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Nota introdutória  

 

É sob o lema “A investigação científica: uma exigência de garantia 

da qualidade do ensino” que o Instituto Superior de Ciências da 

Educação de Benguela (ISCED), realiza a X Jornada Científico-

Pedagógica. O ISCED tem como responsabilidade crucial a formação 

e superação do docente. Compete-lhe, dentre outras das suas funções, 

o desenvolvimento da investigação em educação, apresentando os 

resultados como contributo para a solução de problemas contextuais 

locais em articulação com os mais diversos actores. 
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EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E 

PROCESSO INCLUSIVO 

A INCLUSÃO ESCOLAR EDUCATIVA DE CRIANÇAS 

COM MULTIDEFICIÊNCIA 

Graciosa Aida Capaia Sequeira / graciosasequeira@gmail.com 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A inclusão de alunos com multideficiência nas escolas, é uma 

realidade que assistimos nos nossos dias e surge como um desafio aos 

agentes educativos e em particular aos docentes do ensino que 

leccionam as turmas que recebem alunos limitados. É um estudo de 

caso, com uma abordagem descritiva e um enfoque qualitativo que 

consiste em observar, registar, analisar, interpretar um determinado 

fenómeno que é a inclusão escolar educativa de crianças com 

multideficiência na escola do São João Baptista do Lobito. Os 

objectivos a alcançar neste estudo visam contribuir com  metodologia 

sobre a inclusão escolar educativa de alunos com multideficiência na 

escola geral do São João Baptista Lobito com propósito de inclusão e 

não integração, bem como  apoiar a professora com material 

adaptativo na aprendizagem do aluno com multideficiência  na sala 

de aula e consequentemente propor uma estratégia metodológica para 

a estimulação do aluno com multideficiência na escola acima 

referenciada. Fez-se também uma incursão aos fundamentos teóricos 

que serviram de base ao presente estudo, aos métodos empíricos entre 

os quais a pesquisa bibliográfica, entrevista focalizada, dedutivo-

indutivo, análise documental e outros achados pertinentes para o 

presente estudo. A população a seleccionar será constituída pelos 

vizinhos, comunidade da paróquia de São João Baptista onde a escola 

está vinculada, família, pai e mãe, mas a nossa amostra recairá aos 

progenitores. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Escola; Multideficiência; 

Educação Especial, Necessidades Educativas Especiais; Família. 

mailto:graciosasequeira@gmail.com
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ACÇÕES EDUCATIVAS PARA FORTALCER A ÉTICA 

E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

FACE AS NECECIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

NA PROVÍNCIA DO BIÉ - ANGOLA 

Diules Mateus Fernandes1 / diufer1@outlook.com 

Isabel Maria Romero Fernandez de Carvalho2 / romeroisabel4@gmail.com 
(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A presente investigação está direcionada num conjunto de Acções 

Educativas para fortalecer a Ética e Deontologia Profissional do 

Professor face as Necessidades Educativas Especiais na Província 

do Bié, República de Angola. A motivação para a realização da 

investigação partiu da observação de apesctos pouco ético dos 

professores na sua relação com os alunos. A ética na formação do 

professor, funciona como a mola impulsionadora das boas relações 

humanas para o fomento de uma educação de qualidade que valorize 

o aluno acima de tudo. O objectivo do artigo está dirigido a propor 

acções educativas para fortalecer a Ética e Deontologia Profissional 

aos professores angolanos, isto é, fortalecer o modo de actuação dos 

docentes. Para o alcance deste trabalho foram utilizados métodos 

teóricos e empíricos. Os teóricos permitiram buscar os antecedentes 

que sustentam a problemática em estudo. Para o devido diagnóstico, 

nos apoiamos na observação directa, no inquérito e na entrevista. Os 

resultados parciais demonstraram que há uma necessidade urgente em 

reforçar aspectos ligados a ética e deontologia profissional no seio 

dos professores. 

Palavras – Chave: Ética, Deontologia, Professor, NEE. 

 

mailto:diufer1@outlook.com
mailto:romeroisabel4@gmail.com
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O PAPEL DA ESCOLA NA EDUCAÇÃO E 

PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL DOS ALUNOS 

DAS ESCOLAS DO I CICLO DA ZONA "A" DO 

MUNICIPIO DE BENGUELA 

Armando Yanis Cohenda Sandala1 / armayanis@hotmail.com 

José Domingos Calelessa2 / josecalelessa@hotmail.com 

Abraão Henda Beu Sandala3 / abraãosandala@hotmail.com 
(1, 2 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

 

Resumo   

O presente artigo  constitui-se relato de uma pesquisa desenvolvida 

durante o curso de Pós-Graduação em Educação Especial, reside no 

fato de  estar a constatar a existência de muito factores de risco, que 

concorre para a perca da saúde  mental, entre vários indicadores, 

podem se destacar o elevado nível de estresse por parte dos 

professores e alunos e pratica do Bulliyng tanto da forma da agressão 

verbal e quanto a agressão psicológica e nos casos estrema agressão 

física, teve como objecto Analisar o papel das escolas na educação e 

prevenção da saúde mental dos alunos na zona A do Município de 

Benguela.  Ela consiste em uma abordagem centrada na pesquisa 

descritiva (Questionário entrevista, observação participada). A 

abordagem da saúde mental explora a dimensão integral do sujeito, 

considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, que 

modificam o seu estado de saúde e a sua qualidade de vida que 

depende de muitos factores, tais como o comportamento humano, 

onde a culturalidade necessita ser compreendida e respeitada. Neste 

contexto no que se refere a escola na educação e prevenção de saúde 

mental dos alunos. De lembrar que a saúde mental é base fundamental 

no processo de ensino aprendizagem dos alunos. Assim os resultados 

esperados indicam que a escola quanto bem exercida o seu papel, ela 

promove um ambiente de boa convivência e respeito entre alunos e 

os professores, está a colocar os alicerces para melhorar o ambiente 

educativo e a possibilidade de uma maior qualidade no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Palavra-chave: Saúde mental. Educação. Prevenção. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E (IN) SUCESSO 

ESCOLAR: UM ESTUDO QUALITATIVO EM 

ESCOLAS SECUNDÁRIAS DE BENGUELA. 

Cláudia Cristina B. B. e S. Flora 

Resumo 

No presente artigo apresenta-se resultados da investigação realizada 

em Angola, sobre a Gravidez na adolescência e (in) sucesso escolar: 

um estudo qualitativo em escolas secundárias de Benguela. 

 O objetivo da pesquisa foi de índole qualitativa, procurando 

compreender o significado e o contexto da experiência de gravidez na 

adolescência assim como o seu impacto no meio familiar e escolar, 

especialmente os seus efeitos no processo de ensino-aprendizagem. A 

amostra incluiu adolescentes, pais e/ou encarregados de educação e 

professores de duas escolas secundárias de Benguela (Angola). Na 

recolha de dados, utilizaram-se guiões de entrevista e questionários 

narrativos, visando obter através da análise das auto e hétero-

perceções dos grupos envolvidos, uma visão dinâmica da construção 

dos significados que regulam as interações e, consequentemente, o 

desenvolvimento sócio-emocional e escolar das adolescentes. A 

triangulação dos resultados e comparação cruzada das perceções e 

narrativas permitiram obter consonâncias e dissonâncias entre os três 

grupos envolvidos. As adolescentes referem-se à gravidez como não 

planificada, sendo o momento mais negativo e marcante das suas 

biografias, com sentimentos de arrependimento, vergonha, e 

isolamento social. 

Palavras-chave: Adolescência, gravidez adolescente, insucesso 

escolar, relação escola-família. 
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SAÚDE MENTAL NOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

Celso Henrique David1 / celsangola05@yahoo.es 

Janice Joanes de Oliveira Neves2 / janiceodjane@hotmail.com 
(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

 

Resumo 

As mudanças sociais têm impactado de diferentes maneiras a 

existência humana, especialmente na educação e no trabalho. Os 

nossos jovens e dentre eles os universitários, têm passado 

inadvertidos quanto a sua condição físico-mental e bem-estar, devido 

a factores como a fraca capacidade de literacia em matéria de saúde 

pública, educação e promoção da saúde, apesar de que o programa 

nacional de saúde mental, desenvolve acções de assistência à saúde 

mental, atendendo fundamentalmente pacientes com stress pós-

traumático e estados depressivos. Porém, estas acções não são 

extensivas as instituições escolares nem aos locais de maior 

concentração de jovens, o que em certa medida não vaticina os 

preceitos da OMS, que recomenda que os programas de promoção da 

saúde mental e da prevenção das perturbações mentais devem incluir 

a educação para a saúde no contexto escolar e nos conteúdos 

programáticos, incluindo a sensibilização de professores, na 

persuasão  dos jovens com problemas específicos, recorrendo aos 

canais de informação, socialização e interacção mais usados, como 

meios de comunicação e as redes sociais. Nesta reflexão bibliográfica 

com base no contexto, nos propomos a descrever de forma sucinta os 

aspectos que privam os jovens de um estado mental saudável e podem 

ter incidências sobre as suas atitudes diante das actividades escolares.  

