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Prefácio
Caro formador
O Ministério da Educação e Cultura (MEC) tem a honra de colocar nas suas mãos o
Plano Curricular de Formação de Professores para o Ensino Primário.
Este Plano Curricular contém a justificativa, princípios gerais, objectivos da
formação, perfil do graduado, plano de estudos, objectivos das disciplinas,
orientações metodológicas da formação e a avaliação. É um instrumento de
trabalho que irá orientar a sua actividade diária na nobre missão de formar e
educar os futuros professores. Ele resulta de um amplo trabalho de consulta,
envolvendo Técnicos Pedagógicos do MEC, Formadores das Instituições de
Formação de Professores, Universidades Públicas do país e elementos da Sociedade
Civil.
As orientações nele contidas constituem a base para a implementação, com sucesso,
do novo modelo de formação de professores, cujo nível de entrada é a 10ª classe e
um ano de formação presencial, acrescida da formação em exercício.
O Plano Curricular de Formação de Professores para o Ensino Primário procura
responder às exigências do novo Currículo do Ensino Primário, no que respeita à
expansão da rede escolar e à elevação da qualidade da educação, fornecendo, em
pouco tempo, professores com uma preparação profissional que os capacite a
abraçar com sucesso a tarefa de educar o Homem moçambicano.
As disciplinas definidas no plano de estudos contribuirão para uma formação
integral dos futuros professores que, em qualquer canto do país deverão ser
portadores da mensagem da unidade nacional.
Para além da competência profissional, o presente plano propicia, também, a
elevação da moçambicanidade, a promoção do patriotismo, respeito pela cultura
nacional e outros valores que contribuam para que o futuro professor assuma uma
postura irrepreensível na sociedade.
Caro formador, o sucesso deste plano depende, em larga medida, da sua dedicação
na interpretação correcta do que nele está preconizado. Assim, o Ministério da
Educação e Cultura lança um apelo especial a todos os Formadores para que
tornem este documento, um instrumento que contribua para a elevação da
qualidade da educação, reforço da moçambicanidade e combate à pobreza no país.
Aires Bonifácio Baptista Ali

O Ministro da Educação e Cultura
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Lista das abreviaturas
ADPP-EFP

Ajuda Dinamarquesa de Povo para Povo – Escola de
Professores do Futuro

MEC

Ministério da Educação e Cultura

CRESCER

Cursos de Reforço Escolar: Sistemáticos, Contínuos,
Experimentais e Reflexivos

IEDA

Instituto de Educação à Distância e Aberta

INDE

Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação

PCEB

Plano Curricular do Ensino Básico

SNE

Sistema Nacional de Educação

TICs

Tecnologias de Informação e Comunicação

DPEC

Direcção Provincial de Educação e Cultura

IMAP

Instituto do Magistério Primário

INE

Instituto Nacional da Estatística

CFPP

Centro de Formação de Professores Primários

EP1

Escola Primária do Primeiro Grau

EP2

Escola Primária do Segundo Grau

PCFP

Plano Curricular de Formação de Professores

ZIP

Zona de Influência Pedagógica

PEEC

Plano Estratégico da Educação e Cultura

PIB

Produto Interno Bruto

SDEJT

Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia

SNE

Sistema Nacional da Educação
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1. Introdução
“Formar o professor como educador e profissional consciente, com profunda
preparação científica e pedagógica, capaz de educar os jovens e adultos”,
constitui o objectivo central do Sistema Nacional de Educação (SNE)
plasmado na alínea e do artigo 3 da Lei nº 6/92, de 6 de Maio, pelo que, a
formação do professor não se pode reduzir à sua dimensão académica ou
seja, a aprendizagem de conteúdos organizados por disciplinas. Ela deve
integrar a componente prática e reflexiva que lhe permita o reconhecimento
dos principais caminhos a percorrer no contacto com o ambiente da prática
profissional.

Deve,

ainda,

facultar

experiências

que

estimulem

a

mobilização, a integração dos conhecimentos e o desenvolvimento da
capacidade de compreensão do real através da observação e da intervenção
dos formandos.
Apesar de ser uma etapa decisiva de preparação para a entrada na
actividade docente, a formação inicial não deve assumir-se como último
marco no desenvolvimento profissional do professor. Ela deverá visar o
fornecimento de bases conceptuais e metodológicas para o exercício da
profissão e garantir a possibilidade do futuro professor continuar a
aprendizagem, numa perspectiva de auto-formação permanente. A
formação inicial descrita neste Plano Curricular deverá ser complementada
por uma formação em exercício, quer através dos cursos de capacitação,
quer através do ensino à distância.
Numa sociedade em permanente mudança e perante a evolução acelerada
dos conhecimentos científicos e tecnológicos a que actualmente se assiste,
não é possível prever hoje, no tempo e no espaço da formação inicial, todas
as situações a que o professor terá que responder, na sua vida profissional
futura.
Por isso, para além da aquisição de conhecimentos científicos e pedagógicos
necessários à prática docente, é essencial que o futuro professor desenvolva
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também uma atitude de análise sistemática da realidade, das estratégias
pedagógicas utilizadas e dos resultados obtidos, com vista a uma constante
inovação pedagógica que corresponda, em cada momento, às necessidades
dos alunos e da sociedade.
O presente plano curricular é caracterizado por uma abordagem integrada
dos conteúdos, que combina a preparação académica com a formação
profissional, procurando manter o equilíbrio entre a teoria e a prática. A
formação profissional será dada sob forma de metodologias de ensino das
diferentes disciplinas, devendo, contudo, observar-se o aprofundamento dos
conteúdos das disciplinas.
O Plano Curricular de Formação de Professores para o Ensino Básico está
organizado em: justificativa, princípios gerais, objectivos da formação, perfil
do graduado, plano de estudos, objectivos das disciplinas, orientações
metodológicas da formação e a avaliação.
2. Justificativa
2.1 Política e económica
Moçambique possui cerca de 19.420.036 habitantes dos quais, cerca de 60%
não sabe ler nem escrever. Mais de 70% vive nas zonas rurais e tem como
fonte de rendimento a agricultura de subsistência (INE, 2005). A taxa actual
de escolarização no ensino primário é de 81% no entanto, a taxa de
conclusão de 33%. Por outro lado, existe um grande fosso de escolarização
entre homens e mulheres em detrimento destas.
Desta forma, a prioridade do Governo é melhorar o acesso ao ensino
primário e assegurar que mais moçambicanos frequentem a escola,
prevendo-se que até 2010 a taxa de escolarização seja de 97% e a de
conclusão 69% (PEEC, 2006:17). Esta medida não pode ser vista de forma
isolada, devendo considerar, principalmente, entre outras, a estratégia de
formação de professores.
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“O crescimento esperado nas admissões nos próximos cinco anos é de tal
forma que o governo não conseguirá colocar nas escolas primárias,
graduados dos IMAP’s, que actualmente têm um nível salarial equivalente a
10,7 vezes o PIB per capita...” (PEEC, 2006:44).
Prevendo esta situação, o MEC adoptou um modelo transitório de um ano
de Formação de Professores para o Ensino Básico, cujo nível de entrada é a
10ª classe. O modelo ora aprovado visa prover rapidamente as escolas do
ensino básico com professores formados e com nível salarial compatível com
as actuais condições económicas do país.
Com o crescimento da economia, será desenhado um modelo mais
adequado de formação assim como melhorada a política de colocação e
retenção de professores.
2.2. Sócio-cultural e Educativa
O mundo em que vivemos é caracterizado por constantes mudanças
relacionadas com o seu desenvolvimento, o que leva a uma necessidade de
actualização constante do conhecimento científico. A globalização é um facto
perante o qual o país não pode ficar alheio, devendo realizar acções
conducentes

