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Nota introdutória  

 

Sob o lema “Integração Curricular, Avaliação e 

Inovação Educativa” o ISCED de Benguela realiza o II 

Colóquio Sobre Estudos Curriculares.  

A integração curricular enquanto pressuposto tendente a 

vencer o currículo por disciplinas, buscando a 

transdisciplinariedade e a intradisciplinariedade, 

constitui no século XXI um desafio para os professores 

como actores iniciais e finais capazes de influenciar as 

políticas públicas nesta perspectiva.  

Juntamente com os alunos e os demais agentes 

educativos, o professor faz a escola acontecer, 

incorporando realidades socioculturais, experiências 

comunitárias, conhecimentos escolares e não escolares 

dando assim lugar à inovação.  

Neste contexto, se tornam necessárias accões e espaços 

que visam reflectir e partilhar experiências resultantes 

das práticas educativas inovadoras. 

 

 

A Comissão Organizadora 
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POLÍTICAS EDUCATIVAS E CURRICULARES 

O Estado: A Política e os políticos na visão do profissional da 

Educação 

Paulo Konga/kongapacheco@gmail.com 

Resumo 

As circunstâncias que se apresentam na nossa vida diária muitas vezes 

colocam-nos na posição do avestruz que perante um perigo prefere 

enterrar sua cabeça no chão em lugar de enfrentá-lo. Nesta senda é 

comum ouvir de muitos cidadãos (até académicos mais esclarecidos) a 

seguinte frase: ‘eu não gosto de política – por isso deixam de emitir 

sua opinião. Parecem ter sua razão, mas não é tudo. É sobre esta 

posição que queremos proporcionar alguma reflexão. O país precisa 

de quadros, de cidadãos com formação, com conhecimentos sólidos, 

maduros, capazes de enfrentar as ameaças e os desafios externos, 

mormente de países mais desenvolvidos (não de homens vulneráveis 

que se rendem no confronto com ideologias de grandes potências 

mundiais). Essa atitude não nos livra dos ataques políticos externos, 

cujos patrões pretendem dominar o espaço – os estados. O ideal é 

evitar o neocolonialismo, ou seja, estarmos preparados a enfrentá-lo, 

olharmos para os factos com objectividade, isto é, à altura das 

circunstâncias. Quando alguém diz que não gosta de política 

inconscientemente já está a fazer política, porque o que deseja é 

encontrar pessoas do seu estilo, que apoiem as suas opiniões (que 

estejam do seu lado). Não é em vão que Platão dizia: ‘o homem é um 

ser político por natureza. 

Palavras-chave: Estado, política, chefe de estado, anarquia.  

Educação e Ensino em Angola: Um olhar histórico numa 

perspectiva de mudança 

Augusto Ezequiel Afonso/ezequielafonso39@gmail.com 

Resumo 

A Educação é um processo organizado que permite aos indivíduos 

apropriarem-se de conhecimentos que lhes permitam desenvolver o 

poder do raciocínio, julgamento e reflexão, preparando-os para a vida. 

É uma questão de interesse comum cuja discussão e valorização deve 

ser encarada seriamente pelos profissionais da área e demais entidades 

do Estado enquanto nação, pois, da sua qualidade e da seriedade com 

que é encarada, depende o desenvolvimento da sociedade. Embora 

mailto:Ezequielafonso39@gmail.com


13 
 

não sendo propriamente uma novidade, arriscamo-nos pondo a 

descoberto informações, em nosso entender, relevantes, que revelam a 

ligação da história da Educação e do Ensino em Angola ao 

colonialismo e a história da Igreja. O texto foca as mudanças 

requeridas para a Educação em Angola, com vista a adequa-la às reais 

necessidades do seu desenvolvimento e ao alto nível de exigência dos 

alunos; aborda ainda o papel da investigação e a valorização dos seus 

resultados e das experiências e reflexão dos professores sobre as suas 

práticas na tomada de decisões sobre a Educação; a formação de 

professores como factor de mudança e a necessidade de um melhor 

alinhamento entre os currículos dessas escolas aos das escolas 

destinatárias dos quadros formados; a necessidade da optimização das 

competências dos professores através de programas de 

desenvolvimento profissional; a inclusão e operacionalização, no 

“vocabulário” da Educação e na cultura das escolas, de conceitos 

como contextualização, diferenciação e flexibilização curricular, 

autonomia da escola e dos professores, a responsabilização, a 

(re)democratização da Educação e da escola e a necessidade do 

(re)conhecimento do valor dos professores. 

Palavras-chave: Educação, Ensino, Mudança, Autonomia. 

As causas do paradoxo da reforma educativa em Angola 

Ana Clara João Mundombe / mundombeana64@gmail.com  

Alberto Fontes / albertofontesf680@gmail.com  

Resumo 

O presente artigo é uma proposta de investigação procurando 

compreender e explicar as causas do paradoxo da reforma educativa 

em Angola, considerando que o fracasso escolar pode ser 

compreendido como a consequência da não apropriação do 

aprendizado pelo aluno. Os conceitos, habilidades, valores, 

conhecimento e a questão da cidadania a não serem internalizados no 

aluno, culmina-se muitas vezes, em baixas notas, reprovações e por 

fim, no abandono da escola pelo mesmo. Interessou-nos compreender, 

o por que da implementação da reforma educativa em Angola, mesmo 

representando um ponto de discórdia e de controvérsias dos 

intervenientes do processo educativo? Com este problema pretende-se 

analisar as causas do paradoxo e apreender-se as possíveis soluções da 

sua implementação. Para esta abordagem aportamo-nos em 

paradigmas qualitativo-quantitativo, fundamentado no método 

indutivo-dedutivo onde impera a análise bibliográfica para a sua 

mailto:mundombeana64@gmail.com
mailto:albertofontesf680@gmail.com
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concretização. A conclusão prévia remete-nos a considerar que as 

principais causas do fracasso escolar são oriundas, em sua maior 

parte, dos sistemas de ensino que não conseguem atender às 

diversidades de necessidades presentes nas escolas, deixando de 

identificar onde se localizam as inadaptações à aprendizagem dentre 

as quais, a impossibilidade de levar o aluno a descobrir sua própria 

modalidade de aprendizagem, considerando como ponto crucial o seu 

modo particular de se relacionar com o conhecimento. 

Palavra-Chaves: Aprendizagem; Conhecimento; Fracasso escolar; 

reforma educativa. 

A Qualidade como Evocação e a Regulamentação como Imagem 

dos Actores 

Tuca Manuel / tucamanuel12@yahoo.com.br 

Resumo 

Uma observação permanente e orientada pela hermenêutica às actuais 

regulamentações sobre as carreiras docentes do ensino universitário e 

não universitário tem vindo a desvelar um arquétipo decisional meio 

desconforme com os problemas que têm sido, oficialmente assumidos 

em relação à qualidade do ensino em Angola. Os normativos, 

tendencialmente de correcção reflectem mais, a preocupação com o 

formal por via do qual procura-se o bem-estar psico-mental dos 

actores, diferentemente, da perspectiva colectiva de estabelecer um 

sistema educativo virado para o desenvolvimento do capital cultural. 

As forças e as limitações dos decisores vêm quase sempre subsumidas 

nas normas, como a expressão das subculturas societais para as quais 

toda a comunidade educativa e a sociedade em geral, são, por 

imperativo da racionalidade burocrática, impelidas a enveredar, 

independentemente do alcance da missão oficial e formal do sistema. 

A Investigação acabada sobre Cultura (s) Organizacional (ais) da 

Universidade Pública de Angola (2008-2013) constitui-se numa base 

plausível, para referenciar que as organizações complexas enredadas 

pelo racionalismo burocrático e pela praxis social, os seus fins e os 

seus objectivos não deixam de estar condicionados pela autonomia do 

decisor.   

Palavras-chave: Estatuto da Carreira Docente, Cultura 

Organizacional, Regulamentação e Tomada de Decisões.  

mailto:tucamanuel12@yahoo.com.br


15 
 

A Implementação dos Planos Curriculares e as Suas Implicações 

na Qualidade de Gestão Pedagógico-Académica de Uma IES 

Bukusu Ndongala Hachim / yvesbukusu@yahoo.fr 

Instituto Superior de Ciência da Educação de Luanda 

Resumo 

As orientações contidas em vários documentos reitores de 

planificação da educação, quer nacionais (lei de base 17/16, ELP 

Angola 2025, Educar Angola 2030) como internacionais (BIE, 2016), 

exigem maiores responsabilidades dos sistemas do ensino. Estes 

devem desenvolver mecanismos suscpetíveis de garantir mais 

qualidade na sua gestão. Porém, a avaliação desta gestão integra 

vários itens dos quais se destaca a implementação dos currículos e 

substancialmente dos seus planos de estudo. É nesta óptica que esta 

reflexão se inscreve. Através de uma análise quantitativa assente na 

leitura estatística dos marcos da implementação dos Planos 

curriculares actuais, a presente comunicação busca a coerência 

existente entre os discursos veiculados em meio institucional e as 

práticas que os acompanha na gestão pedagógico-académica de uma 

IES, o caso do ISCED de Luanda. A interpretação que nela resulta 

com base nos indicadores fornecidos pelos organismos como a Bureau 

International de l’Education da UNESCO trará os elementos de 

resposta sobre o grau de eficácia da referida gestão. Tratar-se-á de 

compreender numa primeira fase, através da leitura destes planos 

disponíveis no Departamento dos Assuntos Académicos do ISCED de 

Luanda, a pertinência de designação dos cursos do ISCED de Luanda 

de Ciências da Educação e subsequentemente de Licenciaturas em 

Ensino de (disciplina). O pano de fundo da segunda fase será 

consagrado ao estudo dos elementos contidos nestes mesmos planos 

para construir a congruência entre a conclusão do percurso académico 

e a defesa de um Trabalho de Fim do Curso no mesmo académico. 

Uma reflexão desta natureza desencadeará a oportunidade de reflectir 

sobre a necessidade de construir ferramentas e indicadores do Sistema 

Geral Interna de Qualidade.  

Palavras-chave: Plano curricular, SGIQ, Gestão de uma IES. 
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A formação contínua de professores em Angola: modelos e 

processos no contexto da política educativa nacional nos 

Magistérios da Província de Benguela 

Luís Chimuco / luischimuco@hotmail.com 

Resumo 

O presente artigo aborda a temática da formação contínua de 

professores em Angola: modelos e processos no contexto da política 

educativa nacional nos magistérios da província de Benguela. Tem 

como objectivo estudar os modelos e processos de formação contínua 

de professores nos Magistérios de Benguela. A formação contínua 

implica a melhoria da compreensão do fenómeno educativo, dos 

saberes do professor e da prática pedagógica e contempla um amplo 

leque de actividades e situações formativas planificadas e organizada. 

O problema foi formulado com base na realidade da formação dos 

professores dos Magistérios, pois, o exercício da actividade docente 

dos professores dos magistérios, implica que eles tenham uma 

formação inicial. Porém, a dinâmica, as contingências, as 

insuficiências deixadas durante o processo de formação inicial, bem 

como os novos desafios impostos à sociedade na actualidade, exige 

que os professores adequem os seus saberes a realidade. Para a 

elaboração deste artigo recorreu-se à pesquisa bibliográfica, análise 

documental onde se fez a exploração de vários livros de autores 

conceituados nestas matérias. 

Palavras-chave: Formação contínua de professores, modelos e 

processos. 

Políticas de educação e formação de adultos: Uma análise baseada 

na lei nº 17/16 de Bases do Sistema Educativo e Ensino Angolano 

João Ngumbe  

Judith Maia José Epalanga /judithmaiamatias@gmail.com 

Resumo 

O longo período da guerra civil em Angola penalizou o modelo de 

desenvolvimento nacional e provocou profundas alteraçoes em vários 

sistemas, em especial no sistema educativo. Neste momento, o país 

apresenta uma grande evolução na educação, prova disto são as 

estatíticas relactivas ao acréscimo de alunos, de docentes, de salas de 

aulas e em muito casos os equipamentos. Com a paz que se vive no 
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país,  é conveniente à institucionalizaçao das mudanças em vários 

domínios, assim como, tem sido alteradas as políticas educativas com 

intuito de criar estratégicas de desenvolvimento/qualidade do sistema 

educativo angolano. E a Lei nº 17/16 de Base do sistema educativo e 

ensino preconiza a escolaridade de todas as crianças em idade escolar, 

de forma a reduzir o analfabetismo e a formaçao profissional. O 

problema inicial que se coloca com muita frequência é o estudo 

relacionado com as políticas educativas. O objectivo é analisar a Lei 

nº 17/16, os significados que são atribuídos à noção de educação e a 

formação de adultos em termos ideológico e apresentar o diagnóstico 

e as metas oficiais do Estado, previsto no Plano de Desenvolvimento 

Nacional-PDN (2018-2022) ao nível da educação e formação de 

adultos. Com base na análise de conteúdo à Lei nº 17/16 de Base do 

Sistema Educativo angolano, argumenta-se que a configuração e o 

sentido da agenda política em torno da educação e formação de 

adultos reflete o contexto da transição ideológica do modo de 

produção socialista ao modo de produção capitalista, isto é, educar e 

formar ao longo da vida significa ir dotando os jovens e adultos de 

competências que os promovam, no sentido de integrá-los 

profissionalmente no sistema económico hegemónico que exige de 

profissionais empreendedores, com variações nos níveis de 

empregabilidade.  

Palavras-chave: Educação; Adultos; Alfabetilização. 

Avaliação de políticas educacionais: Propostas de critérios de 

avaliação do projecto de mestrado em desenvolvimento curricular 

e inovação educativa no Instituto Superior de Ciências da 

Educação em Benguela 

João Oliveira / oliveirajo69gmail.com 

Resumo 

A proposta de critérios de avaliação de políticas públicas 

universitárias constitui um instrumento importante para apoiar a 

tomada de decisão em relação à gestão do projecto do curso de 

mestrado em Desenvolvimento curricular e Inovação Educativa que 

está sendo implementado na sua primeira edição no Instituto Superior 

de Ciências de Educação de Benguela. A necessidade de se criar 

condições técnicas na avaliação de políticas universitárias é uma 

maneira sábia e eficaz de promover uma boa gestão. A avaliação, 

como resultado da necessidade de justificar os recursos públicos 

destinados aos grandes projectos ou programas do governo 
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implementados para desenvolver a acção social e combater a pobreza 

e as desigualdades sociais”. A avaliação das políticas educacionais em 

desenvolvimento deve ser analisada à luz das concepções avaliativas 

com critérios contextualizados e focalizados em padrões 

internacionais com vista a responder as exigências de gestão 

fundamentada pela pertinência, coerência, eficiência, eficácia, 

utilidade e sustentabilidade. A avaliação de políticas públicas de 

projectos na área educacional emerge num contexto peculiar de 

transformações ao nível do executivo angolano, em que são 

levados a cabo políticas de expansão universitária 

consubstanciadas na ampliação das regiões académicas e na 

extensão universitária, que ao seu nível se vai engradecendo 

tanto ao nível dos cursos de graduação como de pós-graduação. 

Nesta persectiva, levante-se o seguinte problema de pesquisa: 

Quais os critérios de avaliação de políticas educacionais que se 

configuram como cruciais para melhorar a qualidade do projecto do 

curso de Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação 

Educativa no ISCED-Benguela na Região Académica II em Angola?  

Palavras-chave: Avaliação, desenvolvimento curricular e inovação 

educativa 

(Re)pensar o currículo de matemática – Uma reflexão sobre as 

dificuldades no processo de  ensino e aprendizagem das Funções 

Quadráticas 

Pafnusa Malesso Chiambo Sandala & Abraão Henda Beu Sandala 

Resumo 

Um dos grandes desafios, como educadores e matemáticos, é tornar a 

matemática mais interessante e aproxima-la aos alunos. Para isso, são 

necessárias alterações que vão desde os currículos educacionais até o 

cotidiano nas salas de aulas. A presente comunicação, que teve como 

público-alvo as turmas da 10ª classe do PUNIV Nicolau Gomes 

Spencer em Malanje, procurou problematizar as dificuldades vividas 

pelos professores e alunos no ensino e aprendizagem da função 

quadrática, com objectivo central de propor mecanismos de formação 

e intercâmbio de estratégias entre professores como caminho para a 

solução das dificuldades, sem esquecer o papel da motivação e a 

interação entre o conteúdo e a vivência dos alunos na recuperação dos 

insucessos. O estudo foi desenvolvido por via dos métodos analítico-

sintécnico, indutivo-dedutivo e análise documental. No que toca à 
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coleta de dados foram utilizadas as técnicas de observação, 

questionário e entrevista. Durante as investigações comprovou-se as 

hipóteses levantadas, uma vez que os principais resultados referem 

que a falta de motivação, o fraco conhecimento sobre equações do 

segundo grau e o desconhecimento da aplicação prática da função 

quadrática representam as principais causas das dificuldades de 

aprendizagem da mesma função. 

Palavras-chave: Função quadrática, dificuldade, diagnóstico, 

motivação. 

O Contributo dos Gabinetes de Orientação da Carreira no Ensino 

Superior em Angola 

Ana Paula Tuavanje Elias / paula13_9©hotmail.com 

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia 

Resumo  

A adaptação dos estudantes ao contexto do ensino superior tem 

mostrado ser um fenómeno com implicações relevantes no processo 

de ensino/aprendizagem. Cabe assim à Universidade considerar esta 

problemática e adoptar critérios que facilitem o enquadramento dos 

estudantes na vida académica.  

Reconhece-se, assim, que os alunos devem assumir a responsabilidade 

pelo seu processo de desenvolvimento vocacional. As escolhas de 

carreira estão entre as decisões mais importantes que as pessoas 

tomam ao longo da sua vida, na medida em que têm implicações 

significativas nas diferentes áreas do desenvolvimento, onde as 

famílias e professores têm um papel primordial. A família é vista 

como essencial no sentido da sua capacidade para exercer uma 

influência favorável nos filhos quanto ao processo de exploração da 

informação sobre si próprios e sobre as oportunidades escolares e/ou 

profissionais. Os professores influenciam os estudantes no 

desenvolvimento de objetivos educativos e vocacionais relacionados 

com a realização profissional e da carreira em anos posteriores, assim 

como as Instituições de Ensino Superior devem adoptar mecanismos 

que facilitem a integração e um acompanhamento mais direcionado. 

Neste sentido, no presente estudo, procura-se analisar e compreender 

como os factores individuais e contextuais, se relacionam a dinâmica 

da adaptação académica dos estudantes do ensino superior. Os 

resultados indicam a existência de diferenças estatisticamente 

significativas na adaptação académica dos mesmos, em função das 

varias variáveis implícitas à instituição de ensino. Espera-se que este 
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estudo contribua para melhorar a eficácia dos Serviços de Carreira no 

ensino superior em Angola.  

Palavras-chave: Orientação da carreira, adaptação académica, bem-

estar, estudantes universitários. 
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AVALIAÇÃO E INOVAÇÃO CURRICULAR 

Currículo como projecto educativo: Um olhar a realidade no 

Instituto Politécnico de Benguela 

Paulo Miranda Mafuani / mafuani26@gmail.com 

Resumo 

O presente trabalho faz uma abordagem temática sobre o currículo 

como projecto educativo, com um olhar sobre a realidade no Instituto 

Politécnico de Benguela, questionando a autonomia curricular da 

escola e do professor e como esta pode ajudar a melhorar a qualidade 

do ensino nesta instituição, analisando as adversidades nas práticas 

docentes e verificando as possibilidades no que está previsto no 

dispositivo legal que rege o Sistema de Educação e Ensino em 

Angola, (na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, Lei nº 

17/16, de 7 de Outubro). Esta análise visa propor aos docentes desta 

instituição uma maneira critica e ou socio-critica de conceber o 

currículo para os desafios contemporâneos. A pesquisa será 

qualitativa, baseada em observação e entrevista como técnicas para 

recolha de dados bem como a pesquisa bibliográfica que permitirá 

reflectir nas obras de diferentes autores conceituados tais como: 

Felício & Alonso (2016), Roldão (2000), Diogo (2015), Pacheco 

(1996), Morgado & Beane (1997) entre outros. O tema abordado 

constitui um assunto importante para a educação de qualidade que se 

quer, pois o currículo deve ser uma construção de todos os actores que 

a ela se ligam, para que responda as reais necessidades dos alunos e 

da comunidade em que a escola está inserida. 

Palavras-chave: Currículo; Projecto Educativo; Autonomia 

Curricular; Aprendizagem. 

A contextualização curricular no processo ensino-aprendizagem 

da  biologia no instituto técnico agrário joaquim kapango de 

Benguela: uma proposta didáctica 

Pedro Katulumba Kupupa /katulumbakupupa@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo aborda o tema “A Contextualização curricular no 

Processo Ensino-Aprendizagem da Biologia no Instituto Técnico 

Agrário: Uma Proposta Didáctica”. A Educação em ciências no 

ensino secundário, não consegue desenvolver e nem manter, na 

mailto:mafuani26@gmail.com
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maioria dos jovens, a curiosidade que geralmente possuem no ensino 

básico. Há aparentemente um hiato entre o currículo escolar de 

ciências e os interesses dos jovens, que os leva a não prosseguir nesta 

área de estudos. Na visão de Brites (2006), actualmente, é imperativo 

um ensino das ciências orientado para a sociedade, para tal, centrado 

no indivíduo e que contribua para a formação de cidadãos informados 

e participativos que possam assumir responsabilidades pelas suas 

decisões face à resolução de problemas científicos e tecnológicos. Em 

função do propósito da pesquisa levantou-se o seguinte problema: 

Que influência tem a Contextualização Curricular no Processo 

Ensino-Aprendizagem da Biologia no Instituto Técnico Agrário 

Joaquim Kapango de Benguela? Do exposto depreende-se a 

necessidade de apresentar uma Proposta Didáctica para melhor 

contextualiazação do curriculo no Processo Ensino-Aprendizagem da 

Biologia no Instituto Técnico Agrário Joaquim Kapango de Benguela. 

Para sua elaboração/execussão recorrer-se-á a pesquisa bibliográfica, 

análise documental e análise de conteúdo indução dedução. O estudo 

será realizado no Instituto Técnico Agrário Joaquim Kapango de 

Benguela 

Palavras-chave:  Influência; Contextualização curricular; Processo 

Ensino-Aprendizagem. 