Palavras chave: Saúde mental; Stress; Depressão; Comportamento 

disruptivo; Optimismo e Suporte social.  
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INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA SALA DE AULA EM 

ALUNOS COM DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE NAS ESCOLAS DO ENSINO 

GERAL DO HUAMBO. 

Carlos Gabriel Henrique1 / carlosgabi1984@gmail.com 

Laurinda Baca2 / laurinda_baca@yahoo.com 

Celso Henrique David3 / celsangola05@yahoo.es 
(1, 2 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo   

O Déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno do neuro-

desenvolvimento, definido por níveis prejudiciais de desatenção, 

desorganização, hiperactividade e impulsividade, com etiologia 

multifactorial, dependendo de factores genéticos, adversidades 

biológicas e psicossociais. A presente investigação tem como foco 

potenciar os professores com estratégias metodológicas que 

promovam a inclusão educativa na sala de aula, de alunos com DAH, 

nas Escolas do Ensino Geral do Huambo, uma vez que, durante as 

observações de algumas aulas verificou-se que alguns professores no 

processo de ensino-aprendizagem utilizavam poucas estratégias 

metodológicas que promovam a inclusão educativa de alunos com 

DAH na sala de aula. Neste trabalho, o tipo de abordagem é quanti-

qualitativa, sendo o tipo de pesquisa descritiva - exploratória, cuja 

metodologia utilizada foram os métodos teóricos como: histórico-

lógico, análitico-sintético e revisão bibliográfica e os métodos 

empíricos: observação, entrevista e questionário. Para esta 

investigação, a população será composta por 20 professores e amostra 

incidirá em 6 professores das Escolas em referência que trabalham 

com alunos que têm DAH. Para a recolha de dados, utilizou-se os 

seguintes instrumentos: grelha de observação de aula, guia de 

entrevista aplicado aos professores e questionário aplicado aos 

alunos, e o tratamento dos dados vai-se realizar por intermédio do 

programa estatístico SPPS, que permitirá apresentar os resultodos do 

trabalho em tabelas ou gráficos. Como resultado espera-se que a 

aplicação das estratégias metodológicas pelos professores durante as 

aulas, contribua significativamente no processo de inclusão educativa 

e aprendizagem em contexto sala de aula dos alunos com DAH, bem 

como no sucesso educativo dos mesmos.  

Palavras-chave: Déficit de Atenção com Hiperactividade, 

professores, alunos e inclusão educativa.  
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A ORIENTAÇÃO FAMILIAR PARA A 

COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA EM MENINOS 

COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA 

(TEA) COM UM ENFOQUE INCLUSIVO. 

Garcia Pembele Almeida 

Xiomara Rodríguez Fleitas / xiomararodriguez471@gmail.com 

Carmen Alicia Rodríguez Casanova 

Mónica Piedosa António Manuel 

Resumo 

O presente trabalho se insere na temática relacionada com a educação para 

a saúde e processo inclusivo, no tanto se refere à orientação familiar para 

a comunicação aumentativa dos meninos com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) com um enfoque inclusivo. Analisam-se os antecedentes, 

a situação problemática na prática pedagógica e se realça o papel da 

família no trabalho educativo quando um dos seus membros apresenta 

uma alteração na comunicação, a socialização e a conduta, que exige o 

emprego dos sistemas de comunicação aumentativa com e sem ajuda 

externa como via de compensação para sua inserção social. Em tal sentido, 

propõem-se atelieres vivenciais que treinam às famílias neste tipo de 

comunicação a favor do bem-estar de seus filhos e da dinâmica familiar 

para melhorar sua qualidade de vida e aceitar sua condição do 

desenvolvimento para seu manejo educativo. 

Palavras claves: Orientação familiar, comunicação aumentativa, 

Transtorno do Espectro Autista, enfoque inclusivo. 
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AS BARREIRAS À ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

INCLUSIVA ORIENTAÇÃO VOCACIONAL: 

ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA 

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL DOS ALUNOS 

FINALISTAS DO I CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

Esbelta Alice Lopes dos Santos /esbeltacita@yahoo.com.br 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A Orientação Vocacional (OV) é vista como um processo que auxilia 

o aluno/cliente ou candidato na escolha do curso ou profissão que 

deve seguir depois da formação de base obrigatória na educação 

formal do cidadão. Em Benguela, a integração de escolas na inclusão 

escolar aumenta o desafio da OV junto dos alunos da 9ª classe, 

sobretudo daqueles com necessidades educativas especiais (NEE). A 

OV para os alunos é importante para a tomada de decisão 

relativamente ao curso ou à profissão a escolher para o seu futuro. 

Dado o facto da não realização de OV, nas escolas de Benguela, e 

atendendo à utilidade que esta tem para os alunos, surgiu a pertinência 

de se contribuir com um trabalho de pesquisa, cujo objectivo é a 

elaboração de instrumentos para o procedimento de acções de OV 

junto de alunos de duas escolas inclusivas de Benguela.  Os 

instrumentos são: testes de aferição da personalidade para orientação 

profissional dos candidatos versus carreira desejada e 

empregabilidade de acordo com as profissões existentes na região. 

Recorrer-se-á aos métodos teóricos como: Revisão bibliográfica; 

Histórico; e Analítico-Sintético para a base teórica da pesquisa, aos 

métodos empíricos de recolha de dados, de carácter qualitativo, com 

Inquéritos de Entrevista e Questionário usando: Modelo de Guião da 

profissão desejada e um Teste Vocacional de personalidade. Como 

este é um informe científico em curso, ainda não é possível assumir 

conclusões, mas projectam-se recomendações: assumir a OV nas 

escolas da inclusão na adolescência e a proposta de uma política de 

quotas para a empregabilidade dos alunos com NEE. 

Palavras-chave: Orientação-Vocacional; carreira; profissão; teste.  
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ORIENTAÇÃO VOCACIONAL ADAPTADA AS 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. CASO 

DOS ALUNOS FINALISTAS DO 1º CICLO DO ENSINO 

SECUNDÁRIO 

Esbelta Alice Lopes dos Santos / esbeltacita@yahoo.com.br 

Laurinda Baca / laurinda_baca@yahoo.com 

Celso David / celsangola05@yahoo.es 
(1, 2 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A Orientação Vocacional (OV) é um processo que auxilia o 

aluno/cliente na escolha do curso ou profissão que deve seguir depois 

da formação de base obrigatória na educação formal. Actualmente, a 

integração de escolas na inclusão escolar aumenta o desafio da OV 

junto dos alunos da 9ª classe, sobretudo daqueles com necessidades 

educativas especiais (NEE). Pois, a OV é importante para a tomada 

de decisão relativamente à carreira ou à profissão a escolher para o 

seu futuro. Dado o facto da não realização de OV, nas escolas de 

Benguela, e atendendo à utilidade que esta tem para os alunos, surgiu 

a pertinência de se contribuir com um trabalho de pesquisa, cujo 

objectivo é de elaborar instrumentos para o procedimento de acções 

de OV, junto de alunos de escolas inclusivas de Benguela.  O estudo 

incidirá sobre os alunos das escolas: Comandante Kassanji e Colégio 

Elizângela. Como metodologia aplicar-se-ão: testes de aferição da 

personalidade para orientação profissional dos candidatos versus 

carreira desejada e empregabilidade de acordo com as profissões 

existentes na região. Recorrer-se-á aos métodos de carácter 

qualitativo, como entrevistas aos alunos, para saber sobre os seus 

anseios e aos professores para se saber o que dominam sobre OV e os 

questionários aos alunos para averiguar se as profissões desejadas 

correspondem com a sua personalidade. Como resultados espera-se a 

elaboração de instrumentos (validados) que constituirão ferramentas 

de suporte dos professores e especialistas na OV para os alunos.  O 

que permitirá melhor escolha das profissões.  