à

formação

e

capacitação

do

Homem

moçambicano

habilitando-o para enfrentar os desafios da modernidade e sua inserção no
mundo.
A nível interno e como resultado de recomendações de vários estudos e à
necessidade de ajustar o ensino ao momento presente, o Ministério da
Educação e Cultura levou a cabo um processo de Transformação Curricular
que deu uma nova dinâmica ao Ensino Básico, exigindo um professor à
altura de corresponder às novas exigências desse currículo. A nova grelha
de disciplinas do Ensino Básico não encontraria correspondência se o Plano
de Estudos das Instituições de Formação de Professores permanecesse o
mesmo, havendo, por isso, a necessidade de uma mudança.
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De acordo com o Plano Curricular do Ensino Básico, os principais factores
culturais a considerar são a língua de ensino, os ritos de iniciação, as práticas
socio-económicas, a divisão social de trabalho e os preconceitos relacionados
com o género. “Perante este cenário, a consideração destes e de outros
factores sócio-culturais torna-se imprescindível (...) através do envolvimento
da comunidade no processo de ensino-aprendizagem (...) para garantir o
acesso e retenção dos alunos na escola, em particular das raparigas” (PCEB,
2003:13).
Pretende-se que o futuro professor ganhe mestria para lidar com estes
factores para tornar o processo de ensino mais relevante e capaz de
responder às reais necessidades de cada comunidade. Por exemplo:
 o uso das línguas maternas no processo de ensino permite a
valorização das competências adquiridas pelos indivíduos antes de
entrarem na escola;
 os ritos de iniciação preparam a criança para entrar na vida adulta.
Contudo, em alguns casos, os ritos de iniciação podem ser um factor
de conflito entre a educação tradicional e a educação formal
veiculada através da escola.
A formação de professores continua a ser um dos maiores desafios do sector
da educação no país. O crescimento da população estudantil impõe a
necessidade de uma rápida expansão da rede escolar e o consequente
aumento dos efectivos de professores. Todavia, verifica-se em todos os
níveis a falta de professores qualificados. Por exemplo, cerca de 42% dos
professores do EP1 e 31% de professores do EP2 não têm formação
pedagógica (PEEC, 2006:46). As instituições de formação de professores
fornecem menos de 50% das necessidades anuais em professores. Existem
neste momento 27 instituições, sendo 10 CFPP’s, 10 IMAP’s e 7 ADPP-EPF’s.
Para além da formação presencial preconizada neste Plano Curricular, o
Instituto de Educação à Distância e Aberta (IEDA) e o Programa “ Cursos de
Reforço Escolar: Sistemáticos, Contínuos, Experimentais e Reflexivos”
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(CRESCER) deverão desenvolver um amplo programa de formação em
exercício para aumentar a competência profissional dos professores,
recorrendo às novas tecnologias de informação.
Pretende-se que com este Plano Curricular de Formação de Professores se
criem condições para satisfazer as exigências do novo Plano Curricular do
Ensino Básico e garantir uma harmonia e funcionalidade necessárias para a
melhoria da qualidade de educação básica no país.
3. Princípios gerais
A Formação de Professores assenta nos princípios pedagógicos estabelecidos
no artigo 2 da Lei 6/92, do SNE, de 6 de Maio que preconizam:
a) desenvolvimento das capacidades e da personalidade de uma forma
harmoniosa, equilibrada e constante, que confira uma formação
integral;
b) desenvolvimento da iniciativa criadora, da capacidade de estudo
individual e de assimilação crítica dos conhecimentos;
c) ligação entre a teoria e a prática, que se traduz no conteúdo e método
do ensino das várias disciplinas, no carácter politécnico do ensino
conferido e na ligação entre a escola e a comunidade;
d) ligação do estudo ao trabalho produtivo socialmente útil como
forma de aplicação dos conhecimentos científicos à produção e de
participação no esforço de desenvolvimento económico e social do
país;
e) ligação estreita entre a escola e a comunidade, em que a escola
participa activamente na dinamização do desenvolvimento sócioeconómico e cultural da comunidade e recebe desta a orientação
necessária para a realização de um ensino e formação que respondam
as exigências do desenvolvimento do país.
Assim, de acordo com estes princípios, a formação de professores para o
ensino básico assenta na:
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 articulação teoria/prática numa perspectiva integrada;
 transferência de conhecimentos, atitudes e habilidades para a
prática profissional futura, e;
 A inovação e a investigação.
3.1