História económico-social de Angola: do período pré-colonial à 

independência – Uma Proposta de Programa Curricular 

Paulo Ângelo Sousa da Costa / fabioginho@yahoo.com.br 

Resumo 

O presente artigo procura descrever os fenómenos económicos e 

sociais ocorridos ao longo da história de Angola, desde o período pré-

colonial à independência do País em 1975. A sistematização e 

atualização dos estudos relativos ao tema da História Económica e 

Social de Angola é algo de fundamental, pois só assim se conseguirá 

esclarecer aspetos ainda confusos, pouco compreendidos e debatidos, 

muitas vezes por razões políticas, aspetos esses que são determinantes 

para a compreensão da História Económica contemporânea do País. É 

apresentada uma divisão em diferentes fases do período 

compreendido entre os séculos XV e XX, período caracterizado por 

vários ciclos económicos, mas claramente marcado pela exploração 

esclavagista. Dado o número limitado de estudos similares, este artigo 

poderá constituir um ponto de partida para o estudo da História 

Económica angolana e assim estimular o debate sobre essa realidade, 
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propiciando, deste modo, a uma atualização permanente dos 

conteúdos da unidade curricular.  

Palavras-chave: Angola; Portugal; África; História Económica e 

Social; colonialismo  

Análise do Perfil de Saída dos Estudantes da Especialidade de 

Ensino da Psicologia e Sua Repercussão no Mercado de Trabalho: 

Caso dos Estudantes do Instituto Superior Politécnico Maravilha 

de Benguela 

Joaquim Fernando Santiago Banqueiro 

jaquimsantiagobanqueiro@gmail.com 

Resumo  

No decurso da nossa formação, temos vindo a constatar através de 

observações empíricas e por conversas informais com alguns 

professores, o desempenho dos estudantes a nível da assimilação de 

conhecimentos, participação activa nas aulas e elaboração e 

apresentação de trabalhos académicos, são delegados para segundo 

plano contrastando assim com os objectivos e directrizes definidas 

para o perfil de saída destes estudantes. Logo, propusemos como 

problema de investigação: Que competências têm os estudantes da 

especialidade de ensino da Psicologia para atender ao perfil de saída e 

sua repercussão no mercado de trabalho? O estudo visou analisar as 

competências demonstradas pelos estudantes para atender ao perfil de 

saída e sua repercussão no mercado de trabalho. Propomos uma 

pesquisa descritiva de índole qualitativa, fazendo uso dos métodos 

análise - síntese, indutivo – dedutivo, pesquisa bibliográfica e análise 

documental. Por se tratar de um estudo em curso no âmbito do 

trabalho de fim de curso, alguns resultados preliminares apontam para 

a falta de interesse, em alguns casos os estudantes não têm 

competências na área das ciências da educação por terem vindo de 

cursos técnicos e profissionais, muitas das disciplinas são ministradas 

sem que os alunos percebam sua importância para a sua formação. 

Palavras-chave: Perfil de saída; Competências; Motivação; 

Empregabilidade. 
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Universidade Katyavala Bwila e a Investigação Científica: 

Desafios e Constrangimentos 

Alberto Domingos Jacinto Quitembo / jquitembo45@gmail.com 

António Tiago Sapalo / tiagosapalo@gmail.com 

Resumo 

A investigação científica é e deve ser encarada como uma actividade 

imprescindível numa Instituição de Ensino Superior, pois nestas 

instituições estão concentrados docentes com maior grau académico, 

os principais impulsionadores da investigação. É com esta perspectiva 

que olhando para Universidade Katyavala Bwila, do número de 

docentes e dos desafios do contexto em que se encontra inserida, se 

apresenta uma reflexão do desenvolvimento da investigação científica 

e dos constrangimentos que a afectam, e se conclui que a ausência de 

financiamento e de condições infra-estruturais que favoreçam o 

desenvolvimento da actividade científica são apontadas como os 

principais constrangimentos. 

Palavras-chave: Docente Universitário; Investigação Científica; 

Produção Científica. 

Os Reptos do Ensino dos Sistemas de Informação Geográfica: 

Uma Experiência a Partir do ISCED de Benguela, Angola 

Fernando Vianeque Agostinho / fernandovianeke@gmail.com 

Carla Marlene de Carvalho Évora Bendrau / carlaisced@gmail.com 

Resumo  

Com o uso crescente das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) nos contextos educativos se reconhecem vários 

constrangimentos que afectam o seu efectivo desenvolvimento na 

prática educativa. No caso do ensino da Geografia, a Comissão da 

União Geográfica Internacional em Educação Geográfica, na sua 

Declaração de Lucerne sobre Educação Geográfica para o 

Desenvolvimento Sustentável 2007, reconheceu, entre outros, que as 

TIC não têm sido usadas tão frequentemente como deveria, apesar de 

terem influenciado enormemente a Geografia como ciência nos 

últimos anos. Isso se deve à falta de softwares e de equipamentos 

electrónicos nas salas de aula. Este ensaio aborda um relato de 

experiências vivenciadas no processo de ensino-aprendizagem dos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), no Instituto Superior de 

Ciências da Educação de Benguela. O trabalho se baseou na análise 
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das considerações teóricas sobre o tema, assim como nos resultados 

do estudo empírico realizado junto dos estudantes, que pela primeira 

vez no plano de estudos, tiveram contacto com esta ferramenta 

tecnológica de análise espacial. O objectivo da investigação consistiu 

em determinar as principais expectativas e dificuldades encontradas 

pelos estudantes durante as práticas pedagógicas nesta unidade 

curricular, para a identificação de sugestões que visem a melhoria do 

ensino desta unidade curricular. Os resultados revelam a necessidade 

do aperfeiçoamento permanente das práticas educativas em SIG, para 

que, de forma efectiva, se possa responder cada vez melhor na 

garantia da formação de qualidade do futuro profissional do ensino da 

Geografia, no manuseio das tecnologias de informação geoespacial.  

Palavras-chave: Geografia, Sistemas de Informação Geográfica, 

ensino da Geografia. 

Análise Crítica ao Programa de Ensino de Matemática da 7ª 

Classe do I Ciclo do Ensino Secundário das Escolas da Zona-B, 

Município de Benguela: Um Estudo na Perspectiva para sua 

Melhoria 

Natália Zilla Bapolo Capina / taluchabapolo24@gmail.com 

Louryval Martinho da Glória Capina/martinlouryval@hotmail.com 

Resumo 

Este artigo apresenta uma análise crítica ao programa de ensino da 

matemática da 7ª classe do I Ciclo do Ensino Secundário das Escolas 

da zona B, de Benguela: um estudo na perspectiva para a sua 

melhoria. Pretende-se deste modo analisar o programa de matemática 

no contexto Angolano. A pesquisa apoiar-se-á em pressupostos 

teóricos de autores como (Ponte e Morrison, 2002-2009 Morgado e 

Quitembo, 2014, Cervo e Bervia, 2005) para se perceber o que está na 

base da descontextualização do programa uma vez que é ele que guia 

o processo de ensino-aprendizagem. Para elaboração deste trabalho 

seguir-se-á a pesquisa bibliográfica, análise documental como técnica 

para recolha de dados, análise de conteúdo, indução-dedução, método 

da observação, inquérito por questionário, entrevista e o método 

matemático estatístico. Espera-se com o presente trabalho gerar uma 

melhor compreensão da temática, convindo enriquecer a proposta do 

programa e de conteúdos matemáticos.   

Palavras-chave: Análise, Crítica, Ensino da Matemática e Programa 

de Ensino da Matemática.  
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Base de dados dos temas de Trabalho de Fim de Curso: 

Possibilidade de reflexão sobre a interdisciplinaridade do 

currículo de licenciatura em História 

Angelina Ngungui / aguiaresa@gmail.com 

Juliana Divo  

Resumo 

Este trabalho questiona em que medida os temas defendidos pelos 

estudantes de Licenciatura em História reflectem, o estudo da história 

de forma analítica e prática, por formas a conciliar-se a capacidade de 

leccionar e investigar nesta área. Objectivamos perceber a relação 

entre os conteúdos ministrados neste curso e o seu imbricamento com 

os aspectos sociais, políticos, económicos, ambientais, 

compreendendo-a como uma área do saber interdisciplinar que 

permite gerar discussões sobre estes temas imperativos no currículo 

actual, uma vez que esta interdisciplinaridade entre as disciplinas que 

conformam o currículo do mesmo curso, deverá permitir ao estudante 

o desenvolvimento de uma estrutura mental flexível na adaptação dos 

perfis profissionais. Por ser um trabalho de carácter qualitativo 

privilegiou-se o desenvolvimento de um estudo de caso combinado 

com técnicas de recolha de dados como a análise de conteúdo e a 

observação não participante e o seu respectivo guião de observação, 

aplicado à dez trabalhos de fim de curso. Como resultado do estudo 

aferiu-se algum desconhecimento sobre a utilidade das bases de dados 

e concomitante, a percepção de que maior parte dos estudantes 

trabalham temas voltados para a História Local, o que pressupõe 

ausência de interdisciplinaridade entre os temas abordados pelos 

estudantes face ao currículo de formação.  

Palavras-chave: Base de Dados, trabalhos de fim de curso e 

interdisciplinaridade. 
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O currículo do Curso de Ciências Sociais: A Disciplina de 

Seminário Especializado no 4º ano de Licenciatura em História do 

Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela 

Angelina Lopes Luís Aguiares Ngungui / aguiaresa@gmail.com 

Resumo 

A presente abordagem consubstancia-se em partilhar algumas 

preocupações com que nos debatemos na disciplina de Seminário 

Especializado concernente à formação de competência científica que 

os estudantes em fim de curso devem evidenciar na realização das 

actividades convocadas, para desenvolverem os seus trabalhos de fim 

de curso com os conhecimentos requeridos. Trata-se de uma 

investigação de natureza qualitativa, que privilegia uma abordagem 

exploratória, com contornos de estudo de caso combinada com a 

pesquisa-acção e que apresenta um simples tratamento de dados, 

buscando encontrar as causas que estão na base das dificiências 

constatadas nos dez ante-projectos avaliados, em que os estudantes 

apresentaram dificuldades em operacionalizar os elementos que o 

constituem. O corolário deste estudo conduziu-nos a percepção de que 

maior parte dos estudantes reflectem dificuldades em operacionalizar 

os elementos do ante-projecto de investigação, com excepção dos 

seguintes indicadores: Justicativa do tema, Hipóteses, Objecto de 

estudo e Cronograma financeiro. 

Palavras-chave: Currículo, disciplina e ante-projecto de fim de curso. 

Avaliação Curricular de Manuais Escolares de Física Da 10ª 

Classe do II Ciclo do Ensino Geral (Liceus) em Angola 

Sabino Nunda Bango / sande932060285@gmail.com 

Resumo 

O presente trabalho enquadra-se no âmbito do Mestrado em DCIE, 

levado acabo no ISCED de Benguela. Os factores motivadores que 

nos levaram na escolha deste tema, estão inerentes a constatação 

durante o exercício da nossa profissão, de manuais que não se 

adequam quer aos normativos oficiais de Angola, assim como a um 

conjunto de critérios de qualidade exigidos pelo currículo nacional e 

internacional para o ensino das ciências/Física. A questão fulcral do 

trabalho de pesquisa baseia-se na problemática da análise de manuais 

escolares de Física, com o intuito de verificar se os professores se 
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encontram devidamente informados sobre o processo de análise de um 

manual escolar e, também das expectativas dos alunos em relação ao 

manual de Física. Para isso, procedeu-se à escolha de quatro manuais 

de Física da 10ª Classe de escolaridade. Depois de analisados e 

classificados, iremos submeter os inquéritos a professores e alunos 

com vista a concluir qual o seu nível de conhecimento em relação à 

avaliação de manuais escolares, se os alunos fazem o uso devido e 

apropriado do manual, se gostam e se se sentem satisfeitos com os 

mesmos. Dentro destes limites, optou-se pela realização de uma 

investigação que assume características essencialmente de natureza 

interpretativa, com recurso à análise documental e a pesquisa 

bibliográfica. Serão abordados temas sobre a importância do manual 

escolar, reconhecer a importância da análise e avaliação de manuais 

escolares; assim como consultar os Decretos-lei que comportam toda 

a legislação de acreditação de manuais escolares, aos quais será dada 

especial destaque.  

Palavras-chave: Avaliação curricular, manuais escolares, recursos 

didácticos, orientações curriculares. 

A Integração Curricular no Ensino da História na 12ª Classe na 

Escola do Magistério BG nº 4011 – Cubal 

Daniel Chitangui /danieltchitangui@gmail.com 
Resumo 

O presente artigo tem como objectivo analisar a integração curricular 

na disciplina de Historia. Para tal formulou-se o seguinte problema: 

Como o professor de Historia realiza a integração curricular no ensino 

da História na 12ª classe na escola do Magistério BG n. – 4011 

Cubal? Tem como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa, 

revisão bibliográfica baseada em autores como Santos (1994) Beane 

(2002) Beane (2002) Alonso (2002) Beane (2003) Roldão (2009). Por 

um período longo o ensino da História tem se baseado numa educação 

tecnicista e dogmática pautada em valores engendrado, que não são 

capazes de acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Assim, 

torna-se pertinente fazer uma reflexão sobre a integração curricular no 

ensino da História como elemento fulcral do processo de ensino e 

aprendizagem. Espera-se como resultado desse trabalho apresentar 

uma proposta para melhor integração curricular na disciplina de 

Historia. 

Palavras-chave: Ensino de História, integração Curricular, professor, 

aluno.  
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O Projecto Educativo: Uma Análise às Práticas Docentes na 

Escola BG-1041 dos Navegantes em Benguela 

Maria Alice de Pina Tavares /alitavares46@hotmail.com 

Benvinda Maria Lucama Gomes dos Santos 

benvindalucama@hotmail.com 

Resumo 

A presente pesquisa desenvolve-se em torno do projecto educativo e 

tem por objectivo refletir sobre as actividades práticas dos professores 

na escola Secundária do 1º Ciclo BG-1041 dos Navegantes, acerca 

das políticas educativas e curriculares, procurando compreender as 

suas representações relativamente ao projecto educativo de escola 

(PEE) e fazer uma análise aos normativos legais que regem o Sistema 

Educativo Angolano. Várias são as discussões que se levantam sobre 

o currículo, mas a finalidade das mesmas é a de promover 

aprendizagens significativas aos alunos. No contexto da escola 

referida procuraremos perceber o porquê, da não existência do 

projecto educativo de escola, sendo que, o mesmo poderá ser uma via 

para a autonomia de qualquer escola e sobretudo para a gestão flexível 

do currículo. Deste modo optamos por formular a seguinte questão de 

pesquisa: qual é a importância do projecto educativo e curricular na 

construção de aprendizagens significativas aos alunos? A abordagem 

será de natureza qualitativa e quantitativa, recorreremos a pesquisa 

bibliográfica, análise documental e a técnica a observação. Esperamos 

com esta pesquisa apresentar sugestões que visem a criação do 

projecto educativo e curricular na escola em estudo, concorrendo de 

algum modo para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  

Palavras-chave: Projecto Educativo, flexibilização curricular, 

Processo de Ensino e Aprendizagem. 

Currículo da 10ª Classe de Metalomecânica Enraizado no Meio 

Evolvente: Estudo do Instituto Médio Industrial de Benguela 

António Rafael Chatupomba / antorraba@yahoo.com.br 

Resumo 

O presente artigo é parte de um trabalho maior que aborda a temática 

sobre “O currículo da 10ª classe do curso de metalomecânica 

enraizado no meio evolvente e sua contribuiçao para a formação 

técnico- profissional no Instituto Médio Industrial de Benguela”. Tem 

como objectivo reflectir sobre a contribuição do currículo enraizado 

no meio envolvente para a formação de alunos competentes e 
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reflexivos face a realidade do mercado local. Assim, formulou-se 

como problema de investigação: Como deve ser a gestão curricular da 

10 classe para permitir que esteja enraizado no meio evolvente e 

ocorra de forma efectiva? Nesta óptica pretende-se responder a 

seguinte questão: Que currículo se precisa na 10ª classe curso de 

metalomecânica do Instituto Médio Industrial de Benguela? Como o 

currículo de metalomecânica enraizado no meio evolvente pode 

contribuir para a um técnico Médio competente? Propõe-se fazer uma 

análise do curriculo vigente da 10ª classe do curso de 

metalomecânica. A Investigação será de natureza quanti-qualitativa e 

apoiar-se-á na análise documental, pesquisa bibliográfica, indução 

dedução, entrevista, questionário e na análise de conteúdo para o 

tratamento dos dados qualitativos. 

 Palavras-chave: Currículo, formação profissional, meio evolvente. 

A Inovação Curricular no Processo de Ensino e Aprendizagem: 

Práticas, Adversidades e Possibilidades 

Suzana Maria Jacinto Borges Eduardo / suboredu37@gmail.com 

Resumo 

O presente texto aborda a temática da inovação curricular no âmbito 

do processo de ensino que se desenvolve na escola BG 1041 dos 

Navegantes- Benguela, focando aspectos como as práticas dos 

professores, as adversidades com que os mesmos se confrontam e 

ainda as possibilidades que se ofereçam por via do pensamento 

curricular dos diferentes actores educativo assim como as previstas na 

legislação e demais normativos. É sabido que, em muitos casos, o 

novo assusta pelo facto de que nem sempre os indivíduos estão 

convenientemente preparados para a mudança. Entendemos, por isso, 

reflectir sobre os desafios e as possibilidades que se colocam aos 

docentes no processo de inovação curricular no contexto do processo 

de concretização do currículo. Na actualidade, não podemos pensar 

o/no processo de ensino e aprendizagem sem reflectir sobre o 

conjunto de acções ao nível nacional e internacional que influenciam 

as mudanças educativas nos países. Deste modo, com recurso a 

pesquisa bibliográfica, analisando textos como “O novo e o original 

na prática educativa” e “Os desafios contemporâneos aos professores” 

de Rios (2010) e de Pacheco (2018) respectivamente, e a um breve 

questionário propusemo-nos em analisar os diferentes processos e os 

pressupostos que têm motivado e permitido a concretização de 

mudanças e inovações curriculares no sistema educativo angolano. É 

justamente neste contexto em que apresentamos as perspectivas dos 
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professores sobre a inovação curricular, a sua concretização e as 

possibilidades para o efeito.   

Palavras-Chave: Inovação curricular, Práticas docentes, mudança 

educativa, Processo de ensino-aprendizagem. 

Perspectivas e Opiniões dos Estudantes do 4º Ano do Curso de 

Licenciatura em Ensino de Biologia sobre o Enquadramento 

Curricular da Cadeira de Biofísica 

João Bongue / bjimbongue@gmail.com 

Henriqueta Mutaleno Camenhe Pereira  

Resumo 

Das constatações feitas ao longo das aulas de Biofísica no Instituto 

Superior Politécnico Maravilha, nos últimos três anos lectivos, as 

quais se consubstanciavam essencialmente em dificuldades de 

interpretação da aplicabilidade das Leis da Física e cálculos 

matemáticos associados aos diversos fenómenos biológicos, surgiu 

esta investigação que objectivou retratar as percepções dos estudantes 

do 4º ano do curso de Licenciatura em Ensino da Biologia do ISPM, 

acerca do enquadramento curricular das abordagens da Biofísica no 

curso e da sua perspectiva de formação enquanto futuros professores. 

Foi realizado um levantamento exploratório que permitiu identificar 

as potenciais dificuldades e pontos críticos que os estudantes 

encontravam nesta disciplina, inquirindo todos os estudantes inscritos 

em Biofísica no ano lectivo 2018, por via de um questionário. Os 

resultados indicaram que os estudantes consideram a disciplina 

pertinente, embora a componente integradora e a base físico-

matemática, sejam muito intensas, associando ao facto de que os 

conteúdos trabalhados no 1º ano, em Matemática e em Física não são 

suficientes para dar resposta à esta exigência. Os estudantes 

consideraram que a Biofísica deveria ter um carácter anual, atendendo 

a vastidão e complexidade das temáticas abordadas assim como as 

competências que se esperam que os alunos desenvolvam nesta 

disciplina. Com este estudo evidenciou-se a necessidade de 

investigações posteriores, incidindo sobre a transversalidade e 

interdisciplinaridade dos conteúdos programáticos de Biofísica, bem 

como a diferenciação das metodologias de ensino. 

Palavras-Chave: Currículo, transversalidade, interdisciplinaridade, 

Biofísica.  
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A Contextualização do Currículo Escolar e sua relação com o 

Sucesso Escolar: Caso da Escola do Ensino Primário e I ciclo BG 

nº 1066 

Lili Vundi Raimundo / lilivunraimundo@gmail.com 

Resumo  

O presente artigo propõe-se apresentar uma análise sobre a 

contextualização do currículo escolar e sua relação com o sucesso 

educativo dos alunos do ensino primário e I ciclo BG nº 1066, o 

propósito surge com base os reais problema que os educando 

vivenciam dentro do contexto social. Apresentamos de igual modo 

uma reflexão sobre aproximação e o hiato existente entre os currículos 

prescritos nas nossas instituições de ensino em detrimento da 

realidade local em que estas se encontram. Com base nisto 

levantaram-se as seguintes questões de investigação: Quais as teorias 

que sustentam a contextualização do currículo e sua relação no 

sucesso educativo? Qual o tipo de currículo desenvolvido na escola 

em estudo? Será que os professores têm contextualizado o currículo 

escolar com meio envolvente? Com este estudo pretendemos 

contribuir para a visão de se contextualizar os currículos escolar 

consubstanciado e enraizados nos reais problemas locais, de modo 

geral e em particular a partir das experiências apresentadas pelos 

alunos, que são o centro do processo educativo ou seja para que os 

alunos relacionem as tarefas educativas com o seu saber. Para 

elaboração deste artigo recorreu-se a pesquisa bibliográfica, análise 

documental, análise de conteúdo, o estudo indutivo e dedutivo no 

paradigma interpretativo ou qualitativo.  

Palavras-chave: Currículo, Contextualização, Sucesso Educativo.    