Palavras-chave: Orientação Vocacional; Barreira; Profissão; 

Necessidades Educativas; Adaptação 
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SAÚDE MENTAL E RESILIÊNCIA DOS 

REFORMADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DE BENGUELA 

Guilherme Fernando Kavela1 / pewakavela@hotmail.com 

Celso Henrique David2 / celsangola05@yahoo.es 
(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

O presente projecto terá como abordagem a reforma no contexto da 

saúde mental dos professores, uma temática de grande relevância 

social nas instituições públicas e privadas, por não possuírem Modelo 

de programas de preparação e intervenção à reforma. A investigação 

analisará a saúde mental e resiliência dos reformados do Ministério 

da Educação no Município de Benguela. O estudo será descritivo-

exploratório com um enfoque quanti-qualitativo, onde utilizar-se-ão 

os métodos de revisão bibliográfica, dedutivo, indutivo, observação e 

as técnicas de inquérito e entrevista, rádio gravador e bloco de 

anotações para obtenção de informações aos professores,  gestores da 

Ministério da Educação, a Instituto Nacional de Segurança Social e 

ao Sindicato  dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Juventude – 

Desportos e Comunicação Social em Benguela para aferir o status 

quo do fenómeno em estudo. Espera-se que a elaboração e 

implementação de um Modelo de Programa de Preparação, 

Orientação e Intervenção voltados um conjunto de actividades de 

lazer, desportivas, visitas de estudo a locais históricos, passeios, 

palestras sobre educação financeira, educação para a saúde, estilo de 

vida alimentar possa contribuir para a saúde mental e melhorar a 

qualidade de vida dos reformados.  

Palavras-chave: Reforma laboral; Reformado; Saúde mental; 

Resiliência; Qualidade de vida. 
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O MODELO BILINGUE NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DAS 

PESSOAS SURDAS 

Xiomara Rodríguez Fleitas / xiomararodriguez471@gmail.com 

Carmen Alicia Rodríguez Casanova 

Garcia Pembele Almeida 

Resumo 

A presente exposição tem o propósito de refletir a respeito da 

importância que tem incluir no currículo da formação do professor da 

carreira de Educação Especial, o tema da educação bilingue das 

pessoas surdas, a que constitui uma condição para seu processo 

formativo, em tanto é um direito humano internacional referendado 

na Salamanca em 1994, porque a língua gestual lhes permite não só 

comunicar-se, mas sim lhes facilita o acesso à língua escrita e poder 

falar de uma verdadeira inclusão educativa. Na actualidade o discurso 

a respeito da formação destas pessoas em qualquer contexto deve 

passar pelo prisma do respeito à diversidade linguística e cultural, aos 

contatos interlingüísticos entre a comunidade surda e a ouvinte para 

lhe facilitar a igualdade de oportunidades para todos. Por isso terá que 

aprofundar nestas idéias da formação e qualquer investigação a 

respeito desta população deve passar por estes sustentos 

epistemológicos que defende hoje a comunidade científica 

internacional. 

Palavras chave: formação do professor, educação bilíngue, educação 

inclusiva, pessoas surdas, língua gestual. 
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OS AGENTES EDUCATIVOS E SUA ACÇÃO NOS 

TRANSTORNOS DE DÉFICT DE ATENÇÃO E 

HIPERACTIVIDADE 

Wilson Venâncio Hamuyela1 / hamuyelawilsonvenancio@gmail.com 

Celso David2 / celsangola05@yahoo.es 
(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

 

Resumo  

O enfoque deste estudo refere-se à acção dos agentes educativos sobre 

as crianças da 5ª e 6ª classe com TDAH, das escolas Primárias BG-

1007 e de Santo Estêvão BG-1128 adstritas à Zona A do município 

de Benguela. O TDAH é visto como um transtorno caracterizado pela 

agressividade, impulsividade, agitação, dificuldade em lidar com 

limites, descontrole emocional e falta de concentração na realização 

das actividades propostas, facto que tem deixado muitos agentes 

educativos tão perplexos no que se refere ao (re) conhecimento do 

caso e o seu modo de actuação. A nossa intenção é fazer uma 

abordagem que possa, de alguma forma, despertar a consciência das 

famílias e escola do seu real papel no processo educativo, intensificar 

e consolidar a interacção destes agentes educativos no sentido de 

prestarem melhor atenção às crianças com transtornos de 

hiperactividade e deficit de atenção. Pretendemos elaborar um 

modelo educativo assente nestes pressupostos, com vista a dar maior 

participação a estes agentes no processo de ensino aprendizagem 

destas crianças. Trata-se de uma pesquisa descritiva com uma 

abordagem qualitativa-quantitativa em que os dados serão recolhidos 

na base da técnica de inquérito dirigido aos docentes das classes e 

encarregados de educação e um guião de entrevista por questionário 

aos directores, com utilização dos métodos histórico-lógico, 

análitico-sintético, indutivo-dedutivo, pesquisa bibliográfica e 

matemático-estatístico. Os resultados da pesquisa revelam existir 

dificuldades na compreensão e tratamento adequado ao caso. 

Palavras-chave: TDAH, agentes educativos, crianças, inclusão 

escolar.  
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MODELO DE ACTUAÇÃO PSICO-PEDAGÓGICA 

PARA INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

COMPORTAMENTOS DISRUPTIVOS NA ESCOLA 

Silvina Sónia Mesquita Barros P. Bravo / silvinasonia7@gmail.com 

 Laurinda Baca / laurinda_baca@yahoo.com 

José Domingos Calelessa /josecalelessa@hotmail.com 
(1,2 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

O comportamento disruptivo é um padrão repetitivo, persistente de 

comportamento, no qual são violados os direitos básicos dos outros, 

é frequente de transgressão às normas sociais apropriadas a idade 

caracterizada por sinais como: agressão, violência grave, roubos, 

destruição de propriedades. Fundamentalmente nas escolas públicas 

constata-se, situações de crianças, adolescentes caracterizadas com 

comportamento disruptivo. Face a isso, verificam-se debilidades no 

atendimento destes, devido a falta de qualificação específicas dos 

professores. Com objectivo de reverter a situação, propõe-se elaborar 

um “Modelo de actuação psico-pedagógica que possibilitará aos 

professores o atendimento inclusivo adequado aos alunos com 

comportamentos disruptivos”. O estudo incidirá aos alunos das 

escolas do ensino geral dos municípios de Benguela, Catumbela e 

Lobito. Para o efeito utilizar-se-á a observação para recolher 

informações sobre comportamento dos alunos e a actuação dos 

professores, as entrevistas aos alunos para saber da actuação dos 

professores sobre comportamentos disruptivo dos alunos, e os 

questionários para professores e direcção da escola, para aferição das 

suas ideias e propostas de solução diante do problema. O estudo 

seguirá uma abordagem descritiva exploratória, a amostra será 

representativa de alunos e professores das escolas do ensino primário 

nos municípios de Benguela, Catumbela, Lobito. Para o tratamento 

dos dados faremos recurso ao programa estatístico SPSS.  Como 

resultado espera-se o êxito na aplicação do modelo psico-pedagógica 

pelos professores, bem como melhoria de atendimento de alunos com 

comportamento disruptivo e consequentemente a sua inclusão no 

processo de ensino -aprendizagem, e o sucesso educativo.  

Palavras-chave: Modelo, Comportamento Disruptivo, Inclusão. 
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ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA PRECOCE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA GRAFOMOTRICDADE NO 

ENSINO GERAL 

Cláudia Eduardo Franco1 /claudiaeduardofranco@gmail.com 

 Celso Henrique David2 / celsangola05@yahoo.es 

 Abraão Henda Beu Sandala3 /abraaosandala@gmail.com  
(1,2 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A educação deve ser feita de forma consciente e planificada, visando 

uma relação de qualidade entre o ensino e a aprendizagem, 

especialmente no que se refere a psicomotricidade. Os professores 

devem estar munidos de ferramentas ligadas a área que levam o 

desenvolvimento sócio-psico-cognitivo dos alunos. Assim, a presente 

pesquisa pretenderá realizar acções de formação visando a 

potencialização da actuação dos professores na área de estimulação 

psicomotora precoce que visam o desenvolvimento grafo motor dos 

alunos com 5 e 6 anos de idade. Durante a pesquisa recorreremos aos 

métodos teóricos e práticos, que nos permitirá a assunção das 

variáveis a serem conceptualizadas, analisadas e descritas. Assim, a 

pesquisa bibliográfica permitirá a formação de conceitos ligados a 

área. A pesquisa focar-se-á nos princípios da abordagem descritiva 

quali-quantitativa suscitando uma observação e apreciação do 

trabalho desenvolvido pelos professores na área da Psicomotricidade 

em salas de aulas e ambientes afins, bem como identificar o perfil de 

formação dos mesmos, para posterior apresentação de uma proposta 

de estratégia de formação com o intuito de manter os professores 

ligados aos desígnios da psicomotricidade, da educação contextual e 

preventiva e os seus efeitos no desenvolvimento das habilidades 

grafomotoras dos alunos. 