Articulação teoria/prática numa perspectiva integrada

A questão essencial da formação de professores é a definição do papel e
dimensão das vertentes teórica e prática. A relação entre a teoria e prática
constitui um indicador fundamental para a caracterização dos sistemas de
formação.
A investigação tem demonstrado que, na formação inicial, a opção por um
sistema integrado é, não apenas o mais viável, como também o mais eficaz,
porque permite que a prática se constitua como elemento regulador da
própria formação, ao ser objecto de leitura e interpretação a partir de
referentes teóricos.
O processo de formação organiza-se em função das situações detectadas na
prática, situações imprevisíveis e singulares que são analisadas por
formadores e formandos. O formando é, assim, em simultâneo, observador e
actor do processo, mobilizando para tal conhecimentos já existentes ou
efectuando pesquisas teóricas pertinentes em relação às questões em análise.
Propõe-se, por isso, um modelo integrado de articulação teoria/prática que,
desde o início, introduza os formandos na realidade das escolas,
favorecendo uma inserção pré-profissional gradual e, em simultâneo, uma
atitude de análise e questionamento dessa mesma realidade.
Um modelo deste tipo contribuirá ainda para a formação simultânea dos
formandos e dos professores em exercício nas escolas onde decorre a prática
pedagógica destes, permitindo a construção e experimentação de soluções
inovadoras.
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3.2 A transferência de conhecimentos, atitudes e habilidades para a prática
profissional futura
A transferência (transposição de comportamentos, conhecimentos e modos
de organização de um contexto para outro) implica a detecção e criação de
padrões nos processos de formação.
A transferência é favorecida pelo uso dos processos de formação em que os
princípios, orientações de base e modos de organização do trabalho são
semelhantes àqueles dos modelos em que se pretende levá-los a funcionar.
Assim, se se pretende que o professor centre o processo de ensinoaprendizagem nos interesses e necessidades dos alunos, promovendo a sua
participação activa na dinâmica das aulas, então, é necessário que durante a
formação sejam desenvolvidas estratégias de formação centradas no
formando.
Tendo em conta que não existe um completo isomorfismo entre as estruturas
de formação e as escolas, a transferência deve ainda ser facilitada pela
possibilidade de os formandos conceberem, implementarem e avaliarem
projectos educativos adequados às realidades com que deparam na prática
pedagógica. A interacção constante entre a planificação, experimentação e
avaliação permitirá aos formandos a aquisição de capacidades de análise do
real e de si mesmos na acção pedagógica.
3.3

Inovação e investigação na formação de professores

A necessidade de preparar os futuros professores para a inovação é uma
tendência actual comum a diversos países, nomeadamente aqueles em que
se levam a efeito as Reformas Educativas de carácter geral.
Formar professores para a inovação não significa apenas dotá-los de
conhecimentos e técnicas para aplicar reformas concebidas por técnicos da
educação. Significa, sobretudo, prepará-los para poderem, eles próprios,
tomar iniciativas inovadoras nos contextos locais em que decorrerá a sua
prática profissional. Essas iniciativas, sistematizadas no quadro do Currículo
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Local, singulares e contextualizadas, permitirão ao professor sair do quadro
formal dos saberes adquiridos para os confrontar com os problemas
levantados pela escolarização numa sociedade em mudança, concebendo e
implementando projectos mais adequados a cada comunidade, escola e
interesses de alunos.
Partindo do princípio que não existem soluções globais para todos os
problemas de educação no mundo actual, estas inovações contextualizadas,
levadas a cabo pelos próprios professores no tempo e no espaço onde
quotidianamente se movem, possibilitam a concepção e experimentação de
soluções inovadoras para os problemas reais com que se defrontam,
aproveitando os recursos do meio a nível humano, físico e material.
Para tal, é necessário que a formação dos professores, em lugar de tentar dar
a conhecer aos formandos todo o imenso leque de situações e problemáticas
que poderão vir a enfrentar, os prepare para agirem de forma criativa face a
situações inteiramente novas, no tempo e no espaço da sua formação.
O conhecimento de metodologias, técnicas e instrumentos de investigação
por parte dos professores é indispensável, considerando uma intervenção
educativa cientificamente fundamentada e com carácter inovador. Não se
pretende, com isto, formar investigadores, mas fornecer aos professores os
meios para caracterizar a realidade pedagógica, definir problemáticas e
aprofundar e ter acesso, a qualquer momento, aos resultados da investigação
científica na área da educação.
4.

Objectivos Gerais

O Currículo de Formação de Professores para o Ensino Básico visa preparar
professores do Ensino Básico e Educação de Adultos, munindo-os de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o correcto exercício da
sua actividade na escola. Ele assenta nos objectivos gerais da formação de
professores, definidos na Lei 6/92, artigo 33, que preconizam:
1. Assegurar a formação integral dos docentes, capacitando-os para
assumirem a responsabilidade de educar e formar os jovens e adultos.
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2. Conferir ao professor uma sólida formação científica, psicopedagógica e
metodológica.
3. Permitir ao professor uma elevação constante do seu nível de formação
científica e psicopedagógica.
5. Perfil do Graduado
O curso de formação de professores para o Ensino Básico deve ter em conta
as exigências do Sistema Nacional de Educação, procurando abranger todas
as áreas do conhecimento e as competências envolvidas no processo de
ensino-aprendizagem.
Neste Plano Curricular o perfil do graduado é definido a três níveis,
nomeadamente:
 nível pessoal e social;
 nível de conhecimentos científicos;
 nível de habilidades profissionais.
Pretende-se, assim, formar um professor que:
5.1 A nível pessoal e social
a) tenha amor à pátria (respeite os símbolos nacionais: bandeira, hino
nacional e emblema) independentemente da religião ou filiação
partidária
b) promova uma cultura de paz, democracia e justiça;
c) demonstre respeito pelos direitos humanos, em geral, e da criança, em
particular;
d) aplique as leis básicas do país, particularmente as relativas à
educação e os procedimentos administrativos e organizativos
inerentes à escola1;
e) demonstre ética e deontologia profissionais no exercício das suas
funções;
f) promova a protecção e uso racional de recursos naturais;

1

Constituição da República, Lei do Sistema Nacional de Educação, Política Nacional da Educação e Cultura, Estatuto Geral dos
Funcionários do Estado, Estatuto do Professor, Plano Curricular do Ensino Básico, Regulamento Geral das Escolas do Ensino Básico.
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g) participe proactivamente nas actividades sociais e práticas na
comunidade, contribuindo para o seu bem estar e da sociedade;
h) seja auto–didacta, dinâmico, criativo e participe na formação
contínua;
i) tenha auto-estima e afectividade equilibradas, que lhe permitam
estabelecer vínculos sãos com os alunos, professores e pessoas da
comunidade;
j) participe em acções de prevenção e combate ao consumo de drogas,
HIV/SIDA, malária e outras doenças endêmicas;
k) zele pelo patrimônio do estado; e,
l) analise os fenómenos sociais e culturais e a sua interacção com o
processo educativo.
5.2 A nível de conhecimentos científicos
a) demonstre domínio dos conteúdos e metodologias das disciplinas do
Ensino Básico;
b) domine a estrutura das Línguas Bantu de Moçambique e metodologias
de ensino bilingue;
c) use o vocabulário próprio de cada disciplina;
d) domine as técnicas básicas de expressão2; e,
e) Contribua para a conservação do património cultural
5.3 A nível de habilidades profissionais
a) conceba planos de aula, conjugando orientações do currículo do
Ensino Básico centralmente definido integrando o currículo local;
b) produza, conserve e utilize materiais de aprendizagem;
c) identifique as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos
seus alunos;
d) valorize as experiências dos alunos na organização do processo
educativo;