A gestão do curriculo e suas consequências no processo de ensino 

e aprendizagem da matematica: Um estudo na escola primária 

BG n.2072-Ebenezer-Lobito 

Samuel Segunda Zambiano / Samuelsegunda1@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo faz parte de um trabalho maior de dissertação 

mestrado com o tema Gestão do curriculo e suas consequencias no 

processo de ensino aprendizagem da Matemática: Um estudo do 

ensino primário da escola BG n.2071-Ebenezer-Lobito; com objectivo 

de analisar a gestão do curriculo e suas Consequências no processo de 

ensino aprendizagem da Matemática. O que chamou-nos a tenção a 
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escolha desse tema, é adificuldade dos professores, alecionar a 

Matemática na 6ªclasse, sendo os mesmos docentes não se sentirem 

melhor com a monodocência; e não possuirem a formação suficiente 

para dar resposta as referidas unidades curriculares. O presente 

trabalho, será apresentado numa fundamentação teórica, com 

referências bibliográfica, retendo as ideias de diferentes autores; 

(Alves, 1986 & Canavaro, 2005), «Didática e Formaçaõ; com 

pressuposto de compreender melhor Agestão do Curriculo e suas 

consequências no Processo de ensino Aprendizagem da Matemática». 

Dadas as motivaçoes que levaram-nos abordar esta temática; 

elaborou-se o seguinte problema: Quais factores que estão envolvidos 

na agestão do curriculo e suas consequências no processo de ensino 

aprendizagem da Matemática: Um estudo do.ensino primário da 

6ªclasse da escola BG nª2071 Ebenezer – Lobito? Recorreu-se ao tipo 

de pesquisa de entrevista; É também uma pesquisa de campo e de 

caracter qualitactiva e quantitactiva, tendo como instrumento de 

colecta de dados, um questionário que será lançado aos professores e 

alunos.Resultado a esperar: Apresantação de sujestões práticos que 

visa a contribuir para melhoria da gestão do curriculo e suas 

consequências no processo de ensino aprendizagem da Matemática. 

Palavra-chave: A gestão do curriculo, consequências, processo de 

ensino aprendizagem 

O contributo dos professores do II -ciclo do ensino secundário na 

contextualização do curriculo: Um estudo no complexo escolar 

BG 1015 liceu Comandante Kassanji – Benguela 

Jorge Damião Sapesse / directorsapesse70@hotmail.com 

Resumo 

O presente artigo apresenta como tema o “Contributo dos professores 

do II-Ciclo do ensino secundário comandante Kassanji na 

contextualização do currículo: A contextualização tem vindo 

progressivamente a assumir-se como um tema central nas discussões 

sobre o ensino e aprendizagem. Esta forma de ver o contexto 

aproxima os processos de ensino - aprendizagem da realidade 

concreta dos alunos. É ainda de realçar que análise da concepção dos 

futuros professores sobre contextualização permite verificar que estes 

possuem uma compreensão limitada sobre o que é contextualizar, 

associando a contextualização às situações do quotidiano do aluno, 

assim sendo, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: De que 

modo os professores do II- Ciclo do ensino secundário do complexo 
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escolar BG-1015 liceu Comandante Kassanji de Benguela 

contextualizam o currículo? Pretende-se com o referida pesquisa 

analisar a maneira como o professores contextualizam o currículo na 

referida escola. Para a elaboração deste trabalho será utilizado o 

estudo qualitativo/quantitativo, e como tecnicas para a recolha de 

dados utilizar-se-ão inquerito, questionários, observação, análise 

documental, análise de conteúdos, métodos indutivo-dedutivo e 

pesquisa bibliográfica. Assim, espera-se, que este trabalho de 

investigação contribua na reflecção para a compreensão do 

significado de contextualização, dos objetivos e da importância da sua 

utilização para uma aprendizagem mais significativa. 

Palavras-chave: Contextualização; Currículo; Ensino – 

Aprendizagem; Aprendizagem significativa.  

Repositório Institucional sua implementação no ISCED-Huambo 

Alberto Kandele Quarta 

Resumo  

Nos últimos anos, os repositórios institucionais têm sido alvo de 

grande atenção por parte de universidades e bibliotecas universitárias. 

Os repositórios institucionais inserem-se no movimento, que visa 

promover o acesso livre e irrestrito à literatura científica e académica, 

favorecendo o aumento do impacto do trabalho desenvolvido pelos 

investigadores e instituições, e contribuindo para a reforma do sistema 

de comunicação científica, reassumindo o controlo académico sobre a 

publicação, aumentando a competição e reduzindo o monopólio das 

revistas científicas das editoras comerciais. Neste contexto, os 

Serviços da Biblioteca Central do ISCED-Huambo definiram como 

objectivo estratégico para 2019 a constituição de um Repositório 

Institucional, com o propósito de armazenar, preservar e divulgar a 

produção intelectual dos diversos Departamentos de Ensino e 

Investigação desta Instituição. O presente trabalho descreverá a forma 

como o Repositório será implementado na plataforma DSpace, as 

funcionalidades do sistema, a estratégia de divulgação junto das 

comunidades científicas do ISCED-Huambo, o processo de depósito 

ou auto-“arquivo” dos documentos e a aplicação do esquema de 

metadados na descrição dos documentos digitais depositados. 

Conclui-se apresentando os resultados e os ensinamentos obtidos 

neste primeiro ano do projecto, bem como as principais linhas que se 

irão prosseguir no desenvolvimento do Repositóro.  

Palavras-chave: Repositórios institucionais - comunicação científica 

– Acesso livre. 
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Avaliação do plano curricular do curso de licenciatura em   

Engenharia de Geologia e Minas 

Yuneisy Guilarte Matos1 / yguilartem@yahoo.com.br 

Yamilé García Romero1 / yamile.romero@utanga.co.ao 
1 Universidade Técnica de Angola - UTANGA 

Resumo 

O presente trabalho perspectiva a avaliação curricular do curso de 

Licenciatura em Engenharia de Geologia e Minas da UTANGA; esta 

instituição, ciente da sua responsabilidade na contribuição da 

qualidade da educação no país, adere a reforma universitária, tomando 

uma série de iniciativas das quais a implantação dos novos cursos, a 

fim de formar quadros competentes para suprir as necessidades do 

país. A rápida e incessante transformação da Geologia e de Minas, 

influenciada pela modernização dos recursos digitais de obtenção e 

tratamento de resultados, tem despertado o desenvolvimento de novas 

técnicas e tecnologias. Sob esse aspecto, o Geólogo e o Mineiro 

moderno devem aliar-se a uma formação profissional sólida, com a 

capacidade e disposição para o aprendizado permanente das novas 

técnicas. Surgindo a necessidade de avaliar a estrutura curricular, 

conteúdo programático das disciplinas utilizando os métodos de 

análise síntese, indução/dedução e estatístico, para qualificar a 

formação específica por área. Como resultado surge a criação dos 

cursos de Licenciatura em Geologia e em Engenharia de Minas, 

actualmente em vigor, abrangendo uma reformulação do conteúdo 

programático, fusão das disciplinas, nova ordenação e alteração de 

carga horária. No entanto, no primeiro ano, 1° e 2° semestres, 

manteve-se o formato da estrutura curricular anterior propondo para 

ambos cursos a inclusão de novas disciplinas. Estes planos foram 

criados a partir de novos paradigmas, em sintonia com as exigências 

do mercado de trabalho, as resoluções de problemas em empresas, em 

correspondência com os recursos naturais nacionais disponíveis para 

sua extração e desenvolvimento económico.  

Palavras-chave: Avaliação, Reforma Curricular, Plano de Estudo 

A bidocência como factor de desenvolvimento profissional 

Muraz Kozonti & Solange Amado Jorge 

Resumo 

A temática bidocência além de estar directamente vinculada a uma 

perspectiva do ensino cooperativo cria condições para obter uma 
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excelência académica, autonomia e convivência com a diversidade. 

Por outro lado aproxima não só os estudantes, preparando-os sob 

olhares complementares de dois docentes com formações 

diferenciadas, como, para os docentes, permite a troca de experiências 

e de impressões, melhorando o nível da Educação e as relações 

interpessoais. Falar da importância da bidocencia é uma questão que 

não consta dentro das principais políticas do nosso sistema educativo - 

caracterizado fundamentalmente pela práatica monodocente- o que é 

de lamentar uma vez que são práticas cada vez mais utilizadas nas 

principais universidades de alto nível académico e a causa principal 

da educação de qualidade. A presente comunicação tem como 

principal objectivo destacar a importância da bidocencia para o 

desenvolvimento profissional dos docentes dentro do processo de 

Ensino – Aprendizagem através de um estudo descritivo-analítico 

procurando trazer uma abordagem teórica com base nos principais 

pressupostos educativos fruto das experiencias obtidas durante as 

ministrações das aulas de Teorias da História e História 

contemporânea ambas pertencentes ao Curso de História do ISCED 

do Benguela. Esperamos que a aplicação desta prática capacite os 

docentes a aprimorar e aprofundar mais os seus estudos nas 

disciplinas ministradas, bem como realizar adaptações relacionadas às 

especificidades das cadeiras aplicando estratégias e procedimentos 

diversificados no processo Ensino-Aprendizagem; sem esquecer a 

melhoria da planificação e a qualidade das aulas permitindo em 

simultâneo o crescimento profissional e a excelência académica. 

Palavras-chaves: Bidocência, Educação, Ensino-Aprendizagem, 

Desenvolvimento profissional 

O currículo de língua portuguesa como repetição permanente: 

Um estudo na Escola do Magistério BG 1124, de Benguela 

Victor Tchiyangalala José / josetchiyangalala@hotmail.com 

Resumo 

O presente estudo focaliza o currículo de Língua Portuguesa, numa 

visão contextual, perspectivando a construção do conhecimento 

profissional, na Escola do II Ciclo, Magistério Comandante Kwenha, 

BG 1124 em Benguela. Os factores motivadores que nos levaram a 

escolher este tema, estão inerentes a constatação de que a ministração 

desta unidade curricular carece da sequencialidade de conteúdos de 

uma classe para outra. Observa-se quase uma repetição dos conteúdos, 

nas turmas de especialidade, isto é, da 10ª à 13ª classe. O presente 
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trabalho tem como objectivo, analisar os programas de língua 

portuguesa em uso na escola e outros documentos legais. Propusemo-

nos a fazer um estudo e consequentemente aferir a relevância do 

currículo e sua contextualização na construção de conhecimentos 

profissionais, de modo a gerar competências requeridas para a 

profissionalidade docente. Para tornar possível este trabalho 

recorreremos metodologicamente, a par das observações 

intermediadas pela hermenêutica dos documentos oficiais do sistema 

educativo nacional, a revisão bibliográfica sobre o currículo e sua 

contextualização configuraram esta parte. Concluímos que a 

concepção e a ministração do currículo de Língua Portuguesa, neste 

sentido, distanciam-se da pretensão de construir um conhecimento 

profissional activo e reflexivo, limitando-se apenas ao tarefismo 

docente orientado para a inculcação de conteúdos repetidos.  

Palavras-chave: Currículo, língua portuguesa, repetição, 

conhecimento profissional. 

A concepção de um novo currículo da academia da força aérea 

nacional da catumbela 

Honório Lourenço Gomes Dala / quimbambasuquina@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo consiste na apresentação do Pré-projecto de 

dissertação no âmbito do curso de Mestrado em Ciências da 

Educação, na especialidade de Desenvolvimento Curricular e 

Inovação Educativa, cujo tema em causa é. “ A Concepção de um 

novo Currículo para a Academia da Força Aérea Nacional da 

Catumbela”. Tem como objectivo Analisar o Currículo da Academia 

da Força Aérea Nacional da Catumbela; Desta forma, surge uma 

grande preocupação que levou-nos a elaborar a seguinte questão de 

investigação: Que implicações tem a desarticulação das Unidades 

Curriculares Militares com as Unidades Curriculares Académicas no 

processo de formação dos cadetes na Academia da Força Aérea 

Nacional da Catumbela? Para a elaboração desta investigação 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a análise documental, e os 

métodos dedutivo e indutivo. O propósito da escolha deste tema surge 

devido às implicações observadas no processo formativo dos futuros 

oficiais do quadro permanente nas especialidades de Pilotos 

Aviadores, Comando Táctico e Administração Aeronáutica, fruto da 

nossa experiencia o que nos leva a propor mudanças no currículo 
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actual, perspetivando o melhoramento no processo formativo e da 

instituição.        

Palavras-Chave: Currículo; Concepção do Currículo; Processo 

formativo. 

Tendencias Pedagógicas Contemporáneas. A Pedagogia 

tradicional e o enfoque histórico- cultural Análise Comparativa. 

Madalena Walingã Marcos / madalenamta@yahoo.es 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo identificar os aspectos 

conceptuais essenciais das tendências e enfoques pedagógicos 

contemporâneos, centrando a análise na pedagogía tradicional, assím 

como no enfoque histórico-cultural. Nesse trabalho se mostra uma 

comparação entre as duas correntes baseadas em aspectos 

fundamentais como sejam a relação professor-aluno, a metodología 

utilizada no ensino, a avaliação das aprendizagens e a repercussão 

social de cada uma destas correntes. O aumento da complexidade do 

grau de especialização e integração dos conhecimentos científicos e 

suas aplicações tecnológicas, se repercute em um conjunto de esferas 

da vida sociopolítica, económica e muito em particular na esfera 

educativa, responsavel pela garantia da plena função do homem como 

protagonista e gestor de mudanças. Nestas condições, adquiren grande 

relevância o lugar que corresponde ao conhecimento humano, ao 

processo de converssão do homem vivo em personalidade, sujeito da 

historia (CEPES. Universidad de La Habana, 1995). Efectuou-se uma 

revisão da literatura bibliográfica existente referente às últimas 

décadas, que permitiu estabelecer os aspectos positivos, limitações 

das tendências, assim como a importância do aprofundamento desta 

interessante temática. 

Palavra-chave: Tendências pedagógicas; modelos adoptados; 

Enfoque histórico-cultural. 

Análise crítica ao currículo da academia da força aérea nacional 

da Catumbela 

José Bongo Epuka /epukabongo@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo consiste na apresentação do pré-projecto de 

dissertação no âmbito do curso de Mestrado em Ciências da 
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Educação, especialidade de Desenvolvimento Curricular e Inovação 

Educativa, cujo tema é:“ Análise Crítica do Currículo da Academia da 

Força Aérea Nacional da Catumbela”. O Objectivo consiste em 

analisar criticamente o programa académico e militar em uso na 

Academia da Força Aérea Nacional da Catumbela, destinado a 

formação pessoal, social e profissional dos futuros Pilotos Aviadores, 

Administradores Aeronáuticos e Comando Táctico. Para tal, 

formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Como estão 

estruturados os programas da Academia da Força Aérea Nacional da 

Catumbela para a formação pessoal, social e profissional dos futuros 

Pilotos Aviadores, Administradores Aeronáuticos e Comando 

Táctico? Tem como abordagem metodológica a pesquisa 

bibliográfica, a análise documental, pesquisa dedutiva e indutiva. O 

tema em análise se justifica à medida que se questiona a realidade dos 

programas implementados na Academia da Força Aérea Nacional, 

além de questionar e verificar, também, a viabilidade desses 

programas e seus resultados na resolução dos problemas detectados e 

atendimento adequado das necessidades diagnosticadas, quando foram 

estruturados. A pesquisa, o acompanhamento e a avaliação da prática 

educativa são condições para a consolidação e o aperfeiçoamento 

constante dos programas educativos. 

Palavras-chave: Currículo; integração curricular; Programa; Processo 

educativo.  

Prática da avaliação das aprendizagens na compreensão dos 

actores dos Magistérios de Benguela 

Afonso Katanha Tchali / afonsotchali@hotmail.com 

Resumo 

Estando-se a constatar alguma confusão entre os próprios professores, 

relativamente à redução da avaliação formativa às avaliações 

contínuas, fazendo crer que uma sucessão de avaliações pode 

corresponder à avaliação formativa, independentemente do conteúdo 

que se avalia e da mudança de capacidades e de habilidades do aluno, 

quando esta sucessão de avaliações restringe-se, exclusivamente à 

atribuição de notas. Nesta perspectiva objectivamos compreender as 

causas e as implicações finais desta deturpação, estudando a realidade 

escolar no contexto dos magistérios primários. Para o estudo 

recorremos à observação, à hermenêutica aos documentos oficiais 

sobre a avaliação e à revisão bibliografia relacionada com teorias e 

dimensões sobre a avaliação. Finalmente concluímos que a avaliação 
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formativa focaliza a mudança de atitudes, capacidades, habilidades e 

comportamentos no aluno, mediante a adaptação contínua das 

actividades programadas pelo professor na sala de aulas em função do 

alcance da aprendizagem significativa do aprendente. A prática da 

avaliação tem vindo a mostrar uma sucessão de atribuição de notas 

que divergem da mudança positiva do aluno reflectindo pouco, a 

classificação/graduação que se concede às aprendizagens. 

Palavras-chave: Avaliação formativa, avaliação contínua e 

aprendizagem significativa.  

Descontinuidade entre a concepção normativa da avaliação do 

desempenho docente e sua aplicação efectiva. Estudo feito na 

escola Imaculado Coração de Maria - Benguela 

Angelino Benecongo da Silva / benecongoangelino@gmail.com 

Resumo 

A presente abordagem visa analisar a temática da descontinuidade 

entre a concepção normativa da avaliação do desempenho docente e 

sua aplicação efectiva, estudo feito na escola Imaculado Coração de 

Maria. Apresenta-se como um tema actual, porquanto, o sucesso 

escolar depender sobremaneira do professor (Morgado, 2010). É 

também uma preocupação manifestada pelo executivo angolano que 

emanou o Decreto n.º 7/08, de 23 de Abril, onde apresenta o Sistema 

de Avaliação de Desempenho da Educação adequando da matriz do 

novo estatuto de carreira dos docentes e também determina o seu 

objecto, âmbito, objectivos e princípios. Por outro lado, a avaliação 

docente tem tido um carácter meramente burocrático, porquanto, os 

gestores das escolas não cumprem com os critérios avaliativos, 

reduzindo-a simplesmente no mero preenchimento da ficha de 

avaliação, sem um pendor construtivista. Atendendo a esta situação, e 

como constitui um problema os procedimentos adoptados da 

avaliação docente por estes, daí a escolha do tema acima mencionado. 

Dizer que o presente paper é resultado de uma pesquisa bibliográfica 

descritiva e documental, tendo como paradigma a análise quali-

quantitativa que permitiu através de certas leituras dos normativos e 

de teóricos na área que existe uma descontinuidade entre e concepção 

normativa e sua aplicação efectiva. Referir que os posicionamentos 

teóricos sustentam que a avaliação do desempenho docente é um 

processo que visa essencialmente potenciar os professores de novas 

metodologias e ferramentas (Mendes e Manuel, 2011), e, tal prática 

tem grande impacto no processo pedagógico. Portanto, a avaliação do 
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desempenho docente, embora legislada, muitos professores não 

dominam os critérios da avaliação docente, o que impera fomentar 

seminários para a sua efectivação. 

Palavras-chave: Avaliação docente, desempenho, descontinuidade, 

efectivação  

O currículo prescrito como factor no absentismo escolar: Caso da 

escola primaria da Cambamgela-Lobito 

Rosa Linda de Fátima Almeida Martins /  rosalindamartins@hotmail.com 

Resumo 

O abandono a escola, é um problema geralmente ligado a problemas 

sociais. Como exemplo a crise económica em Angola. Será que os 

professores têm algumas responsabilidades em evitar o absentismo 

escolar? Este trabalho tem como objectivo de investigar as causas que 

levam aos alunos ao absentismo escolar e procurando caminhos para 

diminuir o abandono escolar das crianças, como também analisar se 

os professores têm responsabilidades em evitar o absentismo escolar. 

Nesta perspetiva pretende-se responder as seguintes questões. Quais 

são as causas que levam as crianças ao abandono escolar? Será que o 

mau ambiente familiar pode levar a criança a desistir da escola? Será 

que a responsabilidade do professor é de evitar o absentismo escolar? 

Como solucionar o problema do abandono escolar das crianças? As 

metodologias utilizadas são: pesquisas bibliográficas, análise de 

documentos com um paradigma interpretativo / qualitativo. Com este 

trabalho pretende-se verificar se existe uma relação entre o abandono 

escolar e o currículo prescrito. Ou ainda com a situação socio 

económica e cultural dos seus progenitores 

Palavra-chaves: Absentismo; abandono escolar; crianças. 

Currículo, Escola e Comunidade: Um Estudo Relacional na 

Escola do Ensino de Base do I Ciclo - BG-Nº1015, Município de 

Benguela 

Samuel Manuel Lopes / lopesverdade1@gmail.com 

Resumo 

Este estudo tem como objectivo analisar a relação entre currículo, 

escola e comunidade no contexto de uma aprendizagem significativa e 

emancipatória, permitindo a conscientização de um estudante 

enquanto sujeito reflexivo, capaz de construir e descobrir as práticas 

sociais da vida quotidiana. Assim, depois de uma profunda reflexão 
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em torno da temática, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: 

em que medida o currículo angolano promove a relação participativa 

para a aprendizagem significativa na escola do ensino de base I Ciclo 

BG-Comandante Kassanje- nº1015 do município de Benguela? Nesta 

óptica pretende-se contribuir com a proposta para a mudança de 

paradigma, primando na elaboração de um currículo colaborativo, 

baseado de um lado, no interesse e necessidades locais e do outro na 

formação de um cidadão capaz de entender os problemas nacionais, 

internacionais e com um princípio cosmopolita. Para a realização 

desta pesquisa utilizar-se-á o método bibliográfico, análise 

documental, observação, o inquérito por questionário e a entrevista, 

quanto a investigação assenta no paradigma interpretativo e crítico. 

Palavras-chave: Currículo, escola, comunidade.  