Palavras-chave: Estimulação Precoce; Psicomotricidade; 

Grafomotricidade; Inclusão escolar. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA PARA A 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA-

MOTORAS NA ESCOLA DO ENSINO ESPECIAL DO 

HUAMBO 

Costa Sawalia Lalo1 / Costa25lalu@gmail.com 

Laurinda Baca2 / laurinda_baca@yahoo.com 
(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

 A Educação Física adaptada proporciona uma melhoria no 

desenvolvimento das habilidades humanas, melhor conhecimento do 

próprio corpo e melhora na qualidade de vida do indivíduo com 

necessidades educativas especiais.O presente estudo aborda aspectos 

ligados a inclusão de alunos com deficiência física-motoras nas 

escolas do ensino especial. Quanto ao objectivo do estudo consiste 

em analisar as dificuldades dos professores para incluir os alunos com 

deficiência física-motoras através da educação física adaptada. O 

estudo incidirá em alunos da escola do ensino especial do Huambo, 

do qual participarão seis professores dos quais serão entrevistados e 

observados as suas aulas. Para a recolha dos dados utilizar-se-a a 

entrevista estruturada para aferir sobre as principais dificuldades e 

desafios que enfrentam os profissionais no ensino inclusivo de 

Educação Física aos alunos com deficiência física-motora. Para o 

tratamento dos dados utilizar-se-á o spss. Quanto os resultados 

espera-se que a  pesquisa possa  fornecer subsídios, indicadores que 

nos ajudem a traçar estratégias educativas cuja implementação possa 

ajudar a minimizar o problema identificado. 

Palavras-chave: Educação Física Adaptada; Professores; 
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INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA NAS ESCOLAS 

REGULARES, CONQUISTAS E DESAFIOS 
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Resumo 

O presente trabalho aborda sobre o tema 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. Porem para sustentarmos as categorias 

ora formuladas, apresentamos como objectivo: Analisar as condições 

escolares face a inclusão de alunos com deficiência auditiva. Para 

viabilizar o estudo recorremos metodologicamente a análise-síntese, 

Pesquisa bibliográfica e ao inquérito por entrevista, tratando-se por 

isso de um estudo descritivo que integra o paradigma qualitativo. Os 

resultados do estudo indicam que as escolas ainda não estão 

preparadas, quer do ponto de vista de acessibilidades, quer a nível do 

currículo, porém os professores ainda não se apropriaram das 

metodologias e portanto, demonstram não estar preparados para 

atender alunos com deficiência, seja ela qual for. Por essa razão 

entendemos que o professor precisa apropriar-se do currículo para 

iniciar o processo de alfabetização de alunos com deficiência 

auditiva. 

Palavras-chave: inclusão escolar, alunos, deficiência auditiva, 
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Resumo 

Este artigo apresenta um estudo de caso de alunos com descapacidade 

múltipla e constitui uma temática bastante relevante nos dias actuais 

em que se clama pelo pragmatismo pedagógico perante as 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). E tem como objectivo 

analisar o processo de inclusão educativa de indivíduos com 

descapacidade múltipla e consequentemente elaborar um modelo 

estratégico de Ensino-Aprendizagem de alunos com descapacidade 

múltipla. O estudo segue uma trajectória de estudo de caso e para o 

efeito utilizar-se-ão os métodos histórico-lógico, análise-síntese, 

indução-dedução, pesquisa bibliográfica para abordagem teórica. Os 

dados serão recolhidos usando a observação, a entrevista e o 

questionário. No diagnóstico aferiu-se que os alunos com 

descapacidade múltipla enfrentam dificuldades no acesso as 

estruturas escolares na medida em que as condições arquitectónicas 

revelam-se insuficientes para atenderem a diversidade influenciando 

negativamente na saúde dos alunos e rendimento escolar. Esta 

integração e atendimento assume a vantagem de existir interacção 

entre crianças, procurando um desenvolvimento conjunto, com 

igualdade de oportunidades para todos e respeito à diversidade 

humana e cultural. Assim, é importante que todos busquem entender 

melhor o assunto, visto que uma  parcela significativa da população 

tem algum tipo de deficiência.Além de fazerem parte de 

consumidores e que demanda serviços, o conhecimento é a primeira 

porta que se abre para a inclusão de indivíduos com Necessidades 

Educativas Especiais. 

Palavras-chave: Modelo estratégico; Descapacidade múltipla; 
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Resumo 

Este trabalho investigativo tem como objectivo Analisar o Perfil do 

Professor no processo de inclusão de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. Neste estudo faz-se uma descrição a partir da 

qual, o perfil do professor é de capital importância para a 

aprendizagem de qualquer aluno; Assim, Tendo em conta o grande 

problema que se assiste hoje quando se trata de inclusão de alunos 

com necessidades especiais nos ambientes educativos, e a pouca 

preparação de muitos professores no atendimento a estas pessoas com 

Necessidades Educativas Especiais quando inseridas na escola, e toda 

uma necessidade de se rever o perfil dos mesmos professores, 

justificam a razão de ser desta investigação, obedecendo assim um 

estudo descritivo com uma abordagem quanti-qualitativa por se tratar 

de um fator fundamental na garantia do desenvolvimento de um 

projeto de educação com qualidade para todos, tendo em conta alunos 

com Necessidades Educativas Especiais e os alunos `` ditos 

normais``, que são aqueles que aparentemente não apresentam 

qualquer dificuldade ou deficiencia.  Os resultados da investigação 

mostram haver problemas de pouca formação especifica para realizar 

com êxito o processo de inclusão de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais, vendo esses alunos em muitas vezes privados 

de acesso ao processo de ensino.  

Palavras-chave: Educação, Inclusão, Perfil, Alunos, Professores. 
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Resumo 

À capacidade de resolver problemas matemáticos e habilidades de 

cálculos, e uma necessidade crescente. Porem, ter um conhecimento 

sobre possíveis transtornos que afectam a aprendizagem da 

matemática em idade escolar e uma necessidade. O presente estudo 

irá abordar a forma de trabalho pedagógico com crianças 

Discalcúlicas e os professores de matemática a compreender os 

elementos que dificultam os procedimentos metacognitivos exigido 

no cálculo, conceituar e caracterizar Discalculia como transtorno de 

aprendizagem, diferenciar transtorno de aprendizagem matemática de 

dificuldade de aprendizagem matemática, e verificar como é 

realizado o diagnóstico de Discalculia na fase escolar. Este estudo 

objectiva elaborar uma estratégia que permita aos professores a 

identificação da Discalculia em contexto sala de aula, elaborar um 

plano de formação, e analisar se o perfil de formação dos professores 

corresponde ao exercício das suas funções. Para esta investigação 

privilegiaremos uma pesquisa descritiva, e usaremos duas técnicas: A 

revisão bibliográfica, e a entrevista. A pesquisa bibliográfica será 

feita a partir de material já publicado, constituído principalmente de: 

livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, 

jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material 

cartográfico, internet, com o objectivo de termos um contacto directo 

com todo material já escrito sobre a Discalculia. Nesta investigação 

privilegiaremos de forma concomitante um paradigma descritivo de 

natureza qualitativa e quantitativa, usando métodos mistos de recolha 

de dados e usaremos amostragem por acessibilidade ou por 

conveniência.  

Palavras-chave: Discalculia; Formação dos professores; Dificuldade 
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Resumo 

Toda expressão de diferença entre os humanos, em particular o nível 

de competência dos alunos, impõe-se para obter uma diferenciação 

pedagógica na sala de aula, na qual se desenvolve um processo de 

ensino-aprendizagem de diversas disciplinas, onde todos os alunos 

fazem aprendizagem básica para a vida. O tema que se apresenta nesta 

monografia está delimitado pela construção de fundamentos 

biológicos, psicológicos e pedagógicos que sustentam o emprego de 

tarefas de aprendizagem que dinamizem as práticas pedagógica 

diferenciadas na sala de aula com alunos que manifestam diverso 

funcionamento cognitivo e necessidades básicas da aprendizagem. A 

prática pedagogia diferenciada, em comunidades, é importante não só 

para assumir os princípios inclusivos, como também para reflectir 

sobre o que necessita cada sala de aula ou classe, para garantir que 

todos os alunos possam aprendern um ambiente onde se respeite o seu 

direito a aprender e onde a sua diversidade seja vista como uma 

riqueza, e não como um obstáculo para o “contexto em classes 

multinível e multiclasses”.  