2

Inclui aspectos inerentes ao funcionamento de línguas, expressão artística, educação musical, dinâmicas de grupo, físico-desportivas, etc.
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e) promova oportunidades iguais para todos, em particular para a da
rapariga, crianças órfãs e vulneráveis e com necessidades educativas
especiais ou deficiências;
f) demonstre capacidade de reflexão sobre a sua prática, modificando os
métodos de trabalho para melhor responder às necessidades de
aprendizagem dos alunos;
g) demonstre capacidade de trabalho em equipa, participando na
dinâmica da escola, propondo e desenvolvendo iniciativas individuais
e colectivas;
h) dinamize grupos de estudo formados por professores da escola ou da
ZIP, contribuindo para a melhoria

do processo de ensino-

aprendizagem;
i) estimule o desenvolvimento de alunos com inclinações específicas em
determinadas áreas;
j) domine métodos, técnicas e estratégias de ensino que facilitem a
aprendizagem;
k) use estratégias e técnicas de ensino que contribuam para o
desenvolvimento

de

valores

e

atitudes

de

participação,

responsabilização e cooperação entre os alunos;
l) aplique formas de avaliação de acordo com os objectivos definidos
para o Ensino Básico;
m) utilize os resultados da avaliação para melhorar o seu desempenho e o
dos seus alunos;
n) garanta a colaboração de pessoas da comunidade em ofícios e outros
trabalhos de carácter artístico, educativo e pré-profissional;
o) identifique recursos locais (materiais e humanos) que apoiem na
implementação do currículo local;
p) domine estratégias de tratamento dos temas transversais;
q) aplique estratégias de recuperação de alunos com dificuldades de
aprendizagem;
r) utilize as Tecnologias de Informação e Comunicação;
s) aplique os dispositivos legais
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6. Plano de estudos
O Plano Curricular de Formação de Professores para o Ensino Básico
procura responder as exigências que se colocam ao sector de educação e
cultura, fornecendo ferramentas essenciais para que, no exercício das suas
funções, o futuro professor possa proporcionar um desenvolvimento
integral dos seus alunos, nos âmbitos cognitivo, afectivo e psicomotor, à luz
dos objectivos do Ensino Básico.
Este Plano preconiza uma formação intensiva, com as aulas a decorrer em
dois turnos. A carga horária semanal será de 36 tempos lectivos de 50
minutos cada, perfazendo, no fim do curso, cerca de 1440 tempos, o que é
equivalente a 1200 horas3.
Esta organização impõe uma nova atitude de trabalho de todos os
intervenientes no processo de formação de professores, a partir do MEC,
DPEC, SDEJT, até às Instituições de Formação de Professores. Deverão ser
criadas condições logísticas (alojamento condigno, alimentação e transporte,
salas de aula, escolas anexas, bibliotecas) e pedagógicas (livros didácticos e
de literatura diversa, TICs).
Para além das disciplinas inscritas neste plano, serão abordados temas que
pela sua natureza o seu tratamento deverá ser feito em todas as disciplinas.
Neste Plano Curricular deverão ser tratados obrigatoriamente os seguintes
temas transversais:
• Educação de valores, direitos humanos, género e democracia;
• Saúde sexual e reprodutiva (ITS, HIV/SIDA);
• Saúde Escolar (primeiros socorros, doenças contagiosas mais
frequentes em idade escolar, prevenção das principais doenças,
nutrição, prevenção do consumo de drogas e bebidas alcoólicas);
• Educação Ambiental, e;

3

os cursos de 2 anos dos IMAP’s oferecem uma formação de cerca de 1700 horas
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• Introdução à Informática.
O IEDA deverá elaborar módulos auto-instrucionais para cada um dos
temas e, nas Instituições de Formação de Professores, todos os formadores
deverão dominar o seu conteúdo e planificar a sua aplicação em cada
disciplina.
A indicação destes temas não veda a possibilidade de cada instituição de
formação de professores identificar e abordar outros temas relevantes, de
acordo com a realidade local.
A Língua Portuguesa deverá merecer um tratamento privilegiado por parte
de todos os formadores, independentemente da disciplina que leccionem,
porque ela é a língua de instrução e o seu domínio deve ser assegurado por
todos os intervenientes no processo de formação.
A formação de professores deve ser acompanhada por um conjunto de
actividades extra-curriculares, tais como, produção escolar, desporto,
educação ambiental, actividades culturais e outras que concorram para o
desenvolvimento integral do formando.
O novo currículo do Ensino Básico apresenta inovações que exigem do
professor competências, para além do saber e dominar técnicas de ensino da
leitura, escrita, contagem e cálculos básicos, que concorram para o eficaz
exercício do magistério primário, destacando-se os seguintes:
1. domínio de conteúdos do ensino básico;
2. habilidades de abordagem do processo de ensino-aprendizagem
centrado no aluno e na realidade local;
3. aquisição de mestria na gestão do processo de ensino-aprendizagem,
incluindo turmas numerosas e multi-classes usando metodologias
específicas;
4. desenvolvimento de habilidades de concepção e uso de materiais
didácticos;
5. domínio de estratégias de ensino de L1 e L2;
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6. domínio do sistema de avaliação diagnóstica, sumativa e formativa e
adopção de estratégias de recuperação dos alunos com dificuldades
de aprendizagem;
7. capacidade de interpretação do regulamento de avaliação do Ensino
Básico em geral, e particularmente, para a explicação da progressão
por ciclos de aprendizagem e outras inovações;
8. habilidades de pesquisa e integração de conteúdos numa prática
reflexiva;
9. habilidades de pesquisa e integração de conteúdos do currículo local;
10. habilidades para a integração e promoção de valores cívicos e morais
na escola e na comunidade;
11. desenvolvimento

de

alguns

valores

que

permitirão

um

comportamento irrepreensível na comunidade, tais como respeito,
honestidade, disciplina, amor ao próximo, solidariedade, integridade,
responsabilidade, partilha, amizade, perdão, alegria, etc.
Assim, através de um leque de disciplinas, o plano curricular procura cobrir
estes saberes, habilidade e valores, permitindo que o formando aprenda
matérias relevantes relacionadas com o magistério do Ensino Básico.
Tecnologias de Informação e Comunicação
As Tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) são uma ferramenta
indispensável no mundo actual. Neste contexto, o presente Plano Curricular
propõe

uma

abordagem

que

permita

ao

formando

explorar

as

potencialidades as TIC’s para a resolução dos sus problemas do dia a dia.
Durante a formação o formando deverá ser envolvido em actividades
lectivas e de pesquisa relacionadas com todas as disciplinas em que se usam
as TIC’s para aceder e obter informação. De igual modo, torna-se importante
que o formando aprenda a usar as TIC’s como meio de ensino, isto é, treine
técnicas da sua utilização ao serviço do processo de ensino-aprendizagem.
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Plano de Estudos
Carga horária semanal
Nº

DISCIPLINAS

Duração

Semestre

Nº DE SEMANAS
por Semestre
Nº total de aulas - Curso
1º Sem. 2º Sem.