Inovação e Desafios Curriculares para o Ensino da Geografia em 

Angola 

Isaac Simão Santo / isaacsanto82@outlook.pt 

Lúcio cunha / luciocunha@cegot.pt 

Virgínia Teles / vteles@ics.uminho.pt 

Resumo 

O ensino da Geografia em Angola baseia-se, essencialmente nas 

últimas três décadas, na reprodução de conhecimentos resultantes das 

investigações feitas na época colonial (particular incidência para os 

anos de 1945 a 1965) na qual se destacam os trabalhos de Gaspar de 

Carvalho e Heitor de Carvalho. Actualmente, grande parte dos 

docentes de Geografia mais se dedica a dar aulas expositivas 

(conteúdo acabado) prescindindo da geografia crítica e da 

investigação e publicação dos resultados obtidos, uma atitude que 

premeia a imobilidade do conhecimento pré-existente sinalizado pela 

falta de bibliografia produzida por nacionais. Repensar, com urgência, 

nos desafios para o ensino da Geografia no país, visando aprofundar o 

que se ensina, como se ensina, porquê se ensina e a quem se ensina é 

o objectivo central dopresente estudo propondo-se a flexibilização 

curricular alicerçada nas realidades local, nacional, regional e 

mundial, dando-se ênfase a aspectos transversais como 

sejamcidadania, educação ambiental, ordenamento do território, 

alterações climáticas, poluição, riscos naturais entre outros. Baseado 

na pesquisa bibliográfica, os autoresconcluem haver necessidade de 

actualização, periódica, dos curriculade ensino da Geografia como 

disciplina ou como opção formativa (Licenciatura), com 
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envolvimento dos alunos e professores, alargando-se a cultura 

democrática, em vista o alcance dos fins estabelecidos no art. 4.º da 

Lei n.º 17/16, de 06 de Outubro (Lei de Bases do Sistema de 

Educação e Ensino em Angola). 

Palavras-Chave:  Desafios curriculares, Ensino, Geografia 

A irrelevância de um liceu numa comunidade agro-pecuária: o 

caso da escola BG 9017 no Município do Chongoroi 

Joaquim Guendelamba Vitorino / jgvitorino2011@hotmail.com 

Resumo 

O presente estudo tem como objectivo reflectir sobre a irrelevância de 

um Liceu numa comunidade rural, cuja actividade produtiva é 

essencialmente agro-pecuária. O que se observa por parte dos 

professores, alunos e da comunidade educativa em geral, são as 

frequentes inquietações sobre a desarticulação do perfil de saída dos 

alunos com as reais necessidades da região. Assim, formulou-se a 

seguinte pergunta de investigação: Em que medida a implementação 

do Liceu BG 9017, responde as reais necessidades da comunidade 

local do Município do Chongoroi? Será utilizada o tipo de pesquisa 

quanti-qualitativa e far-se-á recurso as técnicas de recolha de dados: 

observação, inquéritos por questionário, inquérito por entrevista, 

interpretação dos dispositivos oficiais e revisão bibliográfica. Com 

este trabalho esperamos apontar sugestões para que na implantação 

dos Liceus sejam tidas em conta a realidade socioeconómica e cultural 

da região.  

Palavras-chave: Políticas educativas, perfil de saída, comunidade e 

escola. 

A qualificação docente e investigação científica no ISCED de 

Benguela 

João Baptista Huvi / hjoaobaptistahuvi@yahoo.com.br   

Isabel Maria Romero Fernandez de Carvalho/romeroisabel4@gmail.com  

Carla Marlene Carvalho Êvora Bendrau /Carlaisced@gmail.com  

Resumo 

A Universidade enquanto instituição de elevado nível de pensamento 

e conhecimento científico exerce influência significativa na esfera 

societal de qualquer país. Ela tem a missão de ensinar, investigar e 
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prestar serviço social útil tendente a gerar as necessárias 

transformações na vida das pessoas e da sociedade. Dentro desta tripla 

missão, o presente artigo dedica uma especial atenção à investigação 

científica e surge da necessidade de se balancear o estado actual da 

investigação no Instituto Superior de Ciências da Educação de 

Benguela, tendo em conta que o actual estatuto da carreira docente 

privilegia a investigação como um dos critérios fundamentais para a 

qualificação e promoção à categorias docentes. Assim, os resultados 

aqui apresentados referen-se ao período (2015-2018) relativo a 

progressão académica e envolvimento nas actividades científicas do 

corpo docente da referida instituição. A pesquisa é conotada pelo tipo 

descritivo, cujos dados foram obtidos a partir dos currículos dos 

docentes (investigação documental). Os dados estatísticos foram 

tratados no programa SPSS 18. Na generalidade, os resultados 

mostram indicadores de envolvimento dos docentes nas actividades 

científicas, destaca-se a progressão massiva da qualificação 

académica dos docentes e, por sua vez, este indicador não é 

proporcional aos resultados científicos sendo que alguns docentes 

com o grau académico mais elevado, apresentam pouco ou nenhuma 

evidencia de produção e/ou publicação de trabalhos académicos e 

científicos. Os resultados sugerem à reflexão mais profunda no seio 

do órgão diretivo da instituição e do respectivo pessoal docente de 

modo a tomarem decisões mais acertadas que respondem as 

exigências academias actuais permitindo deste modo responder 

satisfatoriamente aos problemas que se levantam no âmbito científico 

e social.  

Palavras-chave: Qualificação docente, Investigação. 

Programa de Educação Física de Angola para a 1ª e 2ª Classes 

Ruth da Silva Tavares / ruthtavares66@hotmail.com 

Directora do Instituto Superior de Educación Física y Deporte de Luanda. 

País  Angola 

Yoandris Espinosa Telles / yoandriset@yahoo.com 

Profesor investigador del Centro de Estudio Actividad Física y Deporte de la 

Universidad de Granma. País Cuba.  

Osmery Prado Sosa / osmenor33@yahoo.es 

Profesor investigador de la  Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. 

País Cuba 

Resumo 
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O Programa de Educação Física  para alunos da 1ª e 2ª classes do 

Ensino Primário de Angola é o resultado de uma investigação 

científica que responde a  interrogante: Como favorecer o 

desenvolvimento físico dos alunos da 1ª e 2ª classes da  escola 

primária 16 de Junho da Centralidade do Kilamba em Luanda, 

Angola? Que serviu como problema científico. Para o qual propôs-se 

como objectivo: elaborar um programa de Educação Física para 

favorecer o desenvolvimento físico dos alunos da 1ª e 2ª classe da 

escola primária 16 de Junho da Centralidade do Kilamba em Luanda, 

Angola. Através do uso de métodos teóricos e empíricos como a 

análises de documentos, o histórico-lógico, o analítico-sintético, o 

sistémico, a mediação, a observação o experimento pedagógico, se 

constatou a existência de deferentes limitantes de ordem teórico e 

metodológico que o programa actual não propicia um 

desenvolvimento físico-motor aos alunos destas classes de acordo 

com as suas idades. A investigação se desenvolveu de Março 2016 a 

Março de 2017 tendo como população 213 alunos da 1ª e 2ª classes da  

escola primária 16 de Junho da Centralidade do Kilamba em Luanda, 

Angola  da qual se extrai uma amostra aleatória de 64 alunos de 

ambos os sexos que representa 30% da população que se submeteu a 

um experimento de controlo rigoroso para comprovar a efectividade 

do programa, obtendo-se como resultado, melhorias no 

desenvolvimento físico  dos objecto de investigação.  

Palavas-chaves: Programa; Exercícios físicos; Desenvolvimento 

físico. 
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FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Desafios na promoção da aprendizagem significativa: Um estudo 

no Instituto Politécnico de Benguela 

Guias Venâncio / guiasguiasvenanciio4@gmail.com 

Resumo  

O presente artigo trata da temática sobre “os desafios do professor na 

promoção da aprendizagem significativa no Instituto Politécnico de 

Benguela”. O objectivo que se persegue com este estudo consiste em 

reflectir como os professores de Matemática da 10ª Classe promovem 

aprendizagem significativa. Abordagem do desafio de promover a 

aprendizagem significativa em sala de aula, visa a utilização de 

estratégias metodológicas ativas no processo de ensino e 

aprendizagem para a promoção do sucesso dos alunos. A pesquisa 

será do tipo qualitativa, baseada em observação e entrevista como 

técnicas para a recolha de dados bem como a pesquisa bibliográfica 

que permitirá navegar nas obras de diferentes autores conceituados, 

tais como (David Ausubel; Moreira; Misini; Ronca). Com este 

trabalho espera-se contribuir para a construção de um quadro de 

referência de metodologias activas a serem utilizadas pelos 

professores de Matemática para a promoção de uma aprendizagem 

significativa.  

Palavras-chave-Aprendizagem, professor, aluno, Significativa, 

estratégias metodológicas activas, ,. 

Perfíl de entrada dos estudantes do curso de biologia 2018 do 

ISCED-Huambo 

Delfina Dunn João / dunfina@yahoo.com.br 

Júlia Nazaré de Campos / juliacmps37@gmail.com 

Resumo 

O desempenho dos estudantes no Ensino Superior depende das 

aptidões que estes trazem do II Ciclo do Ensino Secundário sobre 

conteúdos básicos de disciplinas nucleares dos cursos que frequentam. 

O presente artigo tem como objectivo identificar as potencialidades 

cognoscitivas dos estudantes do 1º ano do curso de Biologia do 

ISCED – Huambo/2018. Realizou-se uma pesquisa exploratória, com 

revisão bibliográfica, foi aplicado um questionário com perguntas 

abertas e fechadas, tendo como foco o conhecimento sobre os 

conceitos básicos, a capacidade de observação, Interpretação e análise 
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dos fenómenos biológicos. A amostra de 25% da população estudantil 

foi escolhida de forma aleatória. Da análise feita, concluiu-se que os 

estudantes têm conhecimentos científicos que lhes permite ter sucesso 

no curso que frequentam, contudo, revelam uma fragilidade na 

capacidade de relacionar estes conceitos à observação, Interpretação e 

análise quando submetidos a questões de raciocínio. 

Palavras–chave: Ensino da Biologia; potencialidades cognoscitivas, 

perfil de entrada.  

As práticas pedagógicas e as competências profissionais dos 

futuros professores: Um estudo de caso da escola de Magistério 

BG 2013 do Lobito 

Pedro Elalo Nhime / pnhime@gmail.com 

Resumo 

Enquanto proposta de investigação, parece-nos relevante a realização 

de um estudo que procure compreender quais as competências que o 

futuro professor adquir para desenvolver as unidades curriculares de 

Química no I Ciclo do Ensino Secundário na sua futura e nobre tarefa 

docente, através da prática pedagógica. O professor de Prática 

Pedagógica e o professor tutor da escola de aplicação assumem o 

papel de orientadores no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem e devem levar o aluno a assumir uma participação 

activa na construção do conhecimento profissional. O estudo aponta 

que a não prevalência das temáticas curriculares de Química do I 

Ciclo do Ensino Secundário desde o início da formação, desarticula os 

diferentes campos de conhecimento, saberes e o processo de ensino 

aprendizagem na formação. As debilidades observadas induzem-nos 

formular a seguinte pergunta de investigação: Em que medida a 

organização e a concretização das práticas pedagógicas, na  Escola 

de Magistério BG 2013 do Lobito,  proporciona aos futuros 

professores as competências profissionais necessárias ao exercício 

eficaz  da sua acção docente? Entretanto, almeja-se desenvolver um 

estudo descritivo com o recurso a técnicas de recolha de dados tais 

como: observação, entrevista, questionário, análise documental, 

análise de conteúdo e pesquisa bibliográfica. Neste âmbito, a 

estratégia é que os professores de prática pedagógica implementem a 

inovação do currículo visando aferirmos as competências 

profissionais que os alunos adquirem durante a sua formação para 

responder as reais necessidades sociais.  

Palavras-chave: Prática pedagógica, formação de professor, 

competêncas científicas e pedagógicas. 
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Importância dos meios de ensino na unidade curricular de 

Geografia da 8º classe: Um estudo na Escola bg-1066 do ensino 

primário e secundario do Iº ciclo BG nº 1066 do Tchipiandalo no 

município de Benguela 

Aida Merciana Cassoma Candiombo / aidacassoma@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo é uma proposta de investigação sobre a importância 

dos meios de ensino na unidade curricular de geografia dos alunos da 

8ª classe da escola BG-1066 do ensino primário e do Iº Ciclo do 

Ensino Secundário do Bairro Tchipiandalo do Município de Benguela. 

Este trabalho tem como objectivo analisar a importância dos meios de 

ensino como elemento facilitador da aprendizagem dos alunos. Assim, 

formulou-se o seguinte problema de pesquisa: De que forma os meios 

de ensino contribuem para uma aprendizagem significativa dos alunos 

no processo de ensino da unidade curricular de geografia? A pesquisa 

será de carácter qualitativo com recurso aos métodos de pesquisa 

bibliográfica, entrevista e à observação por entendermos que nos 

permitir-nos-a fazer uma leitura mais ampla à volta do assunto, uma 

vez que se pretende contribuir para a melhoria das aprendizagens dos 

alunos.  

Palavras-chave: Meio de ensino, unidade curricular, Geografia. 

O estágio curricular na formação inicial de professor: Caso do 

Magistério Comandante Kwenha BG Nº 1124 

Rosa Florentina da Silva / rofosilva2@outlook.com 

Ermelinda Cardoso / ermelindacardoso57@gmail.com 

Resumo 

O estágio e as práticas de ensino devem ser analisados em uma 

perspectiva crítica aplicada e articulada à compreensão do contexto 

histórico social, que se identifica como transformador das práticas 

educativas. Neste estudo apresentamos uma abordagem sobre “O 

estágio curricular na formação inicial de professor no Magistério 

Comandante Kwenha BG nº 1124”. O presente estudo levanta o 

seguinte problema de pesquisa: Será que as insuficiências na 

formação inicial de professores, no Magistério Comandante Kwenha 

BG 1124 devem-se à falta de estágio curricular? E tem como 

objectivo analisar o papel do estágio na construção da identidade 

profissional do professor. Nesta perspectiva pretende-se responder as 
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seguintes questões: Será que no processo de formação inicial de 

professores no Magistério BG nº1124 se realiza estágios? Qual é o 

papel do estágio enquanto campo de conhecimento e sua relação com 

as práticas de ensino? Que dimensões são tidas em consideração 

durante o estágio na formação inicial do professor? Para a elaboração 

do presente artigo, recorreu-se a pesquisa bibliográfica, análise 

documental, indução e dedução. Neste estudo optaremos por uma 

pesquisa descritiva, e espera-se a contribuição de especialistas na área 

de ciências da educação para o seu enriquecimento na perspectiva de 

maior articulação entre a teoria e a prática no estágio no contexto do 

Magistério de Benguela. 

Palavras- chave: Estágio; formação Inicial de Professores, 

Identidade Profissional. 

A Formação de Professores e a Busca da Qualidade com a 

Monodocência no Ensino Primário 

Andreia Zuraida Alberto / zuraidaandreia@gmail.com 

Resumo 

O facto de muitos professores com formação especializada em 

determinadas disciplinas, leccionando na modalidade de 

monodocência reclamarem dificuldades reais na ministração de certas 

disciplinas para as quais não foram formados e ainda assim, o Estado 

prosseguir com a reforma educativa nesta modalidade, esperando dos 

alunos um aproveitamento à imagem universalista desvela alguma 

falta de interesse por parte dos decisores em relação à qualidade do 

ensino nacional. Apesar das orientações formais sobre a formação 

contínua dos professores, mas os seminários de capacitação que se 

organizam incidem, na sua maioria sobre o “perfil do professor”, 

essencialmente na perspectiva psico-emocional e social e 

escassamente sobre a competência técnica. Ainda assim, no final de 

cada ano lectivo, desde o nível micro ao macro do sistema educativo, 

a preocupação circunscreve-se sobre os resultados expressos pelas 

notas nas pautas, as quais são adoptadas para avaliar as escolas, 

independentemente do desenvolvimento real das capacidades e 

habilidades dos alunos. Percebe-se que o sistema educativo não está 

preocupado, nem com o professor, tão pouco com o aluno, mas com a 

qualidade do ensino expressa por números. Objectivamos com o 

estudo, compreender até que ponto, as dinâmicas anuais de formação e 

de superação podem ajudar a alcançar a qualidade desejada para o 

ensino primário na modalidade da monodocência. A partir das 
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observações do quotidiano escolares e com base na revisão 

bibliográfica e na hermenêutica feita a documentos institucionais 

concluímos que, as propostas de redução dos defeitos da 

monodocência preocupam-se mais com os aspectos psico-emocionais 

e sociais que a competência técnica.  

Palavras-Chave: Qualidade do ensino, Monodocência e Formação de 

Professores. 

Repensar a Formação de Professores para Atender os Diferentes 

Níveis de Ensino em Angola 

Ermelinda Cardoso / ermelindacardoso57@gmail.com 

Resumo 

O presente texto é resultado de um conjunto de reflexões a respeito da 

formação de professores para os diferentes níveis de ensino em 

Angola. Toma-se como foco a estrutura do Sistema de Educação e 

Ensino prevista na Lei 17/16. Ou seja, o sistema educativo angolano 

está estruturado tendo em conta a Educação Pré-escolar, Ensino 

Primário com seis classes, ensino secundário com dois ciclos e ensino 

superior. Entretanto, os Institutos Superiores de Ciências de Educação 

que preparam os profissionais para os diferentes níveis de ensino, 

continuam a formar professores para o ensino da Pedagogia, 

Psicologia, Geografia, entre outros. Reiteradas vezes tem sido 

atribuída a falta de qualidade da educação em Angola à fraca 

preparação dos professores. Nesse trabalho avança-se a tese de que a 

fraca qualidade de educação em Angola, deve-se à desarticulação 

entre a estrutura do Sistema de Educação e Ensino com os perfis de 

saída das escolas de formação de professores e, no reduzido contacto 

com a prática educativa durante o processo de preparação do futuro 

professor. A metodologia para a elaboração do presente texto 

caracteriza-se como bibliográfica cujo referencial teórico escolhido 

aponta para estudiosos sobre formação de professores como Moreira 

(1990-1997); Flores (2012); Santos (2002); Freire (2003-2007); Silva 

(2007);Eying (2007); Garcia (1999) ;Mello (1982), entre outros. 

Palavras-chave: Formação de professores, Lei de Bases do Sistema 

de Educação e Ensino, Perfis de saída, qualidade de Educação. 
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Natureza e Âmbito das Estratégias do Desenvolvimento 

Curricular na Escola de Formação de Professores de Benguela 

José Furtado Mendonça / furtadomendoncam@gmail.com 

Angelina do Carmo Gomes 

Carla Bendrau / carlaisced@gmail.com 

Resumo 

O presente trabalho insere-se numa investigação em curso e faz uma 

abordagem sobre a natureza e âmbito das estratégias do 

desenvolvimento curricular na escola de formação de professores 

Benguela, que entendemos ser uma questão fundamental para a 

evolução do processo de desenvolvimento do currículo, por isso, 

ocupa um espaço legítimo nas escolas de formação de professores. Tal 

facto permitiu levantar o seguinte problema: que estratégias de 

desenvolvimento curricular afiguram-se mais eficazes para a 

concretização dos objectivos de formação profissional de professores? 

Pretende-se analisar a natureza e âmbito das estratégias do 

desenvolvimento curricular na escola de formação de professores. A 

pesquisa é de natureza descritiva e fez-se recurso dos métodos, análise 

síntese, indutivo-dedutivo e pesquisa bibliográfica. De modo genérico 

e preliminar conclui-se que, existe uma diversidade de saberes na 

formação de professores e da prática pedagógica e que o campo das 

estratégias de desenvolvimento curricular responde a necessidade não 

só de análise das questões globais que fundamentam e contextualizam 

as decisões dos professores, mas também de aplicação de saberes que 

lhes possibilitem a concepção de um projecto de formação em que o 

futuro professor é, introduzido nas questões ligadas ao contexto sala 

de aulas através do acto didáctico, dos conteúdos, objectivos, 

estratégias de avaliação, passando para as questões curriculares que 

lhes permitirão problematizar a escola em função das competências 

curriculares. 

Palavras-chave: Formação de professores; Estratégias curriculares; 

Modelos de Ensino. 

A Qualidade do Ensino Aferida pela Concepção e Prática da 

Avaliação do Desempenho Docente 

Cainara Helena Alfredo Teixeira / cainarahelena@gmail.com 

Resumo 

Não havendo clareza nos aspectos constantes nas fichas de avaliação 

em decorrência da evocação simples de parâmetros a avaliar, a 
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exemplo do inerente à inovação educativa, sem que os indicadores de 

desempenho nesta dimensão estejam definidos, há pouca 

possibilidade de aferir em que aspecto do processo docente-educativo 

o professor inovou durante um determinado ano lectivo. Por outra, 

observa-se na prática, que as equipas de avaliadores que se estruturam 

no princípio de cada ano lectivo integram professores que na maior 

parte das vezes demonstram algum nível de impreparação em relação 

aos aspectos constantes na ficha de avaliação, impedindo assim o 

aprofundamento e compreensão do que se avalia. Não pretendendo 

que sejam especialistas por excelência, mas que compreendessem as 

lógicas entre a escala de classificação do professor e a sua acção na 

prática. O presente estudo visa comprender as implicações da 

avaliação de desempenho docente na aferição da qualidade do ensino 

em Angola. A pesquisa do tipo exploratório assenta na apreensão das 

práticas e rotinas intermediadas pela hermenêutica dos normativos e 

documentos oficiais sobre a avaliação de desempenho docente. Os 

resultados indican que esta tende a ser ambígua e pouco credível, 

pondo em causa por exemplo, a legitimidade dos discursos que 

culpabilizam os professores, como a fonte da pouca qualidade do 

ensino em Angola. 

Palavras-Chave: Avaliação de desempenho docente, qualidade do 

ensino e legitimidade do discurso político. 

