram-se definidas como um conjunto 

de atividades não curriculares de frequência facultativa e que se desenvolvem, para 

além do tempo letivo dos alunos tendo uma natureza lúdica, desportiva, cultural e 

formativa. 

A oferta de enriquecimento curricular, para cada ano letivo, tem por base as linhas 

orientadoras expressas no Projeto Educativo de Escola sendo anualmente aprovadas 

em Conselho Pedagógico. 

.  

 A ELN oferece opções diversificadas a nível do ensino das línguas estrangeiras, 

destacando-‐se a aprendizagem da Língua Inglesa a partir do 1º ano de escolaridade, 

Francês para 7º, 8º e 9º anos; História e Geografia de Moçambique para 5º, 6º e 7º 

anos, História de África para 8º e 9º anos e Formação Cívica para todos os ciclos. 
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Para além da educação Pré-escolar que constitui como uma oferta educativa, a escola 

ministra também a 8ª, 11ª e 12ª classes do currículo moçambicano. 

  

No âmbito da sua autonomia, a escola procura adotar uma organização, sobretudo na 

área pedagógica, que seja, em simultâneo, leve e funcional. A diversidade da oferta 

educativa passa pela adoção de professores auxiliares às turmas do 1º ciclo, onde está 

um professor principal que tem a responsabilidade de planificar as aulas, executá-las, 

elaborar os testes e orientá-los a sua realização. Ao lado do professor principal, está 

um outro professor auxiliar, que tem funções como: ajudar o aluno a exercitar os 

assuntos em assimilação; corrigir os TPCs no início da aula e corrigi-los junto dos 

alunos no final da aula; corrigir juntamente com o professor principal os testes 

realizados; garantir e manter o comportamento disciplinar na aula. 

8 - CORPO DISCENTE     
 

 A população escolar, nos últimos anos, tem andado à volta de 200 (duzentas) 

crianças, incluindo as do currículo Português, as do currículo moçambicano e um 

número aproximado a 80, que compõe as do Jardim de Infância (JINEL).  

 O JINEL (Jardim de Infância da Escola Lusófona) é tutelado em Moçambique 

pelo Ministério da Mulher e da Acção Social. Já foi atribuído um Alvará para a 

actividade de educação de infância. Começamos precisamente pela valorização do 

nosso pessoal, capacitando as educadoras e auxiliares para este nível de educação.  

 9- CORPO DOCENTE 
 
Os professores são todos moçambicanos, incluindo a diretora, e formados em escolas 

de diferentes países. 

Para o 2º e 3º Ciclos, os professores são recrutados do Quadro dos funcionários do 

Ministério da Educação moçambicano. No 1º ciclo, estão professores reformados do 

Ensino Estatal. Em cada uma destas turmas, leciona um professor, o principal, 

auxiliado por um outro, que se ocupa das atividades práticas/ exercícios de aplicação e 

no comportamento disciplinar dos alunos na turma, enquanto no 2º e 3º Ciclos, está 

um professor por disciplina, em regime de tempo parcial conforme o horário letivo 

pessoal. 
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O critério de admissão é rigoroso e privilegia sobremaneira as habilitações literárias e 

experiência em práticas pedagógicas, bem como a seriedade e honestidade no 

trabalho. 

10- PESSOAL NÃO DOCENTE 
 
 
A escola dispõe de 20 trabalhadores, sendo: 

   1(uma) gestora; 

            3 (três) pessoal Administrativo; 

 8 (oito) Educadoras e Auxiliares do JINEL; 

 8 (oito) colaboradores do pessoal menor. 

  11- CONSELHO DA ESCOLA   
 

O Conselho de Escola é um órgão colegial de caráter consultivo que, através da 

reflexão partilhada, do encontro de ideias e da corresponsabilização, dá corpo a uma 

Escola viva, dinâmica e direcionada para uma melhoria contínua. A eleição do 

Conselho de Escola é feita anualmente, durante o primeiro mês de cada ano letivo e é 

lavrada a ata, registrada em livro próprio e com a assinatura de todos os participantes, 

devendo ser afixada em local visível para toda a comunidade escolar.  