Palavras chave: prática pedagogia diferenciada, aprendizagem, 
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BENGUELA – ANGOLA: REPRESENTAÇÕES DA 
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Resumo 

O objetivo do estudo foi de compreender como os 

adolescentes filhos de pais que vivem em poligamia 

representam a sua família e se o ser filho de pai polígamo 

tem repercussões no desempenho escolar. Foram 

inquiridos 66 adolescentes, entre rapazes e meninas, de 10 

a 20 anos de idade, dos quais 22 filhos de famílias 

poligâmicas em Angola, 22 filhos de famílias 

monogâmicas em Angola e 22 filhos de famílias 

monogâmicas na Itália. Foi utilizado o teste La Doppia 

Luna e um mini-questionário sociodemográfico. Os 

resultados revelaram a existência de conflitos na 

representação das suas famílias por parte dos adolescentes 

de famílias poligâmicas e um nível elevado de 

ambiguidade, fruto da incerteza de onde inicia e termina a 

própria família. Estes adolescentes apresentaram também 

um desempenho escolar baixo, tendo em conta a relação 

idade/nível escolar, em comparação com os seus pares de 

famílias monogâmicas. 
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Resumo 

O presente estudo e um pré-requisito para obtenção do grau de 

Mestrado em Educação Especial, do Instituto Superior de Ciências de 

Educação de Benguela da Universidade Katyavala Bwila, cuja 

temática centra-se na inclusão da criança em risco no sistema de 

ensino. O objectivo é analisar o processo de inclusão da criança em 

risco no sistema de ensino, olhando fundamentalmente para o seu 

ambiente social, as particularidades da sua inserção no sistema de 

ensino e os mecanismos essenciais a ter em conta para a sua adaptação 

neste processo de ensino e poder-se-á perceber igualmente sobre o 

modus operandi. Neste sentido, realizou-se o presente pré-projecto 

para identificar a literatura especifica que sustenta o processo de 

inclusão educativa, diagnosticar o processo actual de inclusão 

educativa da criança em risco no lar em referência e avaliar as 

estratégias de inclusão educativa no referido lar. No âmbito das 

acepções metodológicas, recorreu-se à pesquisa do tipo descritiva 

interpretativa porque identifica os principais factores ou variáveis que 

existem numa dada situação ou comportamento. Após os resultados 

do trabalho investigativo irá se determinar e propor soluções para 

minimizar algumas falhas observadas no sistema de inclusão da 

criança em risco usado naquele lar, contribuir para o redimensionar 

as estratégias de intervenção dos autores do sistema de ensino para 

melhor enquadramento da criança em análise.  

Palavras-Chave: Inclusão educativa; Criança em risco; Sistema de 
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Resumo 

O presente estudo objectiva a compreensão dos factores que afectam 

a inclusão escolar de alunos com transtorno da fala (Gagueira) nas 

Escolas do Município de Benguela. Tal proposta de investigação 

assentar-se-á na ideia da influência da vertente epistemológica da 

ciência, nomeadamente a linguagem e da gaguez, epidemiologia da 

gaguez na construção e na manutenção de crenças e atitudes pouco 

favoráveis à comunicação e à inclusão escolar de alunos gagos. O 

estudo incidirá aos alunos, professores, gestores e pais ou 

encarregados de educação das escolas do ensino geral dos municípios 

de Benguela. Para o efeito utilizar-se-á a observação para recolher 

informações sobre a inclusão escolar de alunos com transtornos da 

comunicação e da fala (Gagueira), o inquérito por questionário aos 

alunos e pais e encarregados de educação para saber da actuação dos 

professores e da direcção da escola sobre os factores da inclusão 

escolar dos alunos com transtornos da fala (Gagueira), e os 

questionários para professores e direcção da escola, para aferição das 

suas ideias e propostas de solução diante do problema. O estudo 

seguirá uma abordagem qualitativa-quantitativa, a amostra será 

representativa de alunos, professores, Membros da Direcção e pais ou 

encarregados de educação das escolas do I ciclo do município de 

Benguela. Para o tratamento dos dados faremos recurso ao programa 

estatístico SPSS. Como resultado espera-se o êxito na aplicação de 

políticas de inclusão escolar, bem como melhoria de atendimento de 

alunos com transtornos da fala (Gagueira) e consequentemente a sua 

inclusão escolar no processo de ensino -aprendizagem, e o sucesso 

educativo.  

Conceito-chave: Inclusão, Inclusão escolar; Educação Especial; 
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Resumo 

Sabe-se que a linguagem é o maior meio de comunicação do ser 

humano. Além do mais, existem vários tipos de linguagem que levam 

ao homem a estabelecer actos de comunicação com outro ser humano. 

Quando a comunicação não é compreendida pelo interlocutor, 

percebe-se a necessidade de fazê-la entender de alguma forma, 

utilizando recursos não só verbais, mas visuais também. Esta 

investigação será desenvolvida na base de uma abordagem 

quantitativa, sem descartamos a qualitativa, e tem como tema: Papel 

do docente de educação especial na orientação vocacional e 

integração social dos alunos com transtornos de comunicação. O 

presente trabalho justifica-se no facto de ter-se constatado que nos 

dias de hoje ainda persistirem com evidências, grandes dificuldades 

de escolha de uma profissão que se ajuste com aqueles que 

apresentem uma determinada deficiência ou transtorno visando a sua 

integração social na vida. Terá como problema científico: Como o 

professor pode ajudar na sua orientação vocacional e na integração 

social dos alunos com transtornos da comunicação? E como 

objectivo: Analisar o papel do docente de educação especial na 

orientação vocacional e integração social dos alunos com transtornos 

de comunicação. Utilizaremos um conjunto de métodos de nível 

teórico e empírico e de técnicas que se enquadram, nos procedimentos 

lógicos (análise-síntese) e procedimentos técnicos (observação, 

inquérito por questionário e entrevista e matemático-estatístico), 

visando tanto à construção das bases lógicas da pesquisa como os 

meios técnicos para garantir a objectividade e a precisão do estudo.  

Palavras-chave: Docente; Orientação Vocacional; Transtorno de 
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Resumo  

Apresentamos neste estudo, um corolário bibliográfico sobre o 

impacto da educação, especificamente da escola face a vida activa do 

individuo com necessidades educativas especiais, resultando assim na 

promoção da autonomia favorecendo a inclusão seio familiar, social, 

profissional. À luz desta ideia, levantou-se a seguinte questão 

problemática: Qual é a influência da escola na transição para vida 

activa dos alunos com necessidades educativas especiais? Para chegar 

aos resultados preconizados, traçamos objectivos, Geral; Analisar a 

influência da escola na transição para vida activa dos alunos com 

necessidades educativas especiais; Específicos; Apresentar os 

pressupostos teóricos que advogam a influência da escola na transição 

para a vida activa dos alunos com necessidades educativas especiais; 

Caracterizar a influência do complexo escolar do ensino especial BG 

1038, na transição para vida activa dos alunos com necessidades 

educativas especiais; Elaborar um modelo que sirva de guia 

orientador para facilitar a transição para a vida activa dos alunos com 

necessidades educativas especiais para o complexo escolar do ensino 

especial BG 1038. Temos como fundamental no percurso desta 

pesquisa, os seguintes métodos; teóricos e empíricos com suas 

respectivas técnicas, e igualmente o matemático estatístico. 
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Resumo 