Currículo e Cultura: Sua Influência no Processo Educativo: Caso 

das Escolas do Ensino Geral do Lobito 

Adelino Dombe Ulica /  ulicaulicaadelinoulica26@gmail.com 

Resumo 

O presente estudo resulta da hermenêutica às obras bibliográficas de 

autores que se debruçaram em torno das variáveis Currículo e 

Cultura, tais como Moreira (1997); Pacheco (1999); Morgado (2005); 

Manuel (2014) e, outros e dos documentos normativos como a Lei de 

Bases do Sistema Educativo (LBSE) nº 17/16 de 07 de Outubro. O 

interesse em abordar a temática surgiu pelo facto de se ter constatado 

no contexto de estudo alguma discrepância entre as práticas 

pedagógicas e o meio envolvente. A deliberação curricular é feita a 

nivel macro, porém espera-se que os professores, enquanto 

promotores de mundanças, sejam capazes de estabelecer a 

comunicação entre o curriculo e o contexto de sua realização, onde os 

elementos culturais deste meio possam servir de base para 

compreender outras unidades curiculares abordadas e, dar sentido as 
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aprendizagens dos alunos. Neste sentido, o presente estudo augura 

analisar a preponderância da relação simbiótica entre o currículo e o 

meio envolvente para o processo educativo, tornando o mesmo 

coerente e signifcativo para a vida dos aprendentes. Para dar suporte 

ao mesmo, socorreu-se à abordagem de natureza qualitativa, e aos 

aportes da pesquisa bibliográfica, da análise documental e do método 

dedutivo e indutivo. Das leituras efetuadas, o texto chama atenção a 

necessidade da contextualização curricular, pois o currículo não é só 

composto de conhecimentos científicos, mas também da cultura da 

sociedade em causa. Curricularmente, mais do que fornecer 

conteúdos, a cultura determina as orientações para a sua concepção. 

Portanto, em estudos mais alargados, espera-se alcançar resultados 

mais generalizáveis acerca da influência do currículo e cultura no 

Sistema Educativo.  

Palavras-Chave: Cultura, Currículo, Processo Educativo.  

Autonomia Curricular do Professor no Contexto Angolano: Um 

Olhar na Perspectiva da Legislação 

Augusto Ezequiel Afonso / ezequielafonso39@gmail.com 

António Luís Julião / juliaoantonioluis23@gmail.com 

Resumo 

Angola atravessa momentos de profundas mudanças a todos os 

campos e dimensões, o que faz sentido repensar a escola, como local 

estratégico de decisão curricular, de mudanças organizacionais e 

funcionais que permitem melhorar o ensino e adequar o sistema 

educativo aos imperativos hodiernos. Inserida nesta lógica a 

publicação do Decreto Presidencial nº 160/18 de 3 de Julho, embora 

de forma tácita, procura gerar uma nova perspectiva de gestão 

curricular consentindo algumas margens de autonomia aos 

professores, enquanto agentes curriculares, reforçando o seu papel. 

Assim, parece continuar a existir alguma dissonância entre o estatuído 

na norma e o que acontece no terreno das práticas. Neste sentido, o 

presente artigo augura analisar a autonomia curricular do professor à 

luz do decreto executivo supra aludido, no sentido de se garantir o 

sucesso educativo dos aprendentes. Para dar suporte ao mesmo, e 

inspirando-se na abordagem qualitativa, fez-se recurso ao aparato 

bibliográfico, à análise documental e à análise síntese. Para elaborar o 

texto dialogamos com Roldão (1998, 2013); Pacheco (2000, 2001); 

Morgado (2000); Afonso (2014), e outros que discutem a autonomia 

curricular do professor. Aprofundando a leitura, os autores chamam 
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atenção para a necessidade de uma maior autonomia do professor, 

substancialmente fundada no processo colectivo de construção no 

contexto da escola. O normativo vigente, embora de forma tácita, 

confere alguma autonomia aos professores, porém, observações 

quotidianas e relatos indicam algum desconhecimento dessa 

prerrogativa normativa, pois em muitos casos, inúmeros docentes 

privilegiam estritamente o que consta no currículo em detrimento da 

tomada de decisões partilhadas e inovadoras, colocando em causa a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem.   

Palavras-chave: Autonomia curricular, Professor, qualidade de 

ensino.  

Os Resultados da Avaliação de Desempenho Docente e as suas 

Implicações na Melhoria da Qualidade Institucional: Uma 

Realidade do Subsistema de Ensino de Formação de Professores 

na Província de Benguela 

Martins Geovety Panzogervásio / artinsgeovety123@hotmail.com 

Resumo 

O presente estudo tem como objectivo analisar as praticas que 

ocorrem no processo de avaliação de desempenho docente e o 

tratamento dos resultados desta avaliação, desde o início da 

implementação do sistema de avaliação do desempenho docente. De 

acordo com (Stronge, 2010): “Sem professores de qualidade e 

competentes nas nossas salas de aulas, nenhuma tentativa de reforma 

educativa conseguirá ser bem sucedida. E, de igual forma, sem 

sistema de avaliação de grande qualidade, jamais conseguiremos saber 

se temos professores de qualidade”. Partindo da ideia de Stronge, 

formulou-se o seguinte problema de investigação: será que os 

resultados da avaliação de desempenho dos professores têm 

contribuído para a melhoria da qualidade do subsistema de formação 

de professores em Benguela? Considerando os objectivos da nossa 

pesquisa optamos por realizar um estudo quali-quantitativo e 

descritivo com recurso à observação, inquéritos, pesquisa 

bibliográfica e análise documental. Este trabalho permitiu mostrar que 

os resultados da avaliação de desempenho podem contribuir para a 

melhoria da qualidade do processo docente educativo e para a 

formação de professores. 

Palavras-chave: Avaliação, Desempenho, Docente, Processo, 

Sistema. 
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A Mediação de Conflitos entre Alunos e Professores na Escola de 

Formação de Professores no Município do Cubal 

Victorino Hoke / hoke04@hotmail.com 

Resumo 

O presente estudo consiste em identificar alguns tipos de conflitos na 

escola e as dificuldades encontradas. Para tal formulou-se o seguinte 

problema de pesquisa: O que está na base da existência de conflitos 

entre alunos e professores da escola de formação de professores do 

Município do Cubal? Tendo em conta o contexto, efectuar-se-á uma 

pesquisa qualitativa através da observação, entrevista e pesquisa 

bibliográfica que servirá como aporte para o método etnográfico que 

se utiliza para colecta de dados em uma escola pública de nível médio, 

com um grupo de alunos, um membro de direcção um professor e um 

elemento da secretaria da escola, baseando-se nos seguintes autores: 

Freire (1886), Chrispino (2002),  (2004),  (2007), Santos  (2006), 

 Beleza (2011), (1996), (2005), Sales (2007), (2010) e Joca (2009). Os 

conflitos escolares, perpassam os muros da escola, que por outro lado, 

com uma organização fragilizada pedagogicamente e socialmente, não 

consegue ir muito além de reproduzir ou espelhar uma sociedade 

estigmatizada, violenta a qual alguns desses sujeitos especialmente 

são abandonados já no momento em que são concebidos. Com este 

trabalho pretende-se cultivar mais união, mais aproximação entre 

alunos professores e trabalhadores administrativos daquela 

comunidade escolar, para que se possa produzir melhores resultados 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Mediação, Conflito, Escola, Violência. 

A Profissionalidade Docente: Uma Reflexão necessária para os 

Professores da Escola BG 1045 Dom Bosco-Benguela 

ArmandaTchilombo Domingos / armandadomingos8@gmail.com 

Resumo 

Este artigo aborda a temática da profissionalidade docente, cujo objectivo 

consiste em reflectir sobre os conceitos de profissionalidade docente e 

suas implicações na qualidade do processo docente educativo na escola 

BG 1045 Dom Bosco, pelo facto da profissionalidade docenteser a via 

que leva o professor a exercer a sua função de modo aprimar para um 

ensino de melhor qualidade, suscitou um interesse para o tratamento desta 

temática, para que os professores da escola BG 1045 possam 

consciencializar a distinção da profissão docente de outras actividades. 
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Com isso, coloca-se o seguinte problema: De que maneira a 

profissionalidade docente tem implicações na qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem na escola BG 1045? A abordagem é de natureza 

qualitativa, com o método de análise documental e pesquisa bibliográfico, 

recorrendo. Com este estudo, pretende-se fazer a buscar a convergência 

entre a ideologia dos princípios de Dom Bosco e os programas 

curriculares estabelecidos a nível macro, visando melhorar o processo 

docente-educativo, com um olhar na profissionalidade dos professores e 

na qualidade das aprendizagens. 

Palavras-chave: Formação de professor, Profissionalidade docente, 

Prática docente. 

Autonomia Curricular do Professor: Orientações e Práticas 

Domingos Cipriano Mendes Lambo / ciprilamb@gmail.com 

Eliane Inês Sampaio Lopes / janelianejane9@gmail.com 

Carla Marlene de Carvalho Évora Bendrau / carlaisced@gmail.com 

Resumo 

O presente trabalho é fruto de uma investigação que está a ser 

realizada e foca a sua abordagem na autonomia curricular o professor 

em como as orientações e praticas pré-estabelecidas pelas políticas 

curriculares afiguram-se pertinentes na vertente do desenvolvimento 

curricular. Assim, formulou-se como problema: Que referenciais 

configuram a autonomia curricular do professor no desenvolvimento 

do currículo? Pretende-se analisar as orientações e práticas que 

referenciam a autonomia curricular do professor. A pesquisa é de 

carácter descritivo de índole qualitativa e faz, com recurso a métodos 

como analise e síntese, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. 

De forma geral podemos afirmar que ao nível de concretização 

curricular é o professor que conhece a realidade social e as 

características dos alunos, podendo assim, elaborar projectos 

curriculares e didácticos de formas a concretizar os procedimentos 

metodológicos para a sua devida prática pautando pelas políticas e 

objectivos que regem as orientações para o desenvolvimento 

curricular. Existe um conjunto de pressupostos que devem ser 

respeitados para que a autonomia curricular do professor seja efectiva 

e eficiente. É preciso que os professores sejam autónomos na 

programação curricular dentro da sala de aula para que com 

criatividade e responsabilidade possam traduzir o currículo numa 

linguagem flexível e estes vivenciem experiencias educativas. 

Palavras-chave: Políticas educativas; Autonomia do Professor; 

Currículo; Orientações. 
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Papel do Professor na Orientação Escolar e Profissional Dos 

Alunos da 9ª Classe na Escola do I Ciclo Metodista BG 1044 Zona 

B - Benguela 

Maria Augusta Luís Kuly / augustakuly@gmail.com 

Resumo 

O presente estudo aborda sobre o papel do professor na orientação escolar e 

profissional dos alunos da 9ª classe na escola do I Ciclo Metodista BG 1044 

Zona B - Benguela. O argumento central é que os professores estão mais 

preocupados a cumprir com os programas curriculares e não assumem o 

papel na orientação escolar e profissional dos alunos, pois, estes educandos 

têm demonstrado algumas dificuldades na escolha do curso a seguir no II 

Ciclo. Objectiva-se analisar o papel do professor na orientação escolar e 

profissional dos alunos da referida escola. As escolhas de carreira estão entre 

as decisões mais importantes que as pessoas tomam ao longo da sua vida, na 

medida em que têm implicações significativas nas diferentes áreas do seu 

desenvolvimento, onde os professores têm o papel primordial. Estes 

influenciam os estudantes no desenvolvimento de objectivos educativos e 

vocacionadas com a realização profissional e da carreira em anos posteriores. 

Deste modo, tendo em conta a temática, formulou-se a seguinte pergunta de 

investigação: Que acções os professores desenvolvem para orientar 

vocacional e profissionalmente os alunos na escola em estudo? Para 

elaboração do trabalho recorrer-se-á a pesquisa bibliografia, análise 

documental, entrevista, questionário, bem como método dedutivo-\indutivo. 

Com esta pesquisa, espera-se sugestões que poderão orientar os professores 

na orientação vocacional e profissional dos alunos para melhor os ajustar na 

escolha da futura profissão e consequentemente melhor inserção no mercado 

de trabalho. 

Palavras-Chave: Professor, Orientação escolar, Orientação profissional.     

Formação Docente e as contribuições das teorias Críticas e Pós-

Criticas: Um estudo no complexo escolar de Santa Ana - Dombe 

Grande 

Joana Nair Mendonça Camilo / joanacamilo85@gmail.com 

Resumo 

Este artigo aborda a temática sobre a Formação docente e as 

contribuições das Teorias Curriculares Críticas e Pós-criticas no 

Ensino Secundário. O objectivo consiste em reflectir sobre os 

Conceitos das Teorias curriculares Críticas e Pós-criticas e sua 

influência na formação de Professores no ensino secundário. Uma das 

mailto:augustakuly@gmail.com
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maiores preocupações no meio educacional em Angola consiste em 

formar professores que sejam reflexivos, críticos, e inovadores, 

comprometidos com uma educação de qualidade e seu papel frente ao 

sucesso escolar. Para isso torna-se necessário que todos tenham 

noções sobre as Teorias Curriculares Críticas e Pós-criticas. Para que 

haja melhoria da formação docente é necessário que os professores 

entendam as Teorias curriculares Críticas e Pós – Críticas para então 

compreender-se a vivência na sala de aula. Nesta senda o presente 

estudo apresenta o seguinte problema: Como as Teóricas Curriculares 

Críticas e Pós-críticas podem influenciar a formação de professores do 

ensino secundário para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem no Complexo Escolar Missionário de Santa Ana no 

Município da Baía Farta Comuna do Dombe Grande? A pesquisa será 

de natureza Quali – Quantitativa e far-se-á recurso a pesquisa 

bibliográfica, a nálise documental, análise de conteúdos, entrevista e 

questionário, que se fundamentará em estudiosos sobre o currículo e 

formação de professores como; Gimeno (1993); Moreira (1997-1997); 

Roldão (1999); Zabalza (2000); Pacheco (2001); Morgado (2003); 

Freire (2003-2005); Silva (2007) Flores (2014), entre outros. A 

conclusão que se chega é que todos professores devem compreender 

as Teorias curriculares Críticas e Pós-Críticas para a melhoria do 

processo docente educativo. 

Palavras-chave: Formação de Professores, Currículo, Teorias 

Críticas e Pós-criticas. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a 

Administração Escolar no Instituto Superior de Ciências da 

Educação (ISCED) de Benguela 

Carlos Fernando Mpanda / carlosmpanda-88@hotmail.com 

Resumo 

Neste artigo abordamos a temática as “Tecnologias de Informação e 

Tecnologias (TIC) e a Administração Escolar no Instituto Superior de 

Ciências da Educação de Benguela”, salientar que apesar do Estado 

assumir as tecnologias de informação e Comunicação como 

constituinte dos recursos didácticos, no quotidiano, temos vindo a 

constatar que há professores ainda muito reticentes ao uso das TIC, 

mantendo um quase confronto de identidade com os alunos. Tal 

sucede num nível, tendencialmente básico, como é o caso do uso do 

computador em termos de construção dos slides, trocas de emails, 

plataformas de interacção com os alunos entre outros. Com o presente 
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estudo assente no método interpretativo seguindo uma abordagem 

qualitativa através da observação e na hermenêutica de documentos 

oficiais e da literatura. Pretendemos analisar o impacto das TICs no 

processo de ensino-aprendizagem e na profissionalização docente no 

Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela. Assim, 

formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Quê relação se pode 

estabelecer entre as TICs e a profissionalidade docente? Como 

resultado das apreciações e apreensões concluímos que para além das 

mentalidades tradicionais conservadoras em matéria de novas 

tecnologias que tem causado o “sonambulismo tecnológico” (Bazzo, 

2010: 118) nota-se igualmente, o pouco financiamento nesta 

perspectiva, seja em equipamentos como na superação humana, o que 

podia configurar-se em instrumentos de Administração Escolar, 

enquanto variável de avaliação do desempenho docente.  

Palavras-chave: TIC; Profissionalização docente; Administração 

escolar. 

Formação contínua, desempenho profissional e desenvolvimento 

profissional dos professores 

Âurea Augusto Luís Wafunga / aritaluis@hotmail.com 

Hélder Sebastião Ilda Wafunga / helder.wafunga@icloud.com 

Resumo 

A formação contínua constitui-se como um incremento essencial ao 

desempenho e desenvolvimento profissional dos professores, ao 

possibilitar a actualização de conhecimentos e a melhor compreensão 

dos currículos escolares. Este trabalho resulta de uma constatação 

feita na escola de formação de professores de Benguela, relativamente 

à falta de formação contínua especializada, ou seja, por áreas 

específicas, o que se pode repercutir negativamente, (nas práticas dos 

professores, na deficiente execução dos currículos e 

consequentemente na aprendizagem dos alunos). O estudo seguiu uma 

metodologia de investigação-acção, partindo da constatação acima 

apresentada, elaboramos um plano de formação contínua para 

professores da referida escola, para superar as dificuldades 

diagnosticadas, visando a melhoria do seu desempenho profissional e 

das aprendizagens dos alunos. Após a acção de formação, realizamos 

a observação de aulas dos 8 professores participantes, para verificar 

até que ponto a acção de formação contribuiu para a melhoria das 

práticas destes professores. Recorremos a pesquisa bibliográfica para 

a elaboração do referencial teórico, ao inquérito por questionário para 

mailto:aritaluis@hotmail.com
mailto:helder.wafunga@icloud.com


60 
 

a recolha dos dados quantitativos e para o tratamento e apresentação 

utilizamos os métodos estatísticos. Para a recolha dos dados 

qualitativos utilizamos a observação participante e tratamos os dados 

mediante o método de análise de conteúdo. A informação recolhida, 

permitiu-nos comprovar à falta de acções de formação contínua 

específicas, ao mesmo tempo que demonstrou as valências do plano 

de formação contínua implementado, na melhoria do desempenho 

profissional dos professores, na aprendizagem dos alunos, na 

execução do currículo e consequentemente no desenvolvimento 

profissional dos professores.  

Palavras-chave: Formação contínua; desempenho profissional; 

desenvolvimento profissional; professores. 

Formação e Desenvolvimento Profissional como Factor de 

Mudança na Prática de Ensino dos Professores da Escola do 

Ensino Primário do Cassôco BG - 1050 

Florença Chimuma Passos Gabriel / 

florencachimumapassosgabriel@gmail.com 

Resumo  

O presente artigo aborda uma análise sobre a Formação e 

Desenvolvimento Profissional, como Factor de Mudança na Prática de 

Ensino dos Professores da Escola Primária do Cassôco BG – 1050. 

Com base ao tema formulou-se como problema de pesquisa: Até que 

ponto a Formação e o Desenvolvimento Profissional Influenciam na 

Mudança da Prática de Ensino dos Professores da Escola Primária do 

Cassôco BG – 1050. Baseando-se no problema traçou-se como 

objectivo: Analisar a Influência da Formação e Desenvolvimento 

Profissional na Mudança da Prática de Ensino dos Professores; visto 

que muitos professores direcionam as suas aulas, tendo em conta ao 

cumprimento dos programas e dos conteúdos planificados, ignorando 

as particularidades individuais dos alunos. A par disto traçou-se as 

seguintes perguntas de investigação: - Quais são as fundamentações 

teóricas que sustentam o Desenvolvimento Profissional como Factor 

de Mudança na Prática de Ensino dos Professores? – Quais são os 

Processos de Desenvolvimento Profissional que contribuem para as 

Mudanças das Práticas de Ensino dos Professores? Para tal utilizar-se-

á como técnica de recolha de dados a Observação, O questionário, 

entrevista, análise documental e a pesquisa bibliográfica. A pesquisa 

será de natureza qualitativa. Espera-se com este trabalho a motivação 
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intrínseca dos professores para a formação contínua, de maneira a 

desenvolverem profissionalmente e mudar a prática de ensino.  

Palavras-chave: Formação, Desenvolvimento Profissional, Mudança 

na Prática de Ensino, Professores. 

Avaliação de Desempenho dos Professores e sua Influência na 

Formação dos Cadetes da Academia da Força Aérea Nacional 

Daniel Basílio / danietabasílio.2@gmail.com 

Resumo 

O Presente artigo aborda a temática sobre “Avaliação de desempenho 

dos professores e sua influência na formação dos cadetes da 

Academia da Força Aérea Nacional”. Tem como objectivo analisar a 

avaliação de desempenho dos professores e sua influência na 

formação dos Cadetes da Academia da FAN. Para tal formulou-se a 

seguinte questão de investigação: Quais são os métodos que estão na 

base para avaliação de desempenho dos professores e sua influência 

na formação dos Cadetes da Academia da FAN? Para este trabalho 

será utilizado o estudo qualitativo e quantitativo. Deste modo 

recorreu-se a pesquisa bibliográfica, análise documental, inquérito por 

questionário, análise de conteúdos, os métodos dedutivos e indutivos e 

a observação como técnicas para a recolha de dados. A escolha deste 

tema surge devido as inquietações observadas durante as avaliações 

no decurso do processo de ensino e aprendizagem e com este estudo 

espera-se uma mudança no processo de ensino e aprendizagem.    

Palavras-chave: Avaliação, desempenho e formação 

Formação Contínua dos Professores e sua Influência na Melhoria 

do Processo de Ensino – Aprendizagem: Caso das Escolas 

Primária da Zona – D, Município de Benguela 

António Pedro / pedroantonioferro@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo aborda a temática sobre a “ Formação contínua dos 

professores e sua influência no processo de ensino – aprendizagem”. 

O mesmo assenta-se nas insuficiências que certos professores revelam 

quanto a sua formação inicial. Tem como objectivo analisar a 

influência da formação contínua dos professores para melhoria do 

processo de ensino aprendizagem dos alunos das escolas primária da 

Zona-D do Municipio de Benguela. Para tal, levantou-se o seguinte 
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problema: Qual a influência da formação contínua dos professores 

para melhoria do processo de ensino – aprendizagem dos alunos das 

escolas primária da zona – D do Município de Benguela?   Nesta 

perspectiva prenternde-se responder as seguintes questões: Que 

fundamentações teóricos devem sustentar a formação continua de 

professores para melhoria do processo de ensino – aprendizagem das 

escolas em estudo? Que contributo a formação continua dos 

professores exerce para melhoria do processo de ensino – 

aprendizagem das escolas em estudo? A pequisa será de natureza 

descrtiva, utilisar-se-âo como técnicas de recolha de dados 

questionários entrevistas, análise documental e a pesquisa 

bibliográfica que nos permitirá, explorar livros, dissertaçôes e teses 

para as inferências que se empôem a volta da problemática. Com este 

trabalho espera-se apresentar uma proposta para a formação contínua 

de professores com a finalidade de se melhorar o desempenho dos 

profissionais de educação da zona-D do Municipio de Benguela.   