 

O Conselho de Escola é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Diretora e Gestor da ELN; 

b) Representantes de Pais e Encarregados de Educação; 

c) Representantes dos alunos (dois Delegados de Turma, sendo um do ensino básico e 

outro do ensino secundário); 

d) Coordenadores dos Departamentos Curriculares; 

e) Coordenador do 1º Ciclo; 

f) Coordenador do grupo Pré-escolar. 
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Estes representantes resultam de uma eleição em Assembleia Geral onde são criadas 

comissões de trabalho que são as seguintes:  

1. Comissão de Finanças e Produção Escolar; 

2. Comissão de Género, Alunos com necessidades Especiais e HIV; 

3. Comissão de Cultura e Desporto Escolar. 

 

O Conselho de Escola reúne: 

a) Ordinariamente, no início, a meio e no final do ano letivo, a fim de dar 

cumprimento às suas atribuições; 

b) Extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua 

iniciativa, pela Direção da Escola, ou a requerimento de dois terços dos seus membros 

em efetividade de funções. 

São atribuições do Conselho de Escola, nomeadamente: 

a) Refletir e apresentar sugestões sobre matérias relevantes para a vida da escola; 

b) Acompanhar o desenvolvimento do Projeto Educativo da ELN; 

c) Pronunciar-se sobre o Regulamento Interno da ELN; 

d) Dar parecer sobre o Plano Anual de Atividades. 

12- CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO  
 

Designa-se por critérios gerais de avaliação o conjunto de regras definidas pela ELN, 

que são utilizados para definir a avaliação feita pelo professor titular de turma no 1º 

ciclo e estabelecer a proposta de classificação a atribuir em Conselho de Turma, nos 

2.º e 3.º ciclos, no final de cada período.  
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Educação Pré-escolar 

 

A Educação Pré-Escolar é a primeira etapa da Educação Básica no processo de 

educação ao longo da vida favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado 

da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre 

e solidário.  

Os Educadores de Infância da Escola Lusófona de Nampula, tendo em conta as 

competências gerais enunciadas na Lei - Quadro da Educação Pré-Escolar, irão 

desenvolver as suas atividades baseando-se nessas competências, de acordo com as 

áreas que constam nas Orientações Curriculares:  

 1. Área de Formação Pessoal e Social  

 2. Área de Expressão/ Comunicação que compreende três domínios:  

 

 a) Domínio das expressões com diferentes vertentes  

- Expressão Motora  

- Expressão Dramática  

- Expressão Plástica  

- Expressão Musical  

 

b) Domínio da Linguagem e Abordagem à Escrita  
 

c) Domínio da Matemática  

3. Área do Conhecimento do Mundo  

 

Instrumentos de Avaliação:  

 

1- Ficha diagnóstica.  

3- Registo das aprendizagens por períodos.  

 

Comunicação dos resultados:  

 

Do registo das aprendizagens será dado o conhecimento aos encarregados de 

educação, mediante a ficha de avaliação entregue em cada período letivo.  
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De acordo com a legislação em vigor será feita a articulação com o 1º ciclo do Ensino 

Básico relativamente às crianças que dão entrada neste nível de ensino.  

 

Critérios de efeito (progressão e retenção) 
 
A avaliação formativa gera medidas de diferenciação pedagógicas adequadas às 

caraterísticas dos alunos e às aprendizagens e competências a desenvolver. Fornece os 

elementos base de fundamentação da avaliação sumativa interna. 

A avaliação sumativa interna dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão 

ou retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de “Transitou” 

ou “Não Transitou”, no final de cada ano, e de “Aprovado (a)” ou “Não aprovado (a)” 

no final do ciclo. 