Anual

1º
3

2º
4

20
20

20
20

Introdução à Metodologia de Pesquisa-acção e TIC’s

Semestral

3

0

20

0

60

0

60

3

Organização e Gestão Escolar

Semestral

3

0

20

0

60

0

60

4

Metodologias de Ensino de Educação Moral e Cívica

Semestral

2

0

20

0

40

0

40

5

Técnicas de Expressão em Línguas

Anual

2

2

20

20

40

40

80

6

Metodologias de Ensino de Língua Portuguesa

Anual

2

4

20

20

40

80

120

7

Metodologias de Ensino de Ciências Sociais

Anual

3

3

20

20

60

60

120

8

Metodologias de Ensino de Educação Física

Anual

2

3

20

20

40

60

100

9

Metodologias de Ensino de Educação Musical

Anual

2

3

20

20

40

60

100

10

Metodologias de Ensino de Matemática

Anual

3

6

20

20

60

120

180

11

Metodologias de Ensino de Educação Visual

Anual

2

2

20

20

40

40

80

12

Metodologias de Ensino de Ciências Naturais

Anual

3

3

20

20

60

60

120

2

2

20

20

40

40

80

1

Psicopedagogia

2

13

Línguas Bantu de Moçambique e Metodologia de Educação
Bilingue

Anual

1º Sem 2º Sem
60
80

Total

140

14

Noções Básicas de Construção, Manutenção e Produção Escolar

Anual

2

2

20

20

40

40

80

15

Metodologia de Ensino de Ofícios

Anual

2

2

20

20

40

40

80

36

36

20

20

720

720

1.440

TOTAL
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Formação de Professores de Inglês
O curso tem a duração de 1 ano e visa conferir, ao futuro professor,
conhecimentos, capacidades e atitudes que o permitam actuar com segurança
no ensino da língua inglesa.
A finalidade deste curso é:
•

Desenvolver a competência no uso da língua inglesa.

•

Desenvolver competências no uso das metodologias de ensino da língua
inglesa

Funcionamento do curso
O Curso compreende três blocos:
-

Psicopedagogia;

-

Especialidade;

-

Metodologias de Ensino.

Na área de especialidade o curso de língua inglesa será estruturado em
módulos:
•

O Primeiro módulo é composto de material contido nos livros da
6ª e 7ª classes e conteúdos de nível elementar;

•

O segundo módulo comporta conteúdos do nível pre-intermédio;

•

O terceiro módulo compreende conteúdos de nível intermédio;

•

O quarto módulo compreende conteúdos de nível intermédioavançado (Upper Intermediate). Cada módulo terá um livro
nuclear e outro material.

Durante o curso o formando terá a possibilidade de praticar todas as
actividades, como canções, poesia, contos, jogos e outros, necessários para o seu
trabalho na sala de aulas, depois de concluir o curso.
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Disciplinas Complementares
A formação para o ensino da disciplina de inglês obedece o preceituado no
PCEB, que enquadra a esta língua na área de Comunicação e Ciências Sociais e
em termos de combinações de disciplinas coloca esta no BLOCO 3, composto
por Inglês, Ofícios e Educação Visual.
De acordo com a inclinação do formando poderão ser consideradas outras
opções, tais como Inglês, Oficios e Educação Moral e Cívica, ou Inglês,
Educação Visual e Educação Moral e Cívica. Para além das disciplinas
específicas, o formando deverá estudar as metodologias das disciplinas
complementares.
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Proposta Plano de estudos do curso de Inglês 10ª+1

Nº

DISCIPLINAS

Duração

Carga horária
semanal
Semestre
1º
2º

Nº DE
SEMANAS por
Nº total de aulas - Curso
Semestre
1º Sem. 2º Sem.
20
20
1º Sem 2º Sem Total

1

Psicopedagogia

Anual

3

2

20

20

60

40

100

2

Organização e Gestão Escolar

Semestral

0

2

0

20

40

0

40

3

Língua Inglesa

Anual

27

26

20

20

540

520

1060

4

Metodologia de Ensino de Língua Inglesa

Anual

2

2

20

20

40

40

80

5

Noções Básicas de
Produção Escolar

Anual

2

2

20

20

40

40

80

6

Metodologias de Ensino de Educação Moral e Cívica

Semestral

2

0

20

0

40

0

40

7

Línguas Bantu de Moçambique

Semestral

0

2

0

20

0

60

60

36

36

20

20

760

700

1460

Construção,

TOTAL

Manutenção

e
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8. Objectivos gerais das disciplinas
Psicopedagogia
A formação nesta disciplinas deverá permitir que o futuro professor:
1. Compreenda noções básicas de Psicopedagogia;
2. Conheça os processos de desenvolvimento e aprendizagem humanos;
3. Adquira conhecimentos da psicologia da aprendizagem para a condução
do processo de ensino aprendizagem adequado a idade, aos interesses e
ao contexto do aluno;
4. Seleccione métodos técnicas e meios adequados ao processo de ensino
aprendizagem;
5. Conheça os princípios que norteiam os processos de ensino e
aprendizagem das crianças com necessidades educativas especiais;
6. Manifeste atitudes de amor à profissão, espírito de auto crítica e de
formação permanente.
Introdução à Metodologia de Pesquisa-acção e Tecnologias de Informação e
Comunicação
A formação nesta disciplinas deverá permitir que o futuro professor:
1. Domine as Tecnologias de Informação e Comunicação