Palavras-chave: Professor, Formação contínua, Processo de ensino-

aprendizagem.   

A Influência da atitude do professor na aprendizagem dos alunos 

Isaac Marcolino Viana Sandumbo / isandumbo@gmail.com 

Sandra Marisa Nascimento Chimuco / marisachimuco@live.com.pt 

Resumo 

O presente trabalho centra-se no tema: “a influência da atitude do 

professor na aprendizagem dos alunos” e tem como base um problema 

de investigação que procura saber até que ponto a atitude do professor 

influencia na aprendizagem dos alunos. O objectivo geral consiste em 

analisar a influência da atitude do professor na aprendizagem dos 

alunos. Trata-se de uma pesquisa descritiva, para a realização do 

estudo recorremos aos métodos teóricos e empíricos bem como às 

técnicas de investigação variadas. Os resultados principais 

permitiram-nos aferir que as atitudes dos professores que influenciam 

directamente na aprendizagem dos alunos são: a consideração positiva 

incondicional, a congruência do facilitador e a compreensão empática. 

De modo geral, com o estudo, convidamos os profissionais da 

educação a reflectirem sobre o seu real papel diante de uma 

necessidade e de uma atitude positiva por parte dos educadores. 

Palavras-chave: Atitude, professor, aluno e aprendizagem. 
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Crítica ao Programa de Teoria de Educação e Desenvolvimento 

Curricular: Uma proposta de desintegração para melhor 

formação do professor para o ensino primário na Província de 

Benguela 

Mara Alexandra M. C. Mestre / maralexandra.mestre@gmail.com 

Resumo  

A formação de professores para o ensino primário tem sido 

considerada como ponto fulcral para dar sustentabilidade ao discurso 

sobre a qualidade da educação em Angola. Na perspectiva de 

contribuir para esta discussão sugerimos o presente estudo que tem 

como objetivo analisar criticamente o programa de Teoria de 

Educação e Desenvolvimento Curricular da 11ª classe do curso de 

formação de professores para o Ensino Primário. Damo-nos conta que 

o processo que conduziu à 2a Reforma Curricular em Angola desde 

2001 tinha como linha de força a vontade de aproximar a formação 

proporcionada aos professores do Ensino Primário às exigências que a 

vida social e profissional coloca a esses professores. Tal facto refletiu-

se naturalmente na configuração de uma nova estratégia de formação 

de professores, designada por plano Mestre de Formação de 

Professores, no sentido da adequação das necessidades formativas ao 

novo contexto educacional que emergiu fruto da passagem de uma 

economia centralizada para uma economia de mercado, a qual 

provocou mudanças ao nível da educação, mas que não conheceu a 

sua implementação. Metodologicamente a investigação será de 

natureza descritiva seguindo-se o paradigma quantitativo-qualitativo, 

com recurso à entrevista, questionário, análise de conteúdo, pesquisa 

bibliográfica e análise de documentos como: Lei de Bases do Sistema 

de Educação e Ensino de Angola, programas curriculares e o Decreto 

Presidencial 160/18 de 03 de Julho. Espera-se com o desenvolvimento 

deste trabalho a apresentação de uma proposta de programa para a 

disciplina de Desenvolvimento Curricular para a formação de 

professores do ensino primário de acordo com as exigências actuais.  

Palavras-chave: Formação de Professores; Programa curricular; 

Desenvolvimento Curricular; Ensino Primário. 
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A reforma educativa e curricular em Angola: reflexos na prática 

dos formadores dos magistérios (Escolas de formação de 

professores) de Benguela 

Sandra Marisa Nascimento Chimuco / marisachimuco@live.com.pt 

Resumo 

A presente comunicação é fruto de uma investigação realizada sobre a 

formação inicial de professores em Angola no contexto da reforma 

educativa ao nível das Escolas de formação de professores 

(Magistérios) da província de Benguela e sua relação com os 

objetivos definidos pelas reformas educativa e curricular, que teve 

como enfoque estudar o sistema de formação inicial de professores 

levado a cabo nestas Instituições. O objectivo da presente 

comunicação consiste em difundir alguns dos resultados de uma das 

dimensões do inquérito por entrevista aplicado aos gestores. No 

presente texto constam alguns conceitos de reforma educativa e seus 

objectivos a luz o normativo legal (LBSE 17) bem como de formação 

e formação inicial de professores. Seguidamente faz-se uma exposição 

do estudo que foi descritivo e sua respectiva metodologia mista 

(quantitativa -qualitativa) Finalmente apresenta-se a descrição e 

análise dos resultados da entrevista aplicada aos gestores sobre os 

reflexos da reforma educativa e curricular na prática formadores e por 

fim, algumas reflexões finais que apontam que a reforma educativa e 

curricular em curso no Pais aumentou significativamente as 

responsabilidades dos professores e que o critério do número reduzido 

de alunos por turma como reza a reforma não é cumprido.   

Palavras-chave: Reforma educativa e curricular, formação inicial de 

professores   

Implicações das desconexões do currículo, na prática educativa da 

Matemática na 9ª classe: Um estudo teórico para sua 

compreensão 

Piedoso Eliseu Muquendi Faria / eliseufaria77@gmail.com 

Ermelinda Monteiro Silva Cardoso / ermelindacardoso57@gmail.com  

Resumo 

O presente artigo aborda as implicações das desconexões do currículo 

na prática educativa da Matemática na 9ª classe: “Um estudo teórico 

para sua compreensão”. Pretende-se deste modo compreender as 

implicações das desconexões do currículo que se refletem na 
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aprendizagem dos alunos. Considerando que as desconexões do 

currículo podem embaraçar o modo de planificar, lecionar, avaliar e 

apreender os conteúdos, levanta-se a seguinte questão: Como 

sequenciar os conteúdos matemáticos da 9ª classe?. A pesquisa 

apoiou-se nos pressupostos teóricos de vários autores como: Taba 

(1974), D’Hinaut (1980), Ribeiro (1995), Pacheco (1999) entre 

outros, bem como no Programa da referida classe, na Lei de Bases do 

Sistema de Educação e Ensino nº 17/2016 e no Decreto Presidencial 

nº 160/2018 para se perceber a concepção sobre o currículo e o 

programa, tendo em conta os critérios de selecção, organização e 

sequenciação dos conteúdos, sem descurar o papel do professor na 

sequenciação dos mesmos. Para a elaboração deste trabalho, recorreu-

se a revisão bibliográfica e a análise documental como técnicas para 

recolha de dados. Entretanto, espera-se colher o máximo de 

contribuições de investigadores no ramo educacional que permitam 

uma melhor compreensão da temática em estudo. 

Palavras-chave: Currículo, implicações das desconexões, 

sequenciação de conteúdos matemáticos, aprendizagem. 

Tarefas Matemáticas sobre proporcionalidade direta e inversa 

Augusta Domingas & Alberto Domingos Jacinto Quitembo 

Resumo 

O desempenho escolar de alunos pode ser influenciado por fatores 

endógenos e exógenos. Muitas vezes os primeiros estão relacionados 

com as capacidades intelectuais que impedem (facilitam) a 

assimilação e os processos de aprendizagens adquiridos ao ritmo 

normal, obtendo assim, dificuldades (sucessos) de conquistar 

capacidades transversais necessárias e consequentemente obter um 

fraco rendimento escolar (bom rendimento escolar). Os segundos são 

alheios as caraterísticas dos alunos. Geralmente estão estreitamente 

ligados as condições e recursos materiais e humanos da escola e da 

comunidade. Para a disciplina de Matemática é importante que os 

alunos tenham acesso ao material de trabalho que desperte neles o 

desejo de aprender. No âmbito do nosso projeto de investigação 

baseado na metodologia qualitativa utilizamos o inquérito por 

questionário aplicado a 135 alunos da 9ª classe do município de 

Benguela, onde as questões do tipo aberto revelaram respostas quase 

convergentes sobre o gosto que têm de aprender a Matemática e sobre 

a escassez de material didático. É nossa função também construir 

meios que ajudem o trabalho do professor. Por essa razão, 
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perseguimos o objetivo de propor uma ficha de trabalho com 

diferentes tipos de tarefas matemáticas sobre proporcionalidade direta 

e inversa que valorizem os objetivos transversais presentes no 

currículo de Matemática do 1º Ciclo e que realizados possam 

proporcionar uma aprendizagem rica e produtiva.  

Palavras-chave: Objetivos transversais, tarefas matemáticas, 

proporcionalidade direta e inversa, ficha de trabalho. 

Formação Inicial do Educador de Infância no Contexto 

Angolano: uma Mudança Educativa Necessária 

Cláudia Raquel Luís Mateus de Freitas / 

claudiaraquelmateusmateus@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo levanta uma discussão sobre a formação inicial do 

educador de infância no contexto angolano: uma mudança educativa, 

necessária. Assim, como ocorre em qualquer profissão, a formação é 

um suporte valioso e indispensável para quem exerce a profissão 

docente. Ela constitui o alfa e o ómega dos sistemas educativos, que 

se preocupam com a qualidade do ensino. No contexto angolano, os 

professores que leccionam nos níveis de escolaridade primário em 

diante, têm uma formação pedagógica, embora em muitos casos, não 

especifica. O mesmo não acontece com professores da educação pré-

escolar, sendo neste nível onde começa a preparação do cidadão desde 

a tenra idade. Por esta razão pretende-se fazer um estudo com 

objectivo principal de reflectir sobre a necessidade de formação inicial 

do educador de infância, no sentido de melhorar os níveis 

subsequentes.O problema em estudo é:Que benefícios trarão a 

formação inicial do educador de infância na província de Benguela?A 

metodologia adoptada baseia-se na pesquisa bibliográfica, análise 

documental e análise de conteúdos, que permitirá a recolha e 

interpretação de informações, a natureza da pesquisa será do tipo 

qualitativa e quantitativo, com recurso as técnicas de entrevista, 

observação. Pretende-se com este trabalho demostrar a importância da 

formação inicial do educador para melhoria da qualidade da forma 

integral da criança. 

Palavras-chave: Formação inicial, educador de infância, Processo 

docente educativo, qualidade da educação. 
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Formação de professores versus gestão curricular. Um 

contraditório? Uma análise deste ponto de vista da formação de 

professores de Matemática 

Alberto Domingos Jacinto Quitembo / jquitembo45@gmail.com 

Resumo 

A formação de professores é sem sombras de dúvidas o elo mais forte 

de desenvolvimento de qualquer sociedade, uma vez que, forma 

futuros professores dos quais depende a preparação adequada dos 

jovens para ingressarem nos diferentes cursos. A formação é 

desenvolvida numa perspectiva de que o futuro professor venha a 

gerir o currículo, quer para o desenvolvimento de competências nos 

seus alunos, quer para o desenvolvimento do próprio currículo, dois 

focos inseparáveis com implicações no desenvolvimento profissional 

do professor. Nesta perspectiva, propusemo-nos a analisar os efeitos 

do acto formativo na preparação do futuro professor de Matemática, 

tendo como ponto de partida os dados de diagnóstico desenvolvido, 

que procura responder a questão: que conteúdos matemáticos os 

professorem se sente desconfortáveis na sua leccionação?  

Palavras-chave: Formação de professores, currículo, gestão 

curricular, prática lectiva 

A gestão parcimoniosa do currículo na sala de aula 

Aníbal Barata Jaime / siliveli27@hotmail.com 

Resumo 

O presente artigo é resultado das práticas educativas e, sobretudo 

durante a gestão parcimoniosa do currículo pelo professor na sala de 

aula, considerando que o professor juntamente com o aluno é os 

responsáveis pela inovação e promoção de mudanças educativas e não 

só. Esta comunicação circunda-se no problema de como o professor 

de hoje gere o tempo que tem em sala de aula para produzir 

conhecimentos significativos? Com este problema persegue-se o 

seguinte objectivo: reflectir sobre o processo da gestão parcimoniosa 

do currículo com profissionalidade de tudo o que acontece no 

cotidiano em sala de aula. Para a concretização deste artigo recorreu-

se a pesquisa bibliográfica que permitiu navegar em diferentes obras 

de autores conceituados sobre a temática, assim como fez-se o uso dos 

métodos de indução-dedução, analise-síntese que nos permitiram tirar 

ilações de que o sucesso do aluno reflecte a postura do professor e 

cabe a ele articular com sapiência os conhecimentos face ao tempo 
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que lhe é concedido já que, a investigação tem como resultados, a 

gestão parcimoniosa do currículo na sala de aula, respeitando a 

ousadia do professor que usufrui o pouco tempo que lhe é conferido 

para proporcionar aprendizagens significativas aos seus alunos. 

Palavras-chave: Gestão parcimoniosa; currículo; sala de aula. 

Papel do professor como agente de mudança e inovação 

curricular 

Tussamba Garcia Pumba Carvalho / tussambacarvalho12@gmail.com 

Ermelinda Monteiro Silva Cardoso /ermelindacardoso57gmail.com 

Resumo 

O presente texto aborda “ O Papel do professor como agente de 

Mudança e Inovação Curricular “.  Os desafios lançados no novo 

milénio, acarretam mudanças na cultura, economia, nas políticas 

educativas e consequentemente no papel do professor como agente 

currícular. A mudança e inovação curricular são temas bastante 

investigados em outros contextos: Portugal, Brasil, Estados Unidos da 

América, entre outros. Essas discussões começam a ganhar novas 

dinâmicas no contexto angolano. O objectivo consiste em reflectir 

sobre o papel do professor como agente de mudança e inovação 

curricular a partir das acções que realiza na sala de aula para a 

construção da identidade do aluno. O problema de partida foi: Que 

conhecimentos o professor necessita dominar para ser um agente de 

mudança e inovação curricular no exercício da sua profissão? A 

pesquisa será de natureza quali-quantitativa uma vez que as duas se 

complementam. Far-se-á recurso a revisão da literatura, a técnicas 

para a recolha de dados como: a entrevista, questionário, observação e 

análise de conteúdo. O resultado consiste na promoção de reflexões e 

discussões sobre o papel a ser exercido pelo professor como agente 

promotor de mudança e inovação curricular para a construção da 

identidade do aluno.  

Palavras-chave: Papel do professor, agente de mudança e Inovação 

Currícular, processo de ensino-aprendizagem. 
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Influência da avaliação institucional na melhoria da qualidade 

educacional nas instituições do ensino superior privadas da 

província de Benguela 

Ismael Albino Barco /Ismaelbarco.18@gmail.com 

Resumo 

O presente trabalho tem como tema Influência da avaliação 

institucional na melhoria da qualidade educacional nas instituições 

privadas do ensino superior da província de Benguela. Em função do 

tema proposto formulou-se o seguinte problema de investigação: De 

que forma a avaliação institucional influencia na melhoria da 

qualidade educacional das instituições privadas do ensino superior na 

província de Benguela? Para tal o objectivo geral que guiará a 

investigação é: Compreender a influência da avaliação institucional na 

melhoria da qualidade educacional nas instituições privadas do ensino 

superior na província de Benguela. O mesmo poderá desdobrar-se nos 

seguintes objectivos específicos: 1-Descrever os fundamentos teóricos 

sobre a influência da avaliação institucional na melhoria da qualidade 

educacional das instituições do ensino superior. 2-Identificar as 

condições que concorrem para que a avaliação institucional se 

constitua num factor de melhoria da qualidade educacional nas 

instituições privadas do ensino superior da província de Benguela. 3-

Caracterizar a influência da avaliação institucional na melhoria da 

qualidade educacional das instituições privadas do ensino superior na 

província de Benguela. Os métodos para a pesquisa foram teóricos: 

analítico-sintético; dedutivo-indutivo; histórico-lógico. Empírico: 

pesquisa bibliográfica; questionário por inquérito e por entrevista; 

pesquisa documental. Optou-se por uma pesquisa descritiva, em uma 

abordagem qualitativa-quantitativa. Esperamos que até ao final da 

investigação possamos compreender a influência da avaliação 

institucional realizada na província de Benguela na qualidade 

educacional das instituições privadas do ensino superior. 

Palavras-Chave: Influência; Avaliação institucional; Qualidade 

educacional; Instituições do ensino superior. 
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Ajuste das competências dos projectos pedagógicos dos cursos do 

ISCED de Benguela: Uma exigência para a valorização do ensino 

superior angolano no contexto internacional 

Judite Rosária Cassoma dos Santos / juditesantos2006.js@gmail.com 

Resumo 

Este artigo pretende identificar as competências dos cursos de 

graduação na formação de professores a partir dos projectos 

pedagógicos de cursos (PPC) de graduação do ISCED de Benguela. 

Descontextualizados ante a realidade local e internacional, muitos 

deles nem respondem de facto à demanda do mercado de trabalho, o 

que dificulta a comparabilidade dos diplomas mesmo dentro do país. 

Com as alterações introduzidas no currículo em 2016 a sua 

implementação prática, ficou dependente muito por conta da política 

da tutela, embora o mercado exija outro perfil na formação de 

professores. Com o processo de reforma do ensino superior iniciado, 

ignorar a riqueza destes documentos e o esforço empreendido pela 

instituição na elaboração dos PPC, seria negar que eles comportam 

informação sobre que que competências desenvolver. Quais são as 

competências identificadas nos PPC do curso de formação de 

professores da instituição em estudo? Mediante investigação 

qualitativa foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica, 

análise documental e conversas informais. Foram analisados os PPC 

das especialidades em vigor, exceptuando-se os de linguística. Com os 

docentes e estudantes foram encetadas conversas informais. Pôde-se 

identificar nos documentos estudados, competências definidas sem 

critério comum nas diferentes especialidades, a ausência de algumas, 

a não distinção das competências gerais das específicas. Das 

conversas informais se constatou existir divergências de opinião, 

alguns defendem que o ensino por objectivos cumpre a mesma 

finalidade do ensino por competências, desde que bem utilizados, o 

que sugere debates e formação abrangente.  

Palavras-chave: Competências gerais e específicas; currículo, ensino 

superior; formação de professores. 

Desenvolvimento curricular: O plano de aula na actividade 

docente no colégio missionário São paulo BG-2019 -Lobito  

Celita Vasco Martins / celitamartinscelita@gmail.com 

Resumo 

Neste artigo abordamos a temática do desenvolvimento curricular, 

com foco sobre o plano de aula nas actividades educativas dos 
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professores da 9ª Classe do Colégio Missionário do Ensino 

Secundário BG-2019 São Paulo do Município do Lobito. Observamos 

que poucos professores nesta instituição elaboram o plano de aula, 

com justificações de questão de falta de tempo, dificuldades na sua 

elaboração, negligência ou excesso de confiança pelo tempo que 

exercem a actividade docente, acreditando ter o domínio da aula na 

cabeça. Entretanto, conhecendo-se a importância do plano de aula 

como um elemento de operacionalização do currículo, um instrumento 

directório da actividade docente na preparação da aula e na projecção 

dos resultados, tem um lugar de destaque no desenvolvimento 

curricular, consequentemente, na qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. Assim, nós indagamos: que concepções sobre o plano 

de aula no desenvolvimento curricular têm os professores da 9ª Classe 

do Colégio Missionário do Ensino Secundário BG-2019 São Paulo do 

Município do Lobito? A pesquisa é descritiva de natureza 

quantitativa, com uso da pesquisa bibliográfica e documental, com a 

aplicação de entrevistas e questionários e técnica de recolha de dados. 

Com abordagem deste tema, pretendemos que os professores tenham 

uma visão diferente, fazendo com que o plano de aula ganhe novo 

significado nas suas vidas. Revelar o real papel do plano de aula no 

desenvolvimento curricular, como garantia de desenvolvimento do 

processo educativo. 

Palavras- chave: Plano de aula, prática docente, desenvolvimento 

curricular. 

O pepel do professor na contextualização do curriculo escolar e 

sua influência no processo de Ensino Aprendizagem dos alunos da 

9ª clsse: um estudo na escola primária BG nº 6096- no município 

do Balombo 

Afonso Munchijilo Cassupa / acassupa@gmail.com 

Resumo 

O artigo aborda a questão relacionada com o papel do professor na 

contextualização do currículo escolar e sua influência no processo de 

ensino-aprendizagem, com objectivo de analisar o papel do professor 

na contextualização do currículo escolar e sua influência no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos da 9ª classe na escola primária 

Bg nº 6096-kangumbe I e II no município do Balombo. Na 

actualidade a contextualização curricular é um conceito 

relativamente recente nos discursos educacional e têm sido 

associados vários sentidos e vários autores entre eles, (Fernandes et 

al.2011; Leite, et al. 2011; Leite, Mouraz & Figueiredo, 2012; entre 



72 
 

outros). De entre esses sentidos sobressai o de que a 

contextualização curricular representa uma possibilidade pedagógica 

para promover a melhoria das aprendizagens dos alunos e, 

consequentemente, questões relevantes no processo de ensino – 

aprendizagem. O presente trabalho pretende investigar se na escola 

em estudo, o esforço de contextualização curricular está presente nas 

práticas pedagógicas, e se tal esforço é entendido pelos alunos como 

modos de contribuir para aprendizagens significativas, proveniente 

da utilização de meio, métodos e conteúdos que correspondem com a 

realidade dos alunos. Como problema de investigação formulou-se o 

seguinte: De que forma o papel do professor na contextualização do 

currículo escolar influência a aprendizagem dos alunos da 9ª classe 

na escola primária Bg nº 6096-kangumbe I e II no município do 

Balombo? Com esta pesquisa almeja-se sugerir estratetegias que 

visam melhorar o papel do professor na contextetualização. 

Participarão deste estudo alunos da 9ª classe, os respectivos 

professores e os membros da Direcção da escola; Para este trabalho 

utilizaremos a pequisa do tipo descritiva e  a recolha de dados serão 

utilizados como métodos: a entrevista, o questionário, análise 

documental, análise de conteúdo, observação e o método 

matemático-estatístico. 

