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VAMOS 
LEMBRAR…

SDI 2014

Índice elevado de 
absentismo entre 

alunos e 
professores

Baixos resultados 
entre alunos

Baixos resultados 
entre professores

Grandes 
diferenças de 

género no Centro 
e no Norte



O QUE MUDOU?

SDI 2018

1 Estudantes: 
Resultados melhoram, mas 
ainda criticamente baixos

2 Professores: 
Absenteísmo reduziu; 

conhecimento e prácticas
pedagógicas ainda 

baixas

3 Directores: Pouca 
formação; conhecem níveis 

de absenteísmo de 
professores mas não o 
nível de aprendizagem 

nas suas escolas  

4 Situação financeira 
das escolas: 

Enormes diferenças 
regionais de-facto nos 
recursos das escolas

5Desigualdades: Há 
melhorias, porém não 

igualmente partilhadas 
por todos



SDI 2018 – BREVE RELANCE

337 escolas
visitadas

821professores 
avaliados

317 directores 
entrevistados

2,503 alunos 
avaliados

963 familiares 
entrevistados(novo)

277 classes 
observadas (com 
TEACH - novo)



SDI 2018 – BREVE 
RELANCE



1. ALUNOS
APRENDIZAGEM, ABSENTISMO

E COMPETÊNCIAS SÓCIO-EMOCIONAIS.



APRENDIZAGEM
DO ALUNO
• Melhorias a Português e 

(menores) a Matemática.



APRENDIZAGEM DO 
ALUNO: REGIÕES
Melhorias no Sul e no Norte 
(menores). Estagnação no 
Centro.

Aumento de diferenças 
regionais.



APRENDIZAGEM DO ALUNO: 
MAIS ALUNOS FALANDO
PORTUGUÊS?

• Falantes da língua Português 
apresentam melhores 
resultados tanto a Matemática, 
como a Português.

• As diferenças entre os alunos 
que falam Português em casa 
e os que não falam, 
aumentaram substancialmente 
(quase em dobro).



APRENDIZAGEM DO 
ALUNO: 
ENSINO BILINGUE

• Os resultados das escolas de 
ensino bilingue são levemente 
mais baixos que as escolas 
monolingues (total e rural)

• A amostra de escolas bilingues 
não e necessariamente 
representativa do total das 
escolas bilingues

• Para conhecer a efectividad do 
programa bilingue, e importante 
implementar uma avaliação de 
impacto rigorosa



ABSENTEÍSMO DO 
ALUNO: ENORME 
DESAFIO NO NORTE E 
CENTRO

• (Mais) A metade dos alunos 
matriculados no Centro e no 
Norte estavam ausentes 
durante a visita.

• No Sul, o absenteísmo é menor, 
cerca de 17-18% (um terço 
das outras regiões) 

-9% 
(2014)



APRENDIZAGEM DO ALUNO: NIVEIS AINDA BAIXOS 



APRENDIZAGEM DO ALUNO: 
EXEMPLOS

Mais de  55%

Mais de 75%
Mais de 80%

Quase 40%



2. PROFESSORES
AVALIAÇÃO, OBSERVAÇÃO DE AULA,

ABSENTISMO E MOTIVAÇÃO.



PROFESSORES: AVALIAÇÃO

• Os resultados de avaliação dos 
professores melhoraram nos últimos 
4 anos, porém permanecem baixos.



PROFESSORES: AVALIAÇÃO

• Apenas cerca de 3.3% dos professores 
de Matemática e 0.4% dos professores 
de Português têm domínio do curriculum 
que é suposto ensinarem.

• O conhecimento mínimo é definido em 
alcançar a classificação de 80% ou 
mais numa determinada disciplina na 
avaliação do professor.

• Importantes implicações para o 
recrutamento de formandos.



PROFESSORES: 
OBSERVAÇÃO DE AULA
• Uma nova ferramenta de observação de 

aula (Teach) foi aplicada em Moçambique 
no SDI 2018.

• A classificação é dividida em 3 grandes 
áreas: 1. Cultura de Sala de Aula, 2. 
Instrução, e 3. Competências Socio-
emocionais.

• Os resultados de Cultura de Sala de Aula 
são elevados em todo o país, enquanto que 
os (resultados) de Competências Socio-
emocionais são os mais fracos.