na óptica do

utilizador;
2. Use as Tecnologias de Informação e Comunicação em diferentes
situações;
3. Distinga conhecimento empírico do científico;
4. Distinga as características de uma pesquisa tradicional da Pesquisaacção;
5. Use correctamente citações (livre, textual, citação de citação...)
6. Elabore pequenos projectos para a resolução de problemas;
7. Redija relatórios de Pesquisa-acção;
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Organização e Gestão Escolar
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. Conheça os fundamentos teóricos sobre a Organização e Gestão Escolar;
2. Reconheça a importância da liderança na Gestão Escolar;
3. Aplique a legislação escolar e as demais, inerentes à organização políticoadministrativa do país;
4. Domine as filosofias, princípios, estratégias e inovações preconizadas no
Plano Curricular do Ensino Básico;
5. Domine o uso dos instrumentos de escrituração escolar, e
6. Zele pelo património do Estado.
Metodologias de Ensino de Educação Moral e Cívica
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. Desenvolva estratégias de ensino de valores morais e cívicos.
2. Desenvolva uma cultura de paz, democracia, justiça e respeito pelos
direitos humanos;
3. Promova o conhecimento e o respeito pelos símbolos nacionais, órgãos de
soberania, datas históricas nacionais e algumas internacionais;
4. Consolide as noções de formação integral e da contribuição da Educação
Moral e Cívica na formação da pessoa;
5. Compreenda que as relações humanas são determinadas pelos direitos e
deveres que cada um deve cumprir;
6. Contribua para a resolução pacífica dos conflitos na família, na escola, na
comunidade e na sociedade em geral;
7. Desenvolva formas democráticas de acção, através de práticas na sala de
aulas e na escola;
8. Eduque o formando a ter amor à pátria, orgulho e respeito pela tradição e
cultura moçambicana.
Técnicas de Expressão e Comunicação em Línguas
A Formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
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1. Conheça as diferentes áreas de uso das Línguas;
2. Empregue as técnicas de expressão mais adequadas ao meio, aos
interesses e às necessidades dos alunos do Ensino Básico;
3. Compreenda a importância da língua portuguesa como de instrução;
4. Compreenda mensagens, orais e escritas, relacionadas com diversas
situações do quotidiano;
5. Comunique, oralmente e por escrito, no relacionamento cívico, social
e cultural;
6. Adeqúe a língua às diferentes situações de comunicação;
7. Manifeste atitudes positivamente aceites na escola e na comunidade;
8. Conheça os deveres direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos;
9. Previna e combater as DTS, HIV/SIDA;
10. Reconheça a importância da Saúde Escolar para a saúde dos alunos;
11. Previna e combater o consumo de drogas e bebidas alcoólicas;
12. Manifeste o amor à pátria e orgulho de ser moçambicano,
13. Participe na preservação e conservação do ambiente
14. Use os meios disponíveis sobre os TICs para o ensino-aprendizagem
na escola e na comunidade.
Metodologias de Ensino da Língua Portuguesa
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. conheça as diferentes etapas e os procedimentos didácticos para cada
uma das áreas que compõem a disciplina de Língua Portuguesa;
2. desenvolva habilidades que permitam seleccionar as metodologias mais
adequadas ao meio, aos interesses e às necessidades dos alunos do
Ensino Básico;
3. compreenda a importância da Língua Portuguesa como língua de
instrução;
4. conheça os fundamentos e as metodologias usadas no ensino da língua,
em geral e em particular, da Língua Portuguesa como língua segunda;
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5. desenvolver métodos e técnicas inerentes ao ensino e aprendizagem da
oralidade, leitura e escrita;
6. domine o uso do programa da Língua Portuguesa do Ensino Básico.
Metodologias de Ensino de Ciências Sociais
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1.

Reconheça que o ensino de ciências sociais se baseia em factos e
documentos históricos, nas relações do Homem com espaço em que
está situado e na relação com outros Homens.

2.

Conheça as orientações metodológicas que constituem a base do
processo de ensino-aprendizagem da disciplina de ciências sociais no
Ensino Básico – da 4ª a 7ª classes.

3.

Domine os manuais que constituem um instrumento base no ensino da
disciplina de ciências sociais no Ensino Básico, nomeadamente o livro
do aluno, o manual do professor incluindo o programa de ensino.

4.

Compreenda os métodos e meios didácticos de ensino de ciências
sociais de acordo com as exigências de cada conteúdo, classe, idade,
condições da escola e do meio circundante.

5.

Aplique os métodos e meios didácticos de ciências sociais de acordo
com as exigências de cada conteúdo, classe, condições da escola e do
meio circundante.

6.

Desenvolva nos alunos o vocabulário específico da disciplina de
Ciências sociais como forma de contribuir para o desenvolvimento da
linguagem adequada que assegura a melhor assimilação e acomodação
do conteúdo de aprendizagem.

7.

Faça investigação bibliográfica e seleccionar correctamente informações
que ampliam a visão científica e enriquecer as aulas da disciplina de
ciências sociais.

8.

Aplique os métodos de controle e de avaliação contínua/sistemática e
sumativa do processo de ensino-aprendizagem dos alunos.
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9.

Faça uso correcto dos resultados de controle e avaliação do processo de
ensino-aprendizagem.

10.

Incuta nos alunos comportamento, atitudes que estejam de acordo com
os valores Cívico e Morais da sociedade moçambicana.

Metodologias de Ensino de Educação Física

A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1.

Desenvolva competências para associar a aprendizagem teórica à
pratica desta disciplina nos diversos níveis etários dos alunos e
interligar com outras áreas do saber e saber fazer;

2.

Conheça os programas e os manuais Educação Física do ensino
básico;

3.

Proporcione

a

vivência

de

múltiplas

situações

de

pratica

sistematizada de actividades físico - desportivas nas escolas;
4.

Saiba planificar, orientar e dosificar os conteúdos desta disciplina;

5.

Conheça técnicas de resolução de problemas que permitam gerir os
recursos naturais e humanos disponíveis e adapta-los a favor da aula
de educação física;

6.

Saiba utilizar a educação física como meio para a socialização no
quadro de relações interpessoais e com a comunidade;

7.

Desenvolva habilidades e valorizar hábitos e costumes através de
danças e jogos tradicionais e convívios desportivos culturais;

8.

Desenvolver

qualidades

motoras

básicas,

funcionais

e

cardiovasculares;
9.

Fomente

o

respeito

mutuo

e

desenvolver

o

sentido

de

responsabilidade e cooperação e estimular a criatividade;
10.

Desenvolva as relações espácio-temporais e o sentido de ritmo dos
movimentos;

11.

Domine as técnicas de avaliação utilizando as técnicas em várias
situações de aprendizagem e utilizar os seus resultados para a
retroalimentação.

12.

Aplique os conhecimentos de 1º socorros.
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13.

Conheça a terminologia especifica da educação física.

14.

Distinga os conceitos de educação física (aptidão física, exercício
físico, actividade física e desporto )

15.

Identifique formas de planificação, condução e avaliação da aula de
educação física

16.

Execute os exercícios de ginástica de base

17.

Aplique os jogos educativos e danças tradicionais

18.

Promova a pratica de jogos pré-desportivos e desportivos.