Palavras-chave: Papel do professor, contextualização do currículo, 

processo de ensino-aprendizagem 

O currículo de formação inicial de professores, sua influência no 

perfil de saída dos alunos do ensino primário: O caso da zona B, 

município de Benguela 

Paulino Mbinguela Banja / paulinobanja@hotmail.com 

Ermelinda M.S. Cardoso / ermelindacardoso57@gmail.com 

Resumo 

Este artigo enquadra-se no ambito do Mestrado em Desenvolvimento 

Curricular e Inovação Educativa, levado acabo no Intituto Superior de 

Ciencias da Educação de Benguela O foco central do presente estudo 

é da existência de uma desconexão entre o currículo de formação 

inicial de professores que leccionam no ensino primário da zona B, 

Município Benguela, em particular os que não tenham sido formados 

pelo Magistério Primário e sua influência no perfil de saída dos alunos 

do referido subsistema. Para tal formulou-se o seguinte problema de 

pesquisa: Até que ponto os professores que leccionam no ensino 

primário possuem o perfil que lhes permite ministrar aulas nesse 

nível? Tem como objectivo analisar o currículo da formação inicial de 
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professor para o ensino primário. Para sua elaboração recorreu-se a 

pesquisa bibliográfica, inquérito por entrevista, por questionário, 

análise documental e análise de conteúdo. O estudo será realizado nas 

escolas do ensino primário da zona B no município de Benguela. 

Espera-se obter com a presente pesquisa contributos que visam 

melhorar o processo de formação inicial de professor para o ensino 

primário. 

Palavras–chave: Currículo, Formação inicial de Professor, Perfil de 

saída. 

A formação inicial dos professores do Ensino Primário: a busca 

de identidade 

Narciso Jorge Chimbolo Dumbo / narcisodumbo@hotmail.com 

Maria da Conceição Barbosa Mendes / saobarbosa67@yahoo.com.br 

Resumo 

As mudanças actuais operadas no sistema educativo angolano, 

decorrentes do processo de reforma, colocam novos desafios 

curriculares e metodológicos o que, por sua vez, torna a formação 

inicial dos professores do Ensino Primário, uma abordagem actual e 

pertinente, justificando a realização deste estudo circunscrito na 

formação inicial de professores da 6ª classe da escola primária N.º BG 

2260 Karl Marx do Lobito. Trata-se de um estudo de caso, de nível 

descritivo, de pendor qualitativo, sem excluir procedimentos 

quantitativos, com recurso à análise documental, ao inquérito por 

questionário e por entrevista, secundados por procedimentos de 

elaboração teórica. O estudo permitiu traçar um quadro descritivo 

apontando a incompatibilidade da formação inicial relativamente às 

exigências curriculares do ensino primário, bem como o 

desajustamento do perfil de formação dos professores que leccionam a 

6ª classe. 

Conceitos – chave: Formação inicial, perfil profissional, plano de 

estudo, práticas pedagógicas. 

A avaliação formativa: uma abordagem compreensiva para a 

avalidação do processo de Ensino-aprendizagem 

Chico Chipia Canjenje / canjenje3@outlook.pt 

Resumo 

Este artigo reflecte a temática sobre “A avaliação formativa: uma 

abordagem compreensiva para a validação do processo de ensino-
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aprendizagem”. Cujo objectivo é compreender como a avaliação 

formativa contribui para aferir os resultados do processo de ensino-

aprendizagem. Para a elaboração do mesmo, recorreu-se a pesquisa 

qualitativa e de natureza descritiva e explicativa, bem como as 

seguintes técnicas de recolha de dados: análise documental, análise de 

conteúdo e dedução-indução. A operacionalização das palavras-chave 

“Avaliação, Avaliação formativa,  Qualidade, processo de ensino-

aprendizagem” no desenvolvimento (corpo) do trabalho de 

investigação em referência identificando autores recorrentes. Para 

(ZUCULA & ORTIGÃO, 2016) a “ avaliação integrada aos processos 

de ensino e de aprendizagem, com criteriosa seleção de tarefas e 

participação dos estudantes, que valorizam erros (…) dentre outras 

características”. Para a validação do processo de ensino-

aprendizagem, ou seja, se se quer apurar que o que foi dito foi 

apreendido, a lente que daí decorre é a avaliação. Por isso (SILVA 

PIRES & PIRES, 2017) entende que “a avaliação tem que dar 

continuidade ao processo que garante o pensamento flexível de forma 

a propiciar juízos alternativos, (…) de novos problemas”. Estes 

problemas não são medidos numa avaliação de “instrumento de 

coerção, certificação e exclusão – e a aprendizagem” (ZUCULA & 

ORTIGÃO, 2016). Queremos com esta temática fazer perceber que 

para aferir se o que transmitimos foi ou não apreendido, a lente que 

valida o processo de ensino aprendizagem é sem sombras de dúvida a 

avaliação formativa. Quando bem articulada permiti-nos refazer o que 

e/ ou reorganizar-mos o currículo.  

Palavras-chave: Avaliação, Avaliação formativa,  Qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Aula de campo na unidade curricular de Geografia como 

ferramenta metodológica: Um estudo na escola de magistério 

comandante Kwenha BG 1124 - Benguela 

José António Fins / joseantoniofinsfins764@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo, aborda a temática sobre a “Aula de campo na 

unidade curricular de geografia como ferramenta metodologica na 

Escola de Magistério Comandante Kwenha BG 1124 - Benguela”. O 

conhecimento escolar geográfico há muito tempo tem se caracterizado 

por um estudo desinteressante, decorativo e sem valor prático 

(Lacoste, 1988). O surgimento de novos paradigmas no ensino e face 

aos novos desafios da autonomia que é dada aos professores, há 

necessidade de se reformular as metodologias do ensino da Geografia, 
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passando de um aprendizado violtado para à memorização para um 

aprendizado crítico reflexivo e inovador. O objectivo que se persegue 

neste estudo consiste em refletir sobre a importância das aulas de 

campo no processo de ensino e aprendizagem da geografia. Assim, 

formulou-se o seguinte problema de pesquisa: como a aula de campo 

pode constituir-se como ferramenta metodologica para construção do 

raciocíneo-lógico dos estudantes na disciplina de geografia na Escola 

de Magistério Comandante Kwenha BG 1124 – Benguela? A pesquisa 

será de tipo qualitativa, baseada em observação e entrevistas como 

tecnicas de recolha de dados, bem como a pesquisa bibliográfica que 

permitirá navegar nas obras de diferentes autores conceituados, tais 

como; Carbonel (2002), Viveiro e Diniz (2009), Lacoste (1988), 

Passini (2007), Libâneo (1994), Gomides (2002), entre outros. Com 

este trabalho espera-se contribuir na com a elaboração de um guião 

“modelo” com um corpus baseado em métodos activos para a 

realização de aula de campo na unidade curricular de Geografia. 

Palavras-chave: Aula de campo, ensino-aprendizagem da geografia, 

unidade curricular de geografia. 

O impacto das práticas pedagógicas no sucesso das apredizagens 

práticas nos professores para o ensino secundário 

Marcelino Abilio / marcelinoabilio2018@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo tem como o tema o impacto da prática pedagógica 

no sucesso das aprendizagens práticas nos professores para o ensino 

secundário, tendo sido identificado como problema: que factores estão 

na base do sucesso das aprendizagens das praticas pedagógicas nos 

professores para o ensino secundário? O objectivo é analisar os 

factores que estãona base do suceso das aprendizagens das práticas 

pedagógicas nos professores para o ensino secundário: (Caso das 

escolas superior de formação de professores). Salientar que a pesquisa 

é de tipo descritivo, baseado numa abordagem quali-quantitativa, 

onde far-se-a recurso a tecnica de recolha de dados: pesquisa 

bibliorafica, observação, entrevista, questionário e tecnica de análise 

documental. Partido destas tecnicas formlou-se as seguintes perguntas 

científicas: Quais os fundamentos teóricos que estão na base no 

sucesso das aprendizagens das práticas pedagógicas nos professores 

para o ensino secundário? Que factores podem estar na base do 

sucesso das aprendizagens práticas? Quais as vias a propor para 

melhoria do sucesso das aprendizagens das práticas pedagógicas nos 

professores para o ensino secundário? O interesse neste tema surge da 
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necessidade de se ter constatado que os professores iniciam as práticas 

pedagógicas no 3º ano com a cadeira de prática pedagógica I (aulas 

simuladas). No 4º ano dão sequência com a prática pedagógica II 

(estágio nas escolas de aplicação) e é nesta onde se tem notado 

maiores debilidades concernetes a planificação e ministração de aulas. 

Com este estudo pretendemos apresentar propostas metodológicas e 

pedagógicas, no sentido de dar um maior impacto nas práticas 

pedagógicas e contribuir para mehoria da qualidade de ensino nos 

professores das escolas do ensino secundário. 

Palavras-chave: Impacto; Práticas pedagógicas; Sucesso das 

aprendizagens 

Profissionalismo da docência e o desenvolvimento de 

competências pedagógicas dos estudantes do Instituto Superior de 

Ciências da Educação (ISCED) - Benguela 

Ernesto Inocêncio / ernestoinocencio@hotmail.com 

Resumo 

O presente resumo, resulta do estudo feito em prol da tese de 

doutoramento defendida na Universidade de Granada-Espanha e como 

fruto da constação de variados aspectos que afectam o trabalho dos 

profesores e dos estudantes no Instituto Superior de Ciencias da 

Educação da Universidade Katyavala Bwila – Benguela. Como 

problema de investigação: até que ponto o profissionalismo da 

docência universitária favorece o desenvolvimento das competências 

pedagógicas dos estudantes no (ISCED) de Benguela-Angola? Como 

objectivos de investigação: Identificar o perfil académico e 

profissional dos docentes da instituição em estudo; descrever o 

profissionalismo da docência universitária no desenvolvimento de 

competências pedagógicas dos estudantes; descrever os 

procedimentos metodológicos usados pelos professores para o 

desenvolvimento de competências pedagógicas dos estudantes. Foram 

utilizados os questionários (quantitativa) e entrevista (qualitativa) 

trata-se de uma metodologia mista. A amostra, foi constituída por 300 

estudantes, 50 professores e 3 membros da direcção. Como principais 

resultados: o profissionalismo da docência universitária, pouco se 

ajusta ao desenvolvimento de competências dos estudantes; os 

professores carecem de formação sobre a didáctica do ensino superior; 

fraca aderência dos professores aos eventos metodológicos, científicos 

e pedagógicos; carga docente não compatível ao profissionalismo do 

docente universitário; as dificuldades de leitura, linguagem falada, 
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escrita, de interpretação de textos afectam o profissionalismo e o 

desenvolvimento de competências dos estudantes. 

Palavras-Chave: Profissionalismo; Docência Universitária; 

Formação de Professores. 

O Uso de Organizadores Prévios: Um Procedimento Fundamental 

para Inovar a Prática Pedagógica 

Angélica Marta Vidal / agvidalag@hotmail.com 

Elsa Ofélia Sequeira Rodrigues / elsaisced@gmail.com 

Resumo 

A reforma educativa do sistema Educativo em Angola assente na Lei 

de Base 17/16 de 7 de Outubro tem sido uma importante mola 

impulsionadora para a introdução de novas práticas pedagógicas que 

levem a uma aprendizagem mais significativa e eficiente. Neste 

sentido é pertinente inovar os procedimentos didactico-metodológicos 

para alcançar tal propósito. A presente comunicação pretende 

visibilizar o uso de organizadores prévios como um procedimento de 

fundamental importância para inovar a prática educativa em Angola. 

Os organizadores prévios assumem-se como uma ferramenta que 

proporciona uma aprendizagem mais significativa já que permitem 

uma “ponte” entre o que já se conhece e o que se virá a aprender. Eles 

poderão ser empregues por quem ensina como um procedimento que 

pode levar a mudanças tanto no próprio processo de ensino e 

aprendizagem como também na atitude mais activa e motivada de 

quem aprende. 

Palavras-chave: Organizadores Prévios; Aprendizagem Significativa; 

Inovação; Prática Pedagógica. 

Modelos De Ensino Centrados No Aluno: Uma Proposta 

Didáctica Para A Diversificação Das Metodologias No Ensino Da 

Pedagogia Do Isced-Benguela 

António Paquissi Sakutala / sakutalamagico@gmail.com 

Ana Paula Raúl / oloneke@hotmail.fr 

Resumo  

A presente proposta metodológica resulta das indagações, conclusões 

e sugestões desenvolvidas no nosso Trabalho de Fim do Curso para a 

Obtenção do Grau de Licenciatura em Ciências da Educação - Opção 

Pedagogia. A condução desta pesquisa efetivou-se por intermédio da 

utilização de metodologias de pesquisa como a Pesquisa 
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Bibliográfica, a Pesquisa Documental, a Observação, a Entrevista e o 

Questionário. Os resultados da nossa investigação concluíram que os 

modelos de ensino utilizados no Ensino da Pedagogia do ISCED-

Benguela são caracterizados por processos centrados nos professores, 

não descurando a utilização de métodos independentes voltados para 

os alunos, mas ainda muito fracas o uso destas metodologias. Desta 

feita, a proposta didáctica para a diversificação das metodologias que 

ora apresentamos circunscrevem-se em torno dos Modelos de ensino 

centrados no aluno. Após termos feito uma análise documental nos 

programas de ensino e no plano de aula utilizados no ISCED-

Benguela no Ensino da Pedagogia, comparando as funções didácticas 

descritas no plano de aulas e a sintaxe proposta por Arends (2008), 

verificamos que estes apresentam três aspectos comuns típicos de uma 

aula expositiva, ou seja, mais virada para o professor. Assim, para 

ajudarmos de forma efectiva na diversificação das metodologias 

elaboramos, tendo como matriz estrutural o plano de aulas analisado, 

três planos planos de aulas virados para os Modelos de Ensino 

centrados no aluno, respectivamente, o Modelo de Aprendizagem 

Cooperativa, Modelo de Aprendizagem Baseado em Problemas e o 

Modelo de Discussão em Sala de Aulas.   

Palavras-Chaves: Modelos de Ensino Centrados no Aluno; Proposta 

Didáctica; Diversificação das Metodologias. 

Competências curriculares dos professores: utilização e produção 

de materiais curriculares na aprendizagem dos estudantes de 

educação especial – ISCED-Benguela 

Maria Antónia Pinto da Silva Freitas/mariaantoniafreitas50@hotmail.com 

Resumo 

O presente trabalho de investigação tem como tema: ”Competências 

curriculares dos professores: utilização e produção de materiais 

curriculares na aprendizagem dos estudantes do 1 ano, na 

especialidade de educação especial no ISCED-Benguela” dizer que a 

tarefa que se atribui ao professor no desenvolvimento do currículo 

depende do seu grau de responsabilização e do papel que lhe é 

consignado na estrutura curricular. Pacheco (2001). O problema de 

pesquisa: será que os docentes do 1 ano da especialidade de educação 

especial do ISCED-Benguela, têm utilizado e produzido materiais 

curriculares para a aprendizagem dos estudantes? Como objectivo 

geral, pretende-se analisar a influencia da utilização e produção de 

materiais curriculares na aprendizagem dos estudantes do 1 ano da 

especialidade de educação especial do ISCED-Benguela, quanto ao 
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tipo de investigação, enquadra-se no tipo descritivo com uma 

abordagem mista (qualitativa e quantitativa) com predominância a 

qualitativa, no que concerne aos métodos e técnicas, recorrer-se-á aos 

métodos de nível teóricos (analítico-sintético e indutivo- dedutivo) e 

empíricos (Observação, inquérito por questionário, inquérito por 

entrevista, pesquisa bibliográfica e matemático-estatístico). Pela nossa 

constatação, pensamos que os docentes do 1 ano da especialidade de 

educação especial têm produzido (por eles próprios) e utilizado 

materiais curriculares, o que influencia em grande parte na 

aprendizagem dos estudantes em estudo. 

Palavras-chave: Competências curriculares, professor, materiais 

curriculares e aprendizagem. 

Carácter Central do Currículo e as Implicações Sociológicas na 

Prática Educativa em Angola: Um Olhar Critico aos Normativos 

Alberto Fontes albertofontesf680@gmail.com 

Resumo 

A presente temática aborda a temática sobre o “ caracter central do 

currículo e as implicações sociológicas na prática educativa”. Visto 

que existem teóricos que concluíram suas investigações que para uma 

forma construtiva requer um currículo contextualizado envolvendo os 

professores e a comunidade esta realidade difere de angola. Existindo 

isto, indaga-se o seguinte: ate que ponto é qui a preocupação da 

formação pode ser efectivado no contexto angolano? O objectivo 

consiste em analisar os normativos da legislação educativa vigente na 

lei de base do sistema educacional, bem como os manuais elaborados 

pelo Instituto Nacional de Investigação de Educação de Angola 

(INIDE) e suas implicações sociológicas do currículo na prática de 

como é feito a concepção do currículo a nível macro, tendo em conta 

outros elementos inerentes ao currículo: a sociedade, os professores, e 

as características dos alunos, tal como Ralph Tyler (1949), Para o 

efeito, far-se-á uma a análise dos pressupostos curriculares que 

sustentam a natureza sociológica do currículo de modo a elucidar as 

linhas mestras de como tipificar, implementar um modelo de projecto 

curricular educativo compaginável, contextualizado que satisfaça as 

necessidades sociológicas do cidadão e responde os desafios socias 

contemporâneos servindo assim de cultura para as futuras gerações. 

Para o alcance do ideal desejado (melhor articulação e integração do 

projecto curricular educativo. Visto que o tipo de pesquisa é quali-

quantitaviva, apraz-nos usar o método de análise e síntese de 

informação bibliográfica, e análise documental. Para o efeito dos 

resultados precisa-se fazer incursão dos ideais dos currículistas 
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nacionais e internacionais como: Tylor (1949); Pacheco 1996); 

Manuel Tuca (2017) e outros. 

Palavras-chave: Carácter central do currículo, implicações 

sociológicas do currículo, prática educativa em angola 

Avaliação de Desempenho Docente, um estudo na Escola de 

Formação de Técnicos de Saúde de Benguela 

Miguel Arcanjo Engengo/miguelarcanjoengengo@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo circunscreve-se a. O objectivo é Investigar o 

processo de ADD na escola de formação de Técnicos de Saúde de 

Benguela e seus efeitos no âmbito institucional e individual. 

Eventualmente o Problema em que assenta o estudo é o seguinte: será 

que o modo como é realizado o processo de ADD Contribui para o 

desenvolvimento institucional e profissional dos docentes na escola de 

Formação de Técnicos de Saúde de Benguela? No intuito de se dar 

resposta ao problema, objectiva-se proceder uma investigação com 

profundidade, tendencialmente a pesquisa assenta num paradigma 

qualitativo e com uma combinação de duas tipologias, descritivo e 

interpretativo, conformada através dos métodos de pesquisa 

bibliográfica, análise e síntese, indutivo e dedutivo, análise 

documental, inquérito por entrevista e a observação. A escolha deste 

tema justifica-se pela constatação de vários problemas ao longo da 

nossa experiência laboral nesta escola como o não reconhecimento da 

dedicação exclusiva dos professores por parte da Direcção da Escola, 

ou seja ADD nesta escola é conferida como um certo pendor punitivo. 

Dada a sua pertinência e actualidade, o processo de ADD no sistema 

educativo Angolano encontra-se ancorado em normativos legais que 

sofreram alterações significativas com a entrada em vigor do Decreto 

7/08 de 23 de Abril, tornando-o mais complexo, tendo como escopo a 

melhoria da qualidade do serviço prestado pelos docentes.  

Palavras-chave: Avaliação de desempenho docente, 

Desenvolvimento profissional e Desenvolvimento institucional.     

Currículo E Direitos Humanos: Um Olhar sobre a Legislação 

Angolana 

Wilson Soares Ferreira Bumba/wilsonbumbaa@gmail.com   

Resumo 

O presente artigo analisa a temática dos direitos humanos no campo 

da educação em Angola, interpretando os seus sentidos na legislação 

angolana e questionando as políticas curriculares para a efectivação 
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dos direitos humanos. Problematiza o conhecimento que é 

privilegiado para as escolas e a universalidade do conhecimento. 

Reflecte sobre o currículo, no seu nível de desenvolvimento macro, 

numa perspectiva ética, considerando a compreensão das diversas 

formas de produção das desigualdades, com o objectivo de 

demonstrar que o currículo deve ser concebido como articulação da 

diferença e como enunciação cultural. A análise foi guiada pela 

pesquisa documental e bibliográfica, o que permitiu, através dos 

normativos legais e de teóricos da área da educação e em direitos 

humanos, concluir que os direitos humanos estão na agenda política 

do País, onde se incluem as políticas educativas e curriculares, e, a 

partir daí, sugerir uma construção ética do currículo, para uma 

sociedade mais justa, de paz e de igualdade de direitos. 

Palavras-chave: Currículo; direitos humanos; políticas educativas e 

curriculares. 

O Ensino da História e a Valorização da Memória na 

Compreensão da História Local. Uma Abordagem Teórico 

Metodológica do Programa da Disciplina de História da 5ºClasse  

Juelma da Conceição Gomes de Matos Ngãla/juelmatos@yahoo.com.br 

Resumo 

A escolha dessa temática está baseada na valorização da história local 

e do quotidiano no contexto do ensino da história. Aspecto que 

consideramos negligenciado na elaboração dos programas da 

disciplina para os vários subsistemas de ensino do nosso País. 

Preconizamos a valorização da história local na construção do 

currículo da disciplina de história no ensino primário, objectivando: a 

demonstração da importância da memória (individual e colectiva) 

para o ensino da história local; a apresentação das perspectivas 

teórico-metodológicas para o ensino da história local no Ensino 

Primário e o desenvolvimento das habilidades que possibilitem a 

inclusão do quotidiano nas aulas de história da 5º classe. Trata-se de 

um estudo qualitativo, para tal, iremos utilizar a contribuição de 

vários autores preocupados com uma maior compreensão sobre a 

importância do ensino da história local e o resgate de sua identidade 

social através dos métodos da recolha e síntese bibliográfica e da 

observação. O ensino de história local apresenta-se como um ponto de 

partida para a aprendizagem histórica, dada a possibilidade de 

trabalhar com a realidade mais próxima das relações sociais que se 

estabelecem entre educador/educando/sociedade e o meio em que 
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vivem e actuam. O ensino-aprendizagem da história local configura-se 

como um espaço-tempo de reflexão crítica acerca da realidade social 

e, sobretudo, referência para o processo de construção das identidades 

destes sujeitos e de seus grupos de pertença. 