A decisão de progressão do aluno ao ano seguinte é uma decisão pedagógica tomada 

pelo professor titular de turma, ouvido o Conselho de Docentes, e ocorre sempre que 

se considere que o aluno desenvolveu as competências essenciais para prosseguir com 

sucesso os estudos no ano de escolaridade subsequente. Considera-se que o aluno não 

domina as competências essenciais necessárias, havendo portanto lugar a retenção, 

sempre que: 

 

Obtenha na avaliação sumativa interna (3º Período) notações de “Não Satisfaz” 

simultaneamente nas áreas curriculares disciplinares de Língua Portuguesa e 

Matemática; 

 

Obtenha na avaliação sumativa interna (3º Período) notações de “Não Satisfaz” 

simultaneamente nas áreas curriculares disciplinares de Língua Portuguesa e Estudo 

do Meio ou Matemática e Estudo do Meio e cumulativamente uma ou mais notações 

de “Não Satisfaz” nas restantes áreas curriculares disciplinares e não disciplinares. 

Sempre que haja lugar a retenção deve considerar-se que: 

 

No 1º Ano de escolaridade não há lugar a retenções; 

Um aluno retido nos 2º ou 3º Anos de escolaridade deverá integrar até ao final do 

Ciclo a turma a que pertence salvo decisão em contrário do Conselho Pedagógico a 

proposta do Conselho de Docentes e ouvido/a o/a professor/a da nova turma; Situação 

especial de classificação. 
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Se por motivo de exclusiva responsabilidade da Escola, ou por falta de assiduidade 

motivada por doença prolongada ou outro impedimento legal, devidamente 

comprovado, não existirem elementos de avaliação sumativa interna respeitantes ao 3º 

Período, a classificação desta é a que o aluno obteve no 2º Período, se o Conselho de 

Docentes assim o decidir. 

 

Critérios de retenção 
 
De acordo com a legislação em vigor que confere autonomia às escolas para 

estabelecer critérios de progressão/retenção, foram determinados os seguintes 

critérios: 

5.º, 7.º e 8.º Anos 

O aluno fica retido sempre que tenha obtido classificação inferior a três em três 

disciplinas. 

6.º e 9º Anos 

No final do 2.º e 3.º Ciclos, o aluno não progride e obtém a menção de Não 

Aprovado (a) se estiver nas seguintes situações: 

• Classificações inferiores a 3 a Língua Portuguesa e a Matemática 

cumulativamente; 

• Classificação inferior a três em três disciplinas. 

• Caso haja a decisão de progressão, esta tem de ser tomada pela maioria. 

Os critérios a considerar nos casos de ponderação são os seguintes: 

• Comportamento/atitudes 

• Interesse/perseverança 

• Responsabilidade 

• Assiduidade 

• Idade do aluno 

• Número de retenções 
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A avaliação qualitativa far-se-á de acordo com a tabela:  
 
 
Áreas Curriculares Disciplinares  Nível Área Complementar  
F  Fraco  0% a 19%  1 NS Não Satisfaz  
I  Insuficiente  20% a 49%  2 S Satisfaz  
S  Suficiente  50% a 69%  3 SB Satisfaz Bem  
B  Bom  70% a 89%  4   
MB  Muito Bom  90% a 

100% 
5   

 

13- CONDIÇÕES DE ADMISSÃO ÀS PROVAS FINAIS DOS 2º E 3º CICLOS 
 

1. São admitidos à realização de provas finais nos 6º e 9º anos de escolaridade todos 

os alunos, exceto os que tenham obtido um conjunto de classificações na avaliação 

sumativa interna que já não lhes permita obter, após a realização das provas finais de 

Português e de Matemática, a menção de Aprovado. 

2. Não são admitidos às provas finais nos 6º e 9º anos de escolaridade, os alunos que, 

após a avaliação sumativa interna, no final do 3º período, tenham obtido: 

a) Classificação de frequência de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de 

Português e de Matemática; 

b) Classificação de frequência inferior a nível 3 em três disciplinas, desde que se 

verifique o seguinte: 

• Nenhuma seja Português ou Matemática; 

• Uma seja Português ou Matemática e tenha obtido nível 1. 