Metodologias de Ensino de Educação Musical
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. Desenvolve a sensibilidade e o gosto pelas artes;
2. Adquira criatividade musical;
3. Desenvolva a linguagem e comunicação;
4. Conheça

a importância da Música no processo de

ensino e

aprendizagem;
5. Contribua para a recreação na escola e na comunidade;
6. Crie hábitos de apreciação e prática musical;
7. Conheça metodologias e estratégias do ensino de Educação musical;
8. Desenvolva a prática e execução dos Instrumentos musicais;
9. Domine o Programa de Educação Musical para o ensino básico;
10. Conheça o Repertório Escolar seleccionado;
11. Promova a interdisciplinaridade.
Metodologias de Ensino de Matemática
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. Reconheça que a Matemática desempenha um papel importante na
resolução de problemas do quotidiano
2. Saiba como planificar e orientar aulas de Matemática;
3. Domine conscientemente as técnicas de cálculo mental como escrito e
sua leccionação na sala de aulas

27

4. Aplique os princípios didácticos no processo de ensino e
aprendizagem da matemática
5. Reconheça a necessidade da Matemática estar ao alcance de todos,
devendo o professor envidar esforços neste sentido;
6. Desenvolva nos formandos o gosto, o prazer e a capacidade de
aprender a Matemática;
7.

Saiba que as actividades de Matemática não devem ser tomadas
como assuntos prontos e definitivos;

8.

Saiba que o ensino de Matemática consiste em relacionar observações
do mundo real com representações como: esquemas, tabelas, figuras,
etc.

9. Saiba que os exercícios propostos na sala de aula devem ter alguma
relação com o meio social onde a escola se insere;
10. Saiba que o ensino de Matemática deve partir do concreto para o
abstracto, do conhecido para o desconhecido e do próximo ao
distante.
11. Avalie os materiais de ensino na sua qualidade de meios facilitadores
de uma aprendizagem activa;
12. Analise as estratégias usadas por crianças que frequentam ou não
frequentam a escola na resolução de problemas matemáticos
13. Adquira conhecimentos no âmbito de desenvolvimento cognitivos
relacionados com os conceitos matemáticos abordados no ensino
básico
14. Tenha a capacidade de aplicar os processos matemáticos através do
esforço individual ou cooperativo;
15. Domine a linguagem matemática.
Metodologias de Ensino de Educação Visual
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. Conheça a importância das artes visuais como valor cultural
indispensável ao desenvolvimento integral do ser humano;
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2. Conheça as fases de desenvolvimento gráfico da criança;
3. Utilize a imagem como meio de comunicação e expressão;
4. Use, nas técnicas de expressão plástica, os recursos naturais existentes;
5. Desenvolva a capacidade de observação e espírito criativo;
6. Desenvolva o sentido artístico, estético e crítico de tudo que o rodeia;
7. Desenvolva a destreza manual e a motricidade fina;
8. Manifeste a auto - estima;
9. Desenvolva o espírito de cooperação e ajuda mútua;
10. Conheça as formas de avaliação dos desenhos da criança;
11. Desenvolva o método de resolução de problemas a partir de situações
concretas;
12. Colabore com os artistas plásticos locais;
13. Valorize a cultura artística local, do país e do mundo;
14. Observe regras de higiene e segurança no trabalho.
Metodologias de Ensino e Ciências Naturais
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. Domine os conteúdos das Ciências Naturais;
2. Conheça os objectivos e as orientações metodológicas fundamentais do
ensino de Ciências Naturais;
3. Assegure a unidade entre a instrução e educação no processo de
mediação e assimilação de Ciências Naturais;
4. Produza os meios didácticos necessários para o ensino das Ciências
Naturais;
5. Valorize o uso dos materiais locais no ensino das Ciências Naturais;
6. Desenvolva as habilidades para investigar fenómenos relacionados com
a natureza;
7. Desenvolva actividades que focalizam a compreensão e mediação de
conceitos e princípios adquiridos nas Ciências Naturais como:
observação, experimentação, interpretação e dedução;
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8. Aplique os conhecimentos e habilidades para a gestão sustentável do
ambiente.
Línguas Bantu de Moçambique e Metodologia de Educação Bilingue
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. Reconheça a diversidade Linguística de Moçambique;
2. Compreenda a importância da introdução das Línguas Moçambicanas
no Ensino;
3. Domine os conhecimentos básicos sobre similaridades entre as várias
línguas Bantu faladas em Moçambique;
4. Familiarize-se com a estrutura das Línguas Moçambicanas nos aspectos
elementares da fonética/fonologia e morfologia/sintaxe;
5. Adquira noções básicas das diferenças estruturais entre as Línguas Bantu
e o português e as possíveis áreas de tensão entre elas.
Metodologias de Ensino de Ofícios
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. Tenha conhecimentos técnico-científicos básicos sobre a produção agropecuária, industrial e artesanal;
2. Analise criticamente a estrutura organizacional de um trabalho
baseando-se nos elementos da linguagem visual como meios de
comunicação e expressão, usando métodos de observação, interpretação
e experimentação;
3. Desenvolva a capacidade e habilidade de elaborar material didáctico,
objectos e utensílios, apoiando-se em técnicas variadas e de artesanato;
4. Utilize a relação forma-função como complemento indispensável da
qualidade visual;
5. Aplique os conhecimentos para desenvolver a capacidade de apreciar e
preservar o património artístico-cultural.

30

Noções Básicas de Construção, Manutenção e Produção Escolar
A formação nesta disciplina deverá permitir que o futuro professor:
1. Interprete um projecto simples de construção;
2. Organize um processo de construção comunitária;
3. Desenvolva uma obra simples;
4. Apoie as comunidades na gestão técnica de obras;
5. Organize a produção de materiais de construção locais;
6. Aplique as técnicas de preparação e conservação de solos e águas;
7. Aplique as técnicas de prevenção e combate às pragas e doenças que atacam as
culturas;
8. Pesquise drogas para o combate às pragas e doenças que atacam as culturas;
9. Estabeleça campos verdes (culturas arbóreas e florícolas)
10. Aplique as técnicas de processamento e conservação de produtos agro-pecuários;
11. Aplique as técnicas de criação de animais de pequena espécie;
12. Pesquise formas de propagação/reprodução de espécies em extinção;
13. Pesquise plantas e animais de interesse medicinal;
14. Promova acções de protecção de espécies em extinção (animais ou vegetais)
15. Produza objectos utilitários.
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9.