Palavras-Chave: Quotidiano, Ensino, História Local e Memória.  

A Formação do Professor e o Desenvolvimento de Competências 

para Ensinar 

Madalena Bela Luísa Tchitembo Nito/mabelanito@gmail.com 

Kâmia Patricia Correia Neves Magalhães/kammyanm@hotmail.com  

Resumo 

O presente artigo aborda sobre “A Formação do Professor e o 

Desenvolvimento de Competências para Ensinar”, cujo objectivo é 

compreender como a formação do professor pode influenciar para o 

desenvolvimento de competências para ensinar. Para se alcançar 

qualidade na educação não basta ter uma formação que habilite a 

profissão de professor, mas principalmente o enriquecimento de 

competências e uma mudança significativa na identidade do professor. 

A formação profissional implica entender a aprendizagem como um 

processo contínuo e este por sua vez requer uma análise cuidadosa 

desse aprender. Educar não se limita apenas a transmitir informações, 

mas sim ajudar a pessoa a tomar consciência de si mesmo, dos outros 

e da sociedade ou seja, ser um “professor reflexivo”.Um professor 

reflexivo não para de reflectir a partir do momento em que se sente 

estável no contexto da sala de aula, ou entende melhor a sua tarefa 

como professor. Ele reexamina constantemente seu trabalho, suas 

evidências e seus saberes ingressando num ciclo permanente de 

aperfeiçoamento. Esta pesquisa é do tipo qualitativo e utilizou-se o 

método bibliográfico, análise de conteúdo, indução e dedução. 

Palavras-chave: Formação do Professor, Desenvolvimento, 

Competência, Ensino. 
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A Inovação Curricular no Contexto das Práticas Pedagógicas no 

Magistério Comandante Kwenha BG1124 de Benguela 

Rosa dos Santos Cangundo/rosacangundo@gmail.com 

Resumo 
O presente artigo aborda a temática da inovação curricular no 

contexto das práticas pedagógicas no Magistério Comandante 

Kwenha BG1124 de Benguela. Tem como objectivo analisar a 

inovação como factor importante no contexto das práticas 

pedagógicas. Para Werebe (1995) a expressão inovar, por vezes, 

possui carácter valorativo, na medida em que significa - mudar para 

melhor, dar um aspecto novo, consertar, corrigir, adaptar a novas 

condições - algo que está superado, que é inadequado, obsoleto. É 

importante que o professor inova no contexto das práticas 

pedagógicas durante as aulas. Para tal formulou-se o seguinte 

problema de investigação: De que modo os professores aplicam a 

inovação nas práticas pedagógicas no Magistério Comandante 

Kwenha, BG1124 de Benguela? Pretende-se analisar a inovação no 

contexto das práticas pedagógicas, durante o processo de formação de 

futuros professores. Pretendemos dar respostas às seguintes questões 

norteadoras: Será que os professores aplicam a inovação nas práticas 

pedagógicas do currículo no Magistério Comandante Kwenha de 

Benguela? De que modo a inovação das práticas pedagógicas no 

desenvolvimento curricular tem influenciado na formação do futuro 

dos professores? Que vias e técnicas são empregues pelo professor 

formador para a inovação das práticas pedagógicas durante o processo 

formativo? Os dados serão obtidos a partir de pesquisa bibliográfica, 

entrevista, questionário análise documental e análise de conteúdo. A 

pesquisa é de natureza exploratória. Como resultado pretende-se 

colher o máximo de contributos para uma melhor condução da 

pesquisa. Com este estudo pretendemos dar algumas sugestões para 

de inovação nas práticas pedagógicas no Magistério comandante 

Kwenha.  

Palavra-chave: Inovação, currículo, práticas pedagógicas e 

rendimento escolar. 
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Contributos do Currículo do Ensino Primário para o 

Desenvolvimento Socioeconómico da Comuna da Bolonguera-

Chongoroi 

José Adelino Francisco Gomes/chefecato@hotmail.com  

Resumo 

Neste trabalho procuramos analisar a organização curricular das 

escolas localizadas na zona rural, olhando para a realidade da comuna 

da Bolonguera, município do Chongoroi. Entendemos que a 

valorização de um currículo é um processo de muita discussão entre 

família, escola e comunidade. Segundo Moreira (2006, citado por 

Antunes, Cruz e Batalha, 2011. P.12182), é preciso que exista 

flexibilidade em torno da concretização das ações curriculares para 

que as elas não se tornem dogmáticas e inflexíveis. Perante esta 

afirmação o currículo necessita integrar os conteúdos dos diferentes 

campos do saber, para romper com a organização por disciplinas. De 

acordo como a forma em que o currículo está sendo organizado, não 

está dando conta das necessidades da sociedade atual. Neste sentido, 

Sacristãn (2000, citado por Antunes, Cruz e Batalha, 2011. P. 12182), 

aponta que é preciso articular uma nova forma curricular que 

contemple a identidade cultural. Neste texto, buscamos realizar uma 

análise documental, pois esta metodologia é a que mais se aproxima 

do objetivo desse trabalho que é analisar o currículo das escolas 

situadas na zona rural e em particular na comuna da Bolonguera, 

município do Chongoroi. Sendo assim, entendemos que a educação no 

campo apresenta particularidades que são inerentes a sua realidade e 

precisam ser consideradas dentro das políticas educacionais. De 

acordo com Arroyo (2006, citado por Antunes, Cruz e Batalha, 2011. 

P. 12182), a escola do campo precisa buscar a sua própria identidade, 

que ao olharmos para sua proposta pedagógica possamos ver o 

homem do campo identificado nela. Sendo assim, é preciso que as 

questões curriculares incorporem saberes do campo, que prepare o 

homem para a produção e o trabalho, para a emancipação, para a 

justiça, para a realização plena como ser humano.  

Palavra-Chave: Currículo. Comunidade rural. Desenvolvimento 

sócio-economico. 
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Desempenho dos Professores da Escola do II Ciclo Magistério 

Primário Comandante Kwenha BG-1124, sua Importância no 

Processo de Ensino Aprendizagem 

Herlander Marcos Gonçalves Daniel/herlanderdaniel@hotmail.com 

Resumo 

O presente trabalho tem por objectivo analisar, divulgar e 

compreender as competências dos professores no processo de ensino 

aprendizagem para formação integral dos alunos da escola do II Ciclo 

Magistério Primário Comandante Kwenha BG-1124, por termos 

constatado, dificuldades que os alunos enfrentam tanto no período em 

que são submetidos ao exame para o ingresso ao ensino superior como 

a dificuldade que demonstram no decurso dos primeiros anos da 

faculdade, com debilidades visíveis ao escrever, expressar, 

argumentar e a falta de capacidade de formulação de textos. Nesta 

pesquisa empregou-se o método hipotético dedutivo, por não ter sido 

concluída a investigação. A questão que norteia o presente trabalho 

procura indagar o seguinte: que fundamentos teóricos sustentam o 

desempenho dos professores no processo de ensino aprendizagem na 

escola do II Ciclo Comandante Kwenha? Que competências 

apresentam os alunos formados na escola do II Ciclo Comandante 

Kwenha? Assim, identificamos como epicentro do problema, as 

políticas educativas levadas a cabo pela entidade patronal que levam a 

total falta de interesse e motivação por parte dos Professores em 

prestarem o melhor serviço a nível das escolas Públicas, por razões do 

seu estado social económico que os obriga a pautarem por 

comportamentos menos aconselhados como por exemplo a turbo-

docência recaindo sobre efeito negativo aos alunos e ao produto final 

que é a qualidade de ensino. 

Palavras-chave: Desempenho dos Professores, Importância no 

Processo, Ensino Aprendizagem 
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Da Formação a Complexidade do Ofício de Ser Professor 

Mário Jonas /mariojonas503@gmail.com 

; Benildo Daniel Sachipa/  sachipabenildodaniel@gmail.com 

Louryval Martinho da Gloria Capina / martinlouryval@hotmail.com 

Resumo  

A presente trabalho é fruto de uma investigação em curso e faz 

menção a complexidade do ofício de ser professor, em que formar 

profissionais capazes de organizar situações de aprendizagem é, ou 

deveria ser, a abordagem central da maior parte dos programas e dos 

dispositivos da formação inicial e continuada dos professores. Esta 

visão significa que para responder aos desafios sem precedentes da 

transformação necessária dos sistemas educacionais, o papel dos 

professores deve, necessariamente, evoluir. Neste sentido, o 

profissional é considerado um prático que adquiriu, através de longos 

estudos, o status e a capacidade para realizar com autonomia e 

responsabilidade actos intelectuais, não-rotineiros na busca de 

objectivos inseridos em uma situação complexa (lemosse, 1989; 

bourdoncle, 1993). Dando consistencia a investigação, pretende-se 

problematizar que estratégias de formação de professores afiguran-se 

capazes de elevar a complexidade do ofício de ser professor? 

Pretende-se analisar o modo como são levadas a cabo as estratégias na 

formação de professores. Fez-se uso de uma pesquisa descritiva com 

uso dos métodos analise e síntese, dedutivo, indutivo e a pesquisa 

bibliográfica. As constatações preliminares que poderão ser 

confirmadas revelam existir uma necessidade de se ter em conta na 

formação de profissionais competentes um paradígma de professor 

reflexivo com um pensamento de reflexão na acção e de um 

pensamento aplicado. 

Palavras-chave: Formação profissional de professores; 

Complexidade; Competências profissionais e Paradígmas de 

formação. 

As teorias curriculares: Uma abordagem a volta dos pressupostos 

à que os professores (de hoje) estão voltados 

Chico Chipia Canjenje / canjenje3@outlook.pt 

Madalena Bela Luísa Tchilembo Nito / mabelanito@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo aborda a temática sobre “As teorias curriculares: 

uma abordagem a volta dos pressupostos à que os professores (de 

hoje) estão voltados”. Pretende-se com o mesmo, compreender os 
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pressupostos à que os professores (de hoje) estão voltados, tendo em 

conta as teorias curriculares. Para a elaboração deste trabalho 

investigativo, recorreu-se a pesquisa qualitativa e de natureza 

descritiva e explicativa, análise documental, análise de conteúdo, 

dedução-indução. A operacionalização das palavras-chave no 

desenvolvimento do artigo em referência, fará com que o professor 

descubra à que pressuposto está voltado e, assim, fazer uma auto-

avaliação de como tem levado acabo o processo de ensino-

aprendizagem, no que as teorias curriculares dizem respeito, para 

compreender a sua forma de actuação. Dentre as teorias técnica, 

prática e crítica, onde o professor está apoiado para o 

desenvolvimento do currículo. Apresentaremos os diferentes 

conceitos sobre as teorias curriculares, abordadas por autores experte 

na matéria. (Pacheco, 2001, p. 31) citando McClutcheon (1982, p. 18) 

“teoria curricular corresponde a um conjunto organizado de análises, 

interpretações e compreensões dos fenómenos curriculares”. Gimeno 

(1988, p. 44) evocado por (Pacheco, 2001, p. 32) afirma que “teorias 

curriculares convertem-se em diferentes abordagens das concepções 

sobre (…) problemas práticos da educação. Queremos fazer perceber 

com este estudo em que lado os professores de hoje estão voltados a 

luz das teorias curriculares, e, possam assim mudar de paradigma, 

tendo em conta os fenómenos que ocorrem no processo de ensino-

aprendizagem. 

Palavras-chave: Teoria, Currículo,  Teorias curriculares, 

Pressupostos.  

A importância da motivação do professor no rendimento escolar 

dos alunos 

Paulino Kaita Tyikwya / p.k.netinho@gmail.com 

Resumo 

A elevada motivação do professor torna importante no rendimento 

escolar dos alunos, porque permite o desenvolvimento de aptidões, 

conhecimentos, competências e habilidades durante o processo de 

aprendizagem dos mesmos. A motivação é um dos factores que, 

despertada no ambiente escolar traz incontáveis benefícios, para que a 

aprendizagem aconteça de forma mais interessante tanto para o 

professor como para os alunos. Uma das grandes virtudes da 

motivação é melhorar a atenção e a concentração dos alunos. Nessa 

perspectiva, podemos dizer que a motivação é a forma que move o 

sujeito (Professor) para realizar actividades escolares com o sentido 

de responsabilidade e coerência. O professor ao sentir-se motivado 
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tem vontade de cumprir com a sua missão de formar as novas 

gerações que implica tornar-se capaz de manter o esforço durante o 

tempo necessário para atingir o objectivo proposto. Partindo desse 

contexto, percebe-se que a motivação deve ser considerada pelo 

professor de forma cuidada, procurando mobilizar capacidades e 

potencialidades dos alunos. É tarefa primordial do professor 

identificar e aproveitar aquilo que atrai o aluno, o que ele gosta, como 

modo de privilegiar seus interesses. Ainda podemos afirmar que a 

motivação passa a ser, também, um trabalho de atrair, encantar, 

prender a atenção, seduzir o aluno, utilizando o que ele gosta de fazer 

como forma de engajá-lo no ensino. Assim, com base na motivação, o 

professor deve possuir qualidades como: compreensão da realidade 

para a qual trabalha, compromisso laboral, competência no campo 

teórico de conhecimento em que actua e competência técnica 

profissional. 

Palavras-chave: Importância, Motivação, Professor, Rendimento 

Escolar, Aluno. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Desenvolvimento da consciência morfolofica em crianças de 4 e 5 

anos do jardim de infância Okukula – Benguela 

Cecília Ventura Pilartes da Silva/ceciliapilartes@gmail.com  

Resumo 

O presente artigo relata o estudo efectuado sobre o desenvolvimento 

de consciência morfológico em crianças de 4 e 5 anos no Jardim de 

Infância. O objectivo de estudo constitui em analisar como se 

processa o desenvolvimento da consciência morfológica em crianças 

4 e 5 anos. As questões tratadas foram com base na Tarefa de família 

de palavras, tarefa de interpretação de pseudo-palavra através de uma 

intervenção específica antes da iniciação da leitura e a escrita. Para 

isso, foram feitos em treino em consciência morfológica entre as 

palavras, criando novos estímulos, possibilitando o uso de tarefas de 

família de palavras, de maneira acudirem à constituição dos estímulos 

(morfema-base e afixos). Participaram 30 crianças de 4 e 5 anos de 

idade. Tratou-se de um estudo transversal em que as crianças foram 

testadas em três habilidades morfológicas. Sendo as identificações do 

morfema base, a interpretação do pseudo palavras e a construção de 

famílias de palavras. Fez-se também um estudo para verificar como 

envolvem estes conhecimentos, dos 4 para os 5 anos de idade. Fez-se 

recurso à pesquisa bibliográfica, análise documental, análise de 

conteúdo que permitiram extrair conclusões a volta da temática. Os 

resultados demonstram que as crianças desenvolvem a sua 

consciência de escrita de morfema base, originando uma tendência no 

seu desenvolvimento morfológico e lexical.  

Palavras-chave: Educador de infância, família de palavras, 

consciência morfológico; interpretação de pseudo palavras; 

interpretação do morfema-base, criança; pré-escolar.  

Estratégias da saúde mental e sucesso educativo na escola do 

ensino primário povo unido da Catumbela/Benguela 

Palanca Pedro Gomes, Cecília Chitula & Laurinda Baca 

Resumo 

A psicopedagogia é a área da educação que descreve detalhadamente 

aspectos da saúde mental no contexto escolar “dificuldades de 

aprendizagem” e procedimentos de intervenção psicopedagógica. A 

princípio, a psicopedagogia constitui-se de uma composição de 

psicologia e pedagogia e sendo assim, trata-se de uma ciência que 
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estuda o processo de aprendizagem humano, processo de construção e 

reconstrução do conhecimento. Sendo assim, formulou-se o seguinte 

Problema: Que estratégias a aplicarem para à saúde mental da 

comunidade escolar povo unido da Catumbela/Benguela? O objecto 

de íntegra estratégias da saúde mental. O objectivo geral consiste em 

elaborar estratégias para a saúde mental e sucesso educativo na 

comunidade escolar povo Unido da Catumbela. Para a concretização 

do propósito, tem como população alvo toda comunidade escolar do 

sexo masculino e feminino; recorrendo a procedimentos científicos, o 

estudo tem como design descritivo, sendo a amostra composta por 6 

pessoas designadas em consonância a mostragem sistemática, cuja 

abordagem dos dados é qualitativa. Pois a análise dos resultados 

constatou que, a mais de 16 anos a escola povo unido não recolhe 

informações sistematizadas para caracterizar a saúde mental para o 

bem-estar da comunidade escolar. No plano da política escolar não 

consta estratégia para constituição urgente de um gabinete 

psicopedagógico para caracterizar a saúde mental e intervenção da 

situação-problema da saúde mental que ocorrem no processo de 

aprendizagem, dada a função e importância dessa área escolar.  

Palavras-chave: Estratégias- Saúde mental - Sucesso educativo 

Inclusão Escolar de Alunos com Deficiência Auditiva nas Escolas 

Regulares: Conquistas e Desafios 

Joaquim do Rosário Kulembe / jkulembe@hotmail.com 

Resumo 

O presente trabalho aborda o tema da inclusão escolar de alunos com 

deficiência auditiva nas escolas regulares, observando as conquistas e 

os desafios. É possível notarmos que a educação inclusiva tem gerado 

vários impactos na história da educação. Através dos fundamentos 

teóricos constatamos que os deficientes auditivos eram abandonados e 

excluídos e com o passar do tempo, mudou-se o olhar sobre eles e 

passaram a ter direitos assegurados por leis. Entendemos que para 

implementarmos a educação inclusiva devemos antes aplicar 

currículos e metodologias na formação do professor para o 

desenvolvimento social e cognitivo deste público-alvo nas escolas 

regulares. É notável que os profissionais necessitam de um preparo 

pedagógico de qualidade para receber e atender um aluno com 

deficiência, seja ela qual for. O professor precisa apropriar-se do 

currículo para iniciar o processo de alfabetização deste aluno com 

deficiência auditiva. Acreditamos que esta mudança e/ou formação do 

profissional depende do currículo e das metodologias adaptativas, 

mailto:jkulembe@hotmail.com
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assim acreditamos haver necessidades de desenharmos um currículo 

que venha responder as exigência que a escola inclusiva precisa. 

Porém, para sustentarmos as categorias ora formuladas, apresentamos 

como objectivo: Analisar as condições escolares face à inclusão de 

alunos com deficiência auditiva, recorrendo metodologicamente, à 

pesquisa documental, à pesquisa bibliográfica, à observação e à 

entrevista. Quanto aos resultados obtidos, podemos aferir que os 

professores não têm formação para atenderem alunos com 

deficiências, assim sendo o desenvolvimento cognitivo e social destes 

alunos estão longe de se efectivarem. 

Palavras-chave: Inclusão escolar, alunos, deficiência auditiva, 

escolas regulares. 

Contributo da abordagem socio histórico-cultural na educação de 

alunos autistas a luz de vygotsky 

Ademar de Jesus João Neves / ademarneves2017@gmail.com 

Resumo  

O presente trabalho apresenta a abordagem histórico-cultural de 

Vygostky e suas contribuições para a educação de alunos com 

autismo e o papel mediador do professor na reconstituição e na 

melhora da vivência emocional do aluno para que ele transcenda das 

reacções afectivas imediatas para outras mais duradouras. Neste texto, 

a abordagem histórico-cultural é amplamente trazida, na perspectiva 

de que a aprendizagem de alunos autistas se constitui social e 

culturalmente. A mediação pelo outro em constante movimento 

caracteriza a actividade cognitiva nos processos de internalização dos 

alunos autistas. Conclui-se que a educação de ensino aprendizagem é 

um processo dinâmico e dialéctico onde cada fenómeno ou realidade 

traz em si sua contrariedade. Então privilegiando abordagem 

histórico-cultural, as relações socias dentro da integração e o próprio 

ambiente, favorecem uma aprendizagem mais significativa para o 

aluno autista e enriquece cada vez mais a sociedade e a comunidade 

científica. As teorias provenientes da psicologia, não têm a ambição 

de serem uma teoria pedagógica mais, um instrumento eficaz de acção 

educativa que visa facilitar e compreender o funcionamento da psique 

humana na construção do seu significado quando constrói a sua 

identidade e o mundo a volta de si.  

Palavra-chave: Educação; Transtorno Autístico; Aprendizagem, 

Desenvolvimento 
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Políticas de inclusão: O Currículo do curso de Educação Especial 

do ISCED-UKB e sua aplicação no atendimento dos alunos com 

necessidades educativas especiais no município de Benguela 

Abraão Henda Beu Sandala; Pafnusa Malesso Chiambo Sandala & 

Isabel Bernardo Alexandre 

Resumo 

O presente estudo focaliza o currículo do curso de Educação Especial 

do ISCED-UKB e sua aplicação no atendimento dos alunos com 

necessidades educativas especiais no município de Benguela. À luz do 

qual levanta-se o seguinte problema: Em que medida a aplicação do 

currículo do curso de Educação Especial do ISCED-UKB facilita ao 

Profissional formado fazer um atendimento educacional aos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais no Município de Benguela? 

Pretendendo assim, como objectivo central analisar o currículo do 

curso de Educação Especial do ISCED-UKB e sua aplicação no 

atendimento educacional dos alunos com necessidades educativas 

especiais no município de Benguela. Em termos metodológicos, a 

pesquisa é essencialmente descritiva. Para a recolha de dados foram 

utilizados métodos e procedimentos de natureza empírica e teórica, 

como sendo inquérito por questionário aplicado aos professores e aos 

estudantes do curso em estudo, cujos dados foram tratados com base 

na determinação de frequências e percentagens que sustentaram a 

análise qualitativa. Os resultados da pesquisa demonstram que o 

currículo do curso de Educação Especial do ISCED-UKB oferece 

habilidades e competências relevantes para os futuros profissionais no 

atendimento aos alunos com N.E.E, mas também apresenta aspectos 

lacunas a serem colmatadas, tais como a inexistência das disciplinas 

de Linguagem Gestual Angolana (LGA) e de Braille que visam 

melhorar o respectivo atentimento.  

Palavras-Chave: Inclusão currículo, educação especial. 
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