O presente artigo enquadra-se no âmbito da elaboração da dissertação 

de Mestrado, com o objectivo de analisar a especificidade da 

orientação vocacional e profissional desenvolvida no âmbito da 

inclusão de alunos com deficiência visual, tendo em vista uma maior 

projecção para o enquadramento socio-profissional e consequente 

inclusão no mercado de trabalho. O campo da orientação vocacional 

e profissional compreende as estratégias que visam auxiliar o 

individuo a tomar decisões sobre a sua vida profissional. Os alunos 

com deficiência visual também apresentam dificuldades e necessitam 

desse tipo de auxílio. A investigação propõe não somente uma atitude 

de reflexão frente às atuais práticas de orientação vocacional e 

profissional, como também a implementação de um projecto que 

auxilie a tomada de decisão da futura carreira profissional atendendo 

as aspirações, preferências e aptidões.  A investigação foi de tipo 

exploratória e descritiva com uma abordagem mista quantitativa e 

qualitativa, recorrendo ao inquérito por questionário aplicado à 10 

alunos com deficiência visual da escola do ensino especial localizada 

no município de Benguela. verificou-se, a necessidade da elaboração 

de um projecto de orientação vocacional e profissional. A análise 

incide, sobre a compreensão da modalidade operacionalizada, assim 

como a proposta de um projecto de orientação vocacional e 

profissional que favoreça a inclusão no mercado de trabalho  

permitindo a sua participação como cidadãos produtivos no contexto 

econômico e social. Considera-se, portanto, a implementação do 

programa de orientação vocacional especificamente dirigido a jovens 

com DV, poderá potenciar a tomada de decisão vocacional e o acesso 

a oportunidades do mercado de trabalho.    
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Resumo 

Este trabalho tem como tema central “estratégias para facilitar a 

leitura e escrita nos alunos com síndrome de Dawn. O campo da 

investigação reside na estratégia para facilitar os alunos com 

síndrome de Donw na área da leitura e escrita do Complexo Escolar 

do Ensino Especial de Benguela. Os objectivos a alcançar visam 

analisar estratégias para facilitar os alunos com síndrome de Donw na 

área da leitura e escrita, assim como avaliar a situação actual da 

temática no processo de ensino-aprendizagem. Tendo em conta o 

tema optamos por uma pesquisa descritiva, com enfoque qualitativo 

já que decorrerá em ambiente natural como fonte directa dos dados e, 

o pesquisador como instrumento-chave. Fizemos recurso aos 

métodos empíricos entre os quais a pesquisa bibliográfica, entrevista 

focalizada, dedutivo-indutivo, análise documental e outros achados 

pertinentes para o presente estudo. A população desta investigação 

são os alunos da 3ªclasse com síndrome de Donw da escola do ensino 

especial e os professores da mesma. As dificuldades que os alunos da 

3ª classe portadoras da síndrome de Down apresentam em ler e 

escrever, podem ser superadas buscando estratégias e métodos 

alternativos de memorização que alfabetizam, que devem ser 

trabalhadas na escola e reforçadas em outros momentos. 

Palavras-Chave: Leitura; Escrita; Estratégia; Síndrome de Dawn. 
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MODELO DE ATENDIMENTO EDUCATIVO 

INTEGRAL AS CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM POR VIA AMBULATÓRIA NO 

MUNICÍPIO DE BENGUELA 

Inácio António Buca / bucastelo@gmail.com 

Resumo 

A atenção educativa dos alunos com dificuldades de aprendizagem 

constitui uma das prioridades. Assim, para contribuir nesta 

problemática, desenvolveu-se o presente projecto de investigação: 

modelo de atendimento educativo integral as crianças com 

dificuldades de aprendizagem por via ambulatória no Município de 

Benguela, que tem como problema de investigação: como contribuir 

para o atendimento educativo integral as crianças com dificuldades 

de aprendizagem por via ambulatória no Município de Benguela? 

Definiu-se como objectivo geral: propor um modelo de atendimento 

educativo integral as crianças com dificuldades de aprendizagem por 

via ambulatória no Município de Benguela. Para a realização do 

estudo, utilizar-se-á métodos e técnicas de investigação tais como: 

dialéctica-materialista, a nível teórico (Histórico e lógico, Análise e 

Síntese, Indução e dedução, Modelagem e Sistémico – estrutural). 

Quanto ao nível empírico (Análise documental, Entrevista e Método 

de consulta a especialista) e método estatístico descritivo e Teste de 

McNemar. Como resultado esperado, a investigação fornecerá 

contribuição prática como um modelo de estratégia para o 

atendimento educativo integral as crianças com dificuldades de 

aprendizagem por via ambulatória, contendo as diversas acções 

educativas a serem ajustadas para as condições específicas do 

contexto do Município de Benguela e como novidade científica uma 

abordagem teórica contextualizada que reflecte sobre as 

características específicas do atendimento educativo integral das 

crianças com dificuldades de aprendizagem por via ambulatória, 

incluindo a estratégias como um eixo integrador do sistema de 

influências educacionais, limitações em que o logopeda, fisiatra e 

psicomotricista são assumidos a partir da perspectiva clínica, tendo o 

professor como mediador do processo educativo. 

Palavras-chave: Modelo Pedagógico, Atendimento Educativo 

Integral, Crianças, Dificuldades de Aprendizagem. 
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA VIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS COM 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Miriam DuanyTimosthe1 / miriamduaanytimoste@gmil.com 

Isabel Romero Carvalho2 / romeroisbel4@gmil.com 

Humberto Sanchéz Cordero3 

(1, 2 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

Desde o início da civilização, algumas pessoas foram submetidas à 

exclusão social, devido a deficiências cognitivas, físicas, problemas 

religiosos, económicos ou outros. Este procedimento lhes negou um 

desenvolvimento integral, criando lacunas que dividem a sociedade 

em dois segmentos: as incluídas e as excluídas. Este artigo destaca 

alguns aspectos teóricos da inclusão e a contribuição do 

estabelecimento do papel metodológico da Educação Especial, cuja 

essência está na compreensão dos dados e das conclusões obtidas do 

estudo de crianças com transtornos do desenvolvimento e as 

premissas para a solução de problemas psicológicos e pedagógicos 

em geral. 

Palavras-chave: Inclusão, Educação Especial, Resposta 

Educacional, Currículo, Flexibilidade. 
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IMPACTO DA DISLEXIA NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM: ESTUDO DE CASO NO 

COMPLEXO ESCOLAR 11 DE NOVEMBRO bg Nº 0020 

NO MUNICÍPIO DA CATUMBELA” 

Palanca Pedro Gomes1 / josécalelessa@hotmail.com 

José Domingos Calelessa / p.pedrogomes@hotmail.com 

António Jinja 

Resumo 

O presente trabalho trata do Impacto da Dislexia no processo de 

ensino-aprendizagem: “Estudo de caso no complexo escolar 11 de 

Novembro nº BG 0020 Praia do Bebé-Catumbela”,O objectivo geral 

do trabalho é reduzir o impacto da dislexia no processo de ensino-

aprendizagem no complexo escolar 11 de Novembro BG Nº 0020 no 

município da Catumbela. Enquanto os objectivos específicos são: 

Descrever, identificar, explicar e conceber. Ainda temos a dizer que 

neste trabalho utilizamos os seguintes métodos e técnicas: 

Observação, estudo de caso, analítico-sintético, resenha bibliográfica, 

inquérito por entrevista, método dedutivo, Método Indutivo, Método 

Comparativo, Inquérito por questionário e análise de conteúdo. Do 

resultado do estudo constataram que após a leitura pedimos que a 

criança mostrasse pontualmente as palavras e as voltasse a ler. A 

criança ao ler algumas palavras informatizadas (forma) minúsculas, 

confundia o r com o i, o h com n, o e com é, o g com o número 8 e 

etc. Quanto ao nosso estudo chegamos às seguintes elações: as 

dificuldades de leitura e escrita são resultantes do pouco acolhimento 

escolar, isto é, a falta de condições infra-estruturais; da iniciação até 

à 3ª classe a aluna escrevia sobre aos joelhos, sentava-se nas pedras 

ou nas cadeiras vindas de casa, assistia as aulas por baixo da árvore 

ou numa catequese, a falta de acompanhamento personalizado 

percebendo-se desta situação a partir dos depoimentos da criança ao 

dar mais ênfase às aulas explicativas extra-escolares que as aulas 

formais.     