Orientações metodológicas da formação

O Plano Curricular de Formação de Professores preconiza o uso de métodos e
técnicas de ensino que privilegiam a participação activa do formando na busca do
saber, saber ser/estar e saber fazer. O formando deve ser o sujeito da
aprendizagem e não apenas um receptáculo da informação veiculada pelo
formador.
Deve-se maximizar o estudo individual e em grupo, aproveitando os recursos
alocados às Instituições de Formação de Professores. Também se deve ter em
conta que os futuros professores trabalharão, muitas vezes, com turmas
numerosas ou multi-classes, o que pressupõe a sua preparação em metodologias
específicas para o atendimento destas situações.
Deve-se criar espaços de debate de diversos e variados assuntos que se
considerem relevantes para a formação do professor, através da organização de
seminários, palestras, visitas de estudo e outras formas. Será nestes debates que
poderão ser apresentados temas transversais de actualidade. Propõe-se que cada
formando tenha a oportunidade de participar numa actividade do género
(palestra ou visitas de estudo) pelo menos uma vez por mês. Esta prática poderá
contribuir positivamente para o desenvolvimento de competências dos
formandos em diferentes domínios.
As actividades extra-lectivas aqui propostas devem observar uma lógica
pedagógica para se poder tirar o maior proveito possível das mesmas. Para tal, os
assuntos a serem abordados devem ser planificados antecipadamente.
À Língua Portuguesa, objecto e meio de ensino, deve-se dedicar uma atenção
especial, pelo facto de a maioria dos candidatos ao curso não ter um domínio da
mesma. Quanto à sua metodologia de ensino, deve ser tomada, primeiro, como
língua segunda ou estrangeira, atendendo que a maioria das crianças que chega à
escola, sobretudo nas zonas suburbanas e rurais, desconhece esta língua ou tem
um fraco domínio. Para o tratamento específico destes casos, o formando deverá
sair da Instituição de Formação já munido de técnicas e metodologias de ensino
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bilingue. Também devem ser tomados em conta os métodos de ensino da Língua
Portuguesa como língua primeira, porque existe, entre a população escolar, um
número considerável de falantes nativos, especialmente nas cidades e vilas.
As práticas pedagógicas devem ser planificadas conjuntamente pelos formadores,
formandos e professores da escola anexa, ou pessoal de outras instituições
intervenientes para se tirar o maior proveito possível. Tomando em consideração
que durante a formação não haverá um período destinado ao estágio, a escola
anexa deverá desempenhar um papel de “laboratório pedagógico”, onde serão
testadas

as

metodologias

de

ensino.

As

escolas

anexas

deverão ser

particularmente bem equipadas de modo a oferecer as melhores condições de
aprendizagem. Para além das condições materiais, nas escolas anexas deverão
trabalhar professores com reconhecida experiência, capazes de apoiar o processo
de formação de novos professores.
As práticas pedagógicas serão motivo de um regulamento específico que deverá
priorizar a introdução gradual do formando na vida da escola:


no primeiro momento deverá assistir às aulas leccionadas por professores
nas escolas, cabendo-lhe a missão de anotar o que observa;



no segundo momento irá participar nas actividades de planificação levadas
a cabo nas escolas; e



no terceiro e último momento irá leccionar, na própria turma, numa acção
de simulação.

Assim sendo, os formadores e os professores da escola anexa - professores
orientadores, devem mostrar grande capacidade de interligação das diferentes
matérias curriculares nas suas aulas.
Os formadores devem desmistificar a aprendizagem das diferentes matérias,
sobretudo as consideradas difíceis, sustentando a sua aprendizagem com os
problemas do dia-a-dia que os alunos enfrentam. Para tal, é preciso observar
com algum rigor os seguintes princípios:


o carácter lúdico do Ensino Básico;



a ligação entre a teoria a prática;
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a concretização do ensino;



a orientação do ensino, partindo do mais fácil ao mais difícil, do menos
complexo ao mais complexo e do concreto ao abstracto.

As metodologias de ensino da Educação Visual e Ofício, Educação Física e
Educação Musical devem ser entendidas como áreas ou disciplinas práticas em
que a sua aprendizagem é produto de actividades práticas, ou seja, "aprender fazendo", pois elas visam sobretudo o desenvolvimento sensório-motor. Estas
áreas ou disciplinas estão orientadas de modo a dar, no princípio, maior
enfoque ao desenvolvimento de habilidades de realização das actividades, e,
progressivamente, cultivar a metodologia e as técnicas de ensino das matérias
que veiculam.
No que diz respeito às actividades extra-lectivas (sejam elas de manutenção das
instalações, limpeza, ajuda aos outros, etc., até à participação em órgãos de
tomada de decisões) a Instituição de Formação de Professores deve incentivar a
participação individual e colectiva dos formandos, de modo a criar-lhes o espírito
empreendedor tão necessário para a carreira docente.
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10. Avaliação
A avaliação, como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, é uma
actividade contínua de pesquisa que visa verificar até que ponto os objectivos
definidos no programa estão sendo alcançados de modo a se decidir sobre
alternativas do trabalho do formador, do formando ou da escola como um todo.
Sendo assim, ela não deve ser entendida como um fim em si, mas um meio para
verificar as mudanças de comportamento. Ela permite identificar os alunos que
necessitam de atenção especial e reformular o trabalho com a adopção de
procedimentos para sanar tais deficiências. O próprio aluno deve perceber que
a avaliação é um meio e, para isso, o professor deve explicar-lhe os objectivos
da mesma e analisar com ele os resultados alcançados.
Ao realizar a avaliação, o formador deve estar claro sobre a finalidade da
mesma, isto é, se se trata de avaliação diagnóstica, formativa ou sumativa. Deve
estar também claro que, independentemente da finalidade da avaliação, podem
encontrar-se elementos das outras funções da avaliação, ou seja, o formador não
deve tomar cada função avaliativa com o fim único, devendo aproveitar para
fazer análise, do ponto de vista das outras funções.
Para um processo avaliativo, espera-se que o professor observe alguns destes
princípios4:


Clareza no que vai avaliar;



Variação das técnicas da avaliação;



Consciência das possibilidades e limitações das técnicas escolhidas para
a avaliação;



Estabelecimento

de

critérios

de

avaliação

que

indiquem

as

aprendizagens imprescindíveis.
Os instrumentos e as formas de avaliação devem ser diversificados e
articulados com as estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem

4

Piletti, 1986: 194-5.
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para permitir que o formando tenha maior participação na mobilização,
pesquisa e articulação de conhecimentos e seja capaz de construir quadros de
referência próprios, testar as suas próprias estratégias de aprendizagem e criar
mecanismos de auto-controlo nessa aprendizagem.
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