 

c) Classificação de frequência inferior a nível 3 em quatro disciplinas, exceto se duas 

forem Português e Matemática e nelas tiver obtido classificação de nível 2;  

d) Classificação de frequência inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas, sem 

prejuízo do referido nas alíneas anteriores. 
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14- RECURSOS FINANCEIROS 
 

A Escola Lusófona de Nampula tem como única fonte de receita as propinas mensais 

pagas pelos pais dos alunos. Não tem e nem nunca teve qualquer subsídio do Estado 

Português nem Moçambicano. 

 

Houve, sim, logo no arranque das atividades, recolha de donativos que particulares e 

empresas locais generosamente entregaram para obviar às despesas com obras de 

adaptação e melhorias no edifício que a Escola ocupou no início das suas atividades. 

 

Ultimamente, pressionados pela crise económica que em certa medida atinge a esta 

parte do globo, tem-se agravado assustadoramente o montante das despesas e teme 

pelo futuro. Com efeito, é o preço dos livros, desmensurado para bolsas 

moçambicanas; é o suportar das despesas com transporte, alojamento e alimentação 

dos professores da Escola Portuguesa de Moçambique, para a supervisão das provas 

finais dos alunos do 4º, 6º e 9º anos, uma grande conquista que a escola teve nestes 

últimos anos. Não restam dúvidas que estes constituem custos significativos, que 

influem negativamente nas reservas que serviriam para a aquisição do espaço para as 

futuras instalações, e as obras destas instalações; etc. 

15- COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
PORTUGUÊS 
 

Vários cursos de especialização, dirigidos aos professores de Língua Portuguesa e de 

Matemática, estão sendo ministrados pela Universidade de Aveiro, Portugal, sendo a 

Escola Lusófona a abrigar nas suas instalações, onde uma sala está instalada uma 

estrutura informática, da Rede Pensas Moz, ligada à Internet. 

A Universidade de Aveiro, um grande parceiro da Escola Lusófona, está orientando o 

segundo curso de pós graduação em Especialização Em Língua Portuguesa e 

Literatura de Expressão Portuguesa, dirigido a licenciados das áreas da humanísticas e 

outras a fim. Refira-se que o primeiro grupo está na fase de dissertação das teses de 

Mestrado, pois teve início em princípios do ano 2010. 

Sem sombras de dúvidas, esta está sendo uma oportunidade ímpar para os alunos 

desta e toda a comunidade escolar estar muito mais próximo do SABER. 
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 16 - SITUAÇÕES PROBLEMÁTICAS 

 

• Instalações para atividades desportivas e lúdicas insuficientes e inadequadas; 

• Muitos dos docentes a trabalhar por hora de leccionação, a tempo parcial; 

• Docentes, todos, formados noutra “Escola”; 

• Instabilidade do quadro docente, o que estorva a formação apropriada e 

devida; 

• Português como segunda língua dos alunos; 

17- PERSPETIVAS: 
 

Foi-lhe atribuído, pelo Concelho Municipal da cidade de Nampula, uma área de 4.000 

hetares, para as futuras instalações da escola, cuja planta foi já aprovada pelo Edil 

desta urbe, aguardando apenas pela entrega formal do espaço à esta escola para dar 

início as suas obras. As previstas obras enquadram-se no âmbito do Programa de 

Modernização do Ambiente Escolar, com construções que incluam espaços lúdicos, 

recreativos e de lazer, bem como refeitórios e ginásios.  

Assim, espera a renovação que se necessita a nível dos espaços físicos, 

transformando-o num espaço escolar adequado às exigências das atuais práticas 

pedagógicas, ambientais e das novas tecnologias, onde haverá salas adequadas para os 

professores. 

 

Aprovado pelo Conselho Diretivo 

 

Nampula, Julho de 2014 

 

_______________________________________ 

(Elsa Ussene) 

 
 