Palavras-chave: Impacto, aprendizagem, dislexia. 
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INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM 

TRANSTORNO DA FALA (GAGUEIRA) NAS 

ESCOLAS DO I CICLO DO MUNICIPIO DE 

BENGUELA 

Acádia Laurinda Barrote Januário /acadiajanuario6777@gmail.com 

Laurinda Baca / laurinda_baca@yahoo.com 

José Domingos Calelessa / josecalelessa@hotmail.com 

Resumo 

O presente estudo objectiva a compreensão dos factores que afectam 

a inclusão escolar de alunos com transtorno da fala (Gagueira) nas 

Escolas do Município de Benguela. Tal proposta de investigação 

assentar-se-á na ideia da influência da vertente epistemológica da 

ciência, nomeadamente a linguagem e da gaguez, epidemiologia da 

gaguez na construção e na manutenção de crenças e atitudes pouco 

favoráveis à comunicação e à inclusão escolar de alunos gagos. O 

estudo incidirá aos alunos, professores, gestores e pais ou 

encarregados de educação das escolas do ensino geral dos municípios 

de Benguela. Para o efeito utilizar-se-á a observação para recolher 

informações sobre a inclusão escolar de alunos com transtornos da 

comunicação e da fala (Gagueira), o inquérito por questionário aos 

alunos e pais e encarregados de educação para saber da actuação dos 

professores e da direcção da escola sobre os factores da inclusão 

escolar dos alunos com transtornos da fala (Gagueira), e os 

questionários para professores e direcção da escola, para aferição das 

suas ideias e propostas de solução diante do problema. O estudo 

seguirá uma abordagem qualitativa-quantitativa, a amostra será 

representativa de alunos, professores, Membros da Direcção e pais ou 

encarregados de educação das escolas do I ciclo do município de 

Benguela. Para o tratamento dos dados faremos recurso ao programa 

estatístico SPSS. Como resultado espera-se o êxito na aplicação de 

políticas de inclusão escolar, bem como melhoria de atendimento de 

alunos com transtornos da fala (Gagueira) e consequentemente a sua 

inclusão escolar no processo de ensino -aprendizagem, e o sucesso 

educativo.  

Conceito -chave: Inclusão, Inclusão escolar; Educação Especial; 

Gagueira; Integração e Alunos com transtorno da fala (gagueira). 
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ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE PROFESSORES 

COM DEFICIÊNCIA FÍSICO – MOTORA, NAS 

ACTIVIDADES DOCENTES EDUCATIVAS, NAS 

ESCOLAS DO Iº E IIº CICLO NO MUNICÍPIO DE 

MENONGUE (ANGOLA) 

Miriam Duany Timosthe / mirriamduanytimosthe@gmail.com 

Ernesto Carlos Numa Capali / ernestokapali@gmail.com 

Resumo  

O artigo a ser apresentado tem como objectivo: analisar 

acessibilidade e inclusão de professores com deficiência físico - 

motoras nas actividades docentes educativas no município de 

Menongue. Esta análise será realizada nas escolas do Iº e IIº ciclo, do 

município em referencia, onde vai se buscar observar e identificar as 

condições de acessibilidade nos espaços escolares estão de acordo 

com o Decreto nº 10/16, Lei das acessibilidades, o Decreto 

presidencial nº 187/17, que retrata sobre Politica Nacionais de 

Educação Especial Orientada para a Inclusão escolar, A partir da 

análise será possível relatar se existem pontos positivos e negativos 

da acessibilidade e inclusão de professores com deficiência físico - 

motora no processo docente educativos. Para o alcance dos objectivos 

optar-se-á por uma pesquisa descritiva, com uma abordagem mista 

(quantitativo e qualitativo), para a colecta de dados utilizar-se-á, 

entrevista semiestruturada, inquérito por questionário, bem como um 

guião de observação. Com base as considerações será implementado 

uma proposta, com vista a garantir o acesso e a inclusão de 

professores com deficiência físico - motora nas actividades docente 

(sala de aula). 

Palavras–Chave: Acessibilidade, Inclusão, Deficiência físico – 

motora e Professor. 
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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

PROCESSO DOCENTE EDUCATIVO 

A PREVENÇÃO DO BULLYING NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

Guilherme Samota Eduardo1 / samotaeduardo2019@gmail.com 

Miriam Duany Timosthe2 / miriamduanytimosthe@gmail.com 
(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

Este trabalho visa refletir na prevenção de Bullying nos alunos com 

Necessidades Educativa Especial (NEE) na Escola, o que interfere 

grandemente no funcionamento da sua aprendizagem, na assimilação 

e no desenvolvimento psicossocial destes alunos que tem muito a dar 

com o seu saber, para o bem da sociedade do Huambo, do país e do 

mundo em geral. As observações de aulas realizadas em algumas 

escolas do ensino regular, onde nas referidas turmas encontrou-se 

crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), a qual um 

dos factores com moior realce, incide sobre tudo no Bulling, notando 

a baixa auto-estima por parte dos alunos por sofrerem humilhações 

por parte dos colegas, uns por serem portadores de deficiência fisica, 

outros por não posuirem condições socio-economica e financeiro, 

sofrendo enúmeras zombarias por parte dos que têm condições 

adequadas, questionando auguns alunos que estão a sofrer tal 

Bullying, muitos deles encaram a escola como lugar de maltrato não 

encontrando espaço de lazer nem de convivência muitos deles 

decidiram abandonar os estudos, caindo em algumas práticas 

negativas em que não abóna em momento algum a boa conduta dessas 

crianças por causa do mal clíma que encontram na escola. Os 

argumentos apresentados acima permitem considerar a necessidade 

de elaborar estratégias de intervenção sócio-inclusiva que contribuam 

a prevenção do Bullying.  

Palavras-chave: Estratégia, Prevenção, Bullying, Processo de 

Ensino aprendizagem 
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UMA ESTRATÉGIA DIDÁCTICA 

DESENVOLVEDORA  

José Lufunda Dessanhe 

Resumo 

A relação professor - aluno e a (re) construção da auto-estima: caso 

de alunos com distúrbios psicomotores. Problema: Como é que a 

relação professor - aluno contribui para a (re) construção da auto-

estima: em alunos com distúrbios psicomotores? O objectivo consiste 

em analisar a auto-estima do aluno com problemas motores. O design 

é descritivo; a amostra é constituída por 110 professores de ambos 

sexos, eleitos por amostragem censo, sendo o instrumento a escala da 

auto-estima. O campo de acção circunscreve-se na (re) construção da 

auto-estima. Assim, espera-se: Aferir sobre a (re) construção da auto-

estima resultante do relacionamento sensível professor-aluno. Ter 

conhecimento sobre vínculos professor-aluno que garantem a 

compreensão das necessidades dos alunos. Apresentar propostas 

conducentes a melhoria do relacionamento entre alunos e erradicar a 

exclusão e a auto-exclusão do aluno nesta condição. 

Palavras-chave: Relação, professor, aluno e Auto-estima. 
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AS IMPLICAÇÕES DA PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA 

E DA CULTURA DOS PROFESSORES NA 

CONCRETIZAÇÃO DO CURRÍCULO: UMA ANÁLISE 

ÀS ESCOLAS DO II CICLO DA ZONA F DO 

MUNICÍPIO DE BENGUELA  

Rosa Linda de Fátima Almeida Martins 

Resumo 

O presente trabalho realça as implicações da preparação pedagógica 

e da cultura dos professores na concretização do currículo: uma 

análise às escolas do II ciclo da zona F do Município de Benguela. O 

objectivo geral e de perceber as implicações das práticas pedagógicas 

e da cultura dos professores na concretização do currículo das escolas 

do II ciclo do ensino secundário da zona F de Benguela. Os objectivos 

específicos é de Identificar as competências dos professores na 

preparação pedagógica e na concretização do currículo. Descrever 

como tem sido realizada a preparação pedagógica dos professores 

nessas escolas.  

A natureza de investigação é descritiva, os métodos são a observação, 

inquérito por questionário, entrevista, pesquisa bibliográfica. O 

estágio foi realizado nas escolas do II ciclo do ensino secundário da 

zona F de Benguela. A escola do politécnico de Benguela ministra 5 

cinco cursos divididos em áreas, os cursos de Energia e Ambiente sem 

planos curriculares, 

 A escola da Adpp-Benguela 

O curso de formação de professores tem a duração de 3 três anos, 

onde no 2º ano os alunos são praticantes e no 3º ano são estagiários, 

o estágio tem duração de um ano onde os professores ficam fixos nas 

salas de estágio o ano todo. 