• Os resultados são parecidos aos de 
Paquistão



PROFESSORES: 
OBSERVAÇÃO DE AULA

• Os resultados de Teach correlacionam-
se com o nível dos alunos – alunos dos 
professores com maior pontuação 
apresentam melhores resultados.



GÉNERO: PROFESSORES/AS 
E ALUNOS/AS

• As professoras são associados a 
melhores resultados entre as raparigas 
e rapazes, apesar de ter piores 
resultados nas Avaliações do Professor.

• Isto é parcialmente explicado pelas 
diferenças nos resultados de 
Observação de Aula (as professoras 
mostraram melhores resultados).

• As professoras quase colmatam a 
diferença de género entre rapazes e 
raparigas.

Professoras

Professores



PROFESSORES: 
MOTIVAÇÃO

A grande maioria dos 
professores diz que….

“Os estudantes merecem mais 
atenção da minha parte 
quando…”



PROFESSORES: 
MOTIVAÇÃO

A grande maioria dos 
professores confia em que 
pode ajudar o aprendizado de 
um aluno em condições pouco 
favoráveis



ABSENTISMO ENTRE 
PROFESSORES

• Reduziu bastante, mas continua elevado.

• Não há convergência entre regioes



ABSENTISMO ENTRE 
PROFESSORES

• Reduziu bastante, mas continua elevado.

• Não há convergência entre regioes



FACTORES DO 
ABSENTISMO ENTRE 
PROFESSORES

• Doencia e a razão mais frequentemente 
citada

• Alto porcentagem de ausencias não 
justificadas

• Buscar o salario e formacão som pouco 
citadas



ABSENTISMO ENTRE 
PROFESSORES

• O absentismo entre professores varia 
com o dia da semana e do mês.

• Inquiridores e respondentes relatam que 
geralmente, os professores viajam para 
receber seus salários ou depositar seu 
dinheiro no banco.

• Isto muitas vezes significa, estar ausente 
no final do mês



3. DIRECTORES



DIRECTORES
•A maioria dos directores recebe 
treinamento específico para 
directores (67.8%).

•No entanto, este treinamento é 
geralmente bastante curto. A 
duração mais comum é entre 1 
a 4 semanas.

•No Sul, cerca de 25% dos 
directores receberam um 
treinamento mais longo, de 
cerca de 1 a 4 meses.



DIRECTORES

Os directores respondem 
melhor a pergunta “Que 
percentagem dos professores 
esta ausente da escola num dia 
normal?” que a pergunta 
“ Quantos alunos da sua escola 
conseguem fazer uma adição 
de um digito” 



DIRECTORES

• Quando questionados ‘o que é 
um bom professor’, os 
directores tendem a apontar 
para as competências 
pedagógicas.

• No entanto, há diferenças 
regionais interessantes.

• É mais provável que as 
capacidades naturais e as 
competências de gestão de 
sala de aula sejam citadas no 
Norte.



DIRECTORES

•Os directores também 
responderam sobre as suas 
percepções sobre quais são os 
principais constrangimentos para 
a aprendizagem do aluno. 

•A falta de material escolar tem 
a primeira classificação, o 
absenteísmo estudantil e a falta 
de envolvimento dos pais, 
também com alta consideração.



4. FINANÇAS E 

INFRAESTRUTURAS



INFRAESTRUCTURAS E 
FINANÇAS

• A maioria das escolas têm casas de 
banho…

• …mais há falta de água potável e de 
torneiras para lavar as mãos, 
especialmente no Norte.



INFRAESTRUCTURAS E 
FINANÇAS

• A maioria das escolas reportam
terem recebido a primeira
trache do ADE atempadamente

• A segunda tranche mostra algum
retraso



INFRAESTRUCTURAS E 
FINANÇAS

• As escolas da região sul 
recebem mais ADE por aluno 
que as outras regiões 

• As diferencias aumentam 
bastante ao considerar outras 
fontes de recursos obtidas 
pelas escolas 



5. MAIORES 

DESIGUALDADES



5. MAIORES 

DESIGUALDADESCONCLUSÕES



PARA 
CONCLUIR…

Há progressos importantes…

…mais ainda muito por melhorar

As intervenções futuras deveriam 
atender as disparidades   



MUITO OBRIGADO

Marina Bassi - mbassi@worldbank.org

Octavio Medina - omedina@worldbank.org