Palavras-chave: Implicações, preparação pedagógicas, professores. 
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A MULTIPLICAÇÃO NO ENSINO PRIMÁRIO: 

CONTROLO DO CÁLCULO MENTAL E SEUS 

PROCEDIMENTOS NO ENTENDIMENTO DA 

OPERACIONALIZAÇÃO 

Irina Lucélia Ferreira Rodrigues1 / luceliamat@hotmail.com 

David Benje Mucuenje2 / benjedavid@gmail.com 
(1) Professora do 1º Ciclo do Ensino Secundário 10 de Dezembro de Benguela 

(2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

O presente artigo é parte de um trabalho que teve por objectivo 

analisar as estratégias apresentadas por professores dos Ensinos 

Primários na resolução de situações problema que envolvem as 

estruturas multiplicativas. O referencial teórico foi pautado no Campo 

Conceitual Multiplicativo destacando as ideias de Weil e nas 

concepções de formação inicial e continuada de professores. A 

realização deste trabalho se deu por meio de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa do tipo diagnóstica, realizada com cinco 

professoras (todas leccionando a segunda classe) que são os anos 

iniciais do Ensino Primário, quanto ao tratamento de multiplicação o 

estudo decorreu em três escolas do município de Benguela. Os 

instrumentos utilizados para a recolha de dados foram o questionário 

e o teste de conhecimento. Através deste estudo identificou-se que as 

estratégias apontadas pelas professoras necessitam ser repensadas 

para contribuição de um ensino/aprendizagem de qualidade. 

Percebemos também que as professoras ensinam a multiplicação 

através da soma de parcelas repetidas e as mesmas apresentam alguns 

indicativos da postura positivista.  

Palavras-Chave: Multiplicação; Ensino Primário; Formação Inicial 

e Continuada. 
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A COMUNICAÇÃO EDUCATIVA/RELAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

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

Angélica N. Marta Vidal / agvidalag@hotmail.com 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A presente comunicação é resultado do texto utilizado na 

administração do módulo no âmbito da agregação pedagógica na 

unidade do ensino superior para oficiais do Exército. A comunicação 

educativa surge da constatação como docente de algumas práticas em 

sala de aula por parte de alguns docentes que preocupam-se apenas 

em cumprir o programa sem demonstrarem o real interesse para as 

relações que estabeleciam com os estudantes. O objectivo consistiu 

em partilhar ideia com os formandos no sentido de melhorarem-se as 

práticas no contexto sala aula. Privilegiou-se pela escolha dos 

métodos de pesquisa bibliográfica e analítico sintético a volta da 

temática comunicação educativa / relação pedagógica. Os resultados 

durante o clima de partilha e pelas expressões dos formandos 

demonstraram que os aspectos aflorados seriam tidos como 

referências para o aperfeiçoamento do trabalho docente bem como o 

abandono por parte dos docentes de atitudes que nada contribuem 

para a fortificação das relações entre os intervenientes escolares. 

Palavras-chave- comunicação educativa, relação pedagógica, 

diálogo. 
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UM OLHAR SOBRE A PROFISSIONALIDADE 

DOCENTE NO ENSINO DO DIREITO: UM ESTUDO 

ESPLORATÓRIO NA UNIVERSIDADE KATYAVALA 

BWILA 

Wilson Soares Ferreira / wilsonbumbaa@gmail.com 

Ermelinda Monteiro Silva Cardoso / ermelindacardoso@gmail.com 

Resumo 

O presente artigo apresenta os resultados do estágio realizado na 

Faculdade de Direito da Universidade Katyavala Bwila (UKB), no 

âmbito do Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação 

Educativa do Instituto Superior de Ciências da Educação de 

Benguela, constituindo-se parte de um trabalho mais amplo. O 

mesmo teve como objectivo fazer um estudo, a título exploratório, 

sobre a questão da profissionalidade docente nesta instituição como 

esteio para a dissertação com o título “A profissionalidade docente no 

ensino do Direito na Universidade Katyavala Bwila”. O estudo tem a 

sua relevância na compreensão do papel do professor nos processos 

de reforma e de melhoria da qualidade do ensino que se desenvolvem 

no país, em geral, e no ensino superior em particular, com destaque 

para o ensino do Direito, área onde se tem observado  professores 

exercendo actividade sem formação didáctico-pedagógica, sendo que 

o país não forma professores para o ensino do Direito, forma juristas 

que se emprestam ao exercício da docência. Como metodologia de 

investigação, optou-se, tendo em conta os objectivos do estágio, por 

uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, com uso de 

técnicas de entrevista (exploratória) e de observação para a colecta de 

dados. Foram entrevistados funcionários da direcção e administração 

da referida instituição, professores e estudantes, alguns destes 

pertencentes à Associação de estudantes. O que permitiu colher 

percepções sobre o trabalho docente na instituição. Em síntese, as 

percepções colhidas permitiram-nos validar a problemática levantada 

e colher dados sobre a profissionalidade docente ai desenvolvida que 

nos permitem reorientar o ângulo da pesquisa que pretendemos 

desenvolver.   

Palavras-chave:  Profissionalidade docente, perfil docente, 

desenvolvimento curricular. 
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PERCEPÇÃO DO PROFESSOR QUANTO A 

INCLUSÃO ESCOLAR 

António da Cruz Paulino1 / delcilenepaulino@gmail.com 

Isabel Maria Romero F. de Carvalho2 / romeroisabel4@gmail.com 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A inclusão de todos os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) em salas de aula do ensino regular leva a reflexão e 

implementação de dinâmicas próprias inerentes a todo o processo 

educativo. Em alguns casos, o processo de ensino e aprendizagem não 

tem sido eficiente porque alguns professores não conhecem as 

dificuldades, as deficiências, os transtornos que os alunos 

apresentam. Nas escolas, constata-se a fraca participação dos 

professores em relação a inclusão por falta de informação e formação 

na área de educação especial. Entretanto pretende-se contribuir para 

a aquisição dos conhecimentos por parte dos professores em relação 

a inclusão escolar. Sendo assim, para confirmar as informações sobre 

o comportamento do professor do ensino geral diante dos alunos com 

necessidades educativas especiais, o tipo focado é o da pesquisa 

empírica, que se baseia na experiência directa ou na observação. Por 

outro lado, associada à determinação do tipo de pesquisa, está outra 

tipologia que assenta na natureza dos dados que podem ser 

recolhidos. Temos assim, uma pesquisa que pode ser quantitativa 

onde os dados são recolhidos em forma de números; ou qualitativa 

onde os dados são obtidos em forma de texto. Uma vez que qualquer 

professor, independemente do nível em que se encontra a leccionar, 

precisa saber além da pedagogia comum, dar aulas especiais que 

facilite a comunicação e interacção com todos os alunos, 

principalmente os especiais, espera-se que maior parte dos 

professores tenham domínio e conhecimento das políticas inclusivas 

e primando por um perfil de professor inclusivo. 

Palavras-chave: Percepção, Professor, Inclusão escolar. 
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A AMOSTRAGEM COMO GARANTE DA 

FIABILIDADE DOS RESULTADOS DA 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

Augusto Ezequiel Afonso / ezequielafonso39@gmail.com 

Resumo 

O presente texto aborda a amostragem enquanto o processo que 

consiste na selecção de parte de uma população e observá-la com vista 

a estimar uma ou mais características para a totalidade dessa 

população. A amostragem é aqui considerada como um processo do 

qual depende a fiabilidade dos resultados da investigação científica, 

principalmente no caso dos estudos enquadrados no paradigma 

quantitativo, nos quais se coloca a questão da representatividade e/ou 

significação da amostra. Integra na sua estrutura a clarificação de 

alguns conceitos, as etapas do processo de amostragem e da 

construção da amostra, a representatividade e os tipos de amostra 

assim como uma breve caracterização da amostra nos dois grandes 

paradigmas de investigação. Para melhor compreensão sobre a 

temática apresentada, integramos, na parte final do texto, uma síntese 

que contém o que consideramos ser o de mais significativo em termos 

de conteúdo do texto.  

Palavras-chave: Amostragem; amostra; amostra representativa. 
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COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA 

DO II CICLO MAGISTÉRIO COMANDANTE 

KWENHA BG-1124 SUA IMPORTÂNCIA NO 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Herlander Marcos Gonçalves Daniel / herlanderdaniel@hotmail.com 

Leocadia Isabel Fernandes Gonçalves / leocadia03@hotmail.com 

Resumo  

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  

Comandante Kwenha BG-1124, por termos constatado, limitações e 

dificuldades nos argumentos que os qualificam com o respectivo 

nível acadêmico. Nesta pesquisa empregou-se o método hipotético 

dedutivo, por não ter sido concluída a investigação. A questão que 

norteia o presente trabalho consubstancia-se em averiguar, que 

fundamentos teóricos sustentam o desempenho dos professores no 

processo de ensino aprendizagem na escola do II Ciclo Comandante 

Kwenha BG-1124? Identificada a questão, procuramos estabelecer os 

fundamentos teóricos e científicos para avaliarmos as competências 

dos docentes e as principais dificuldades dos discentes no processo 

de ensino aprendizagem, sobretudo na administração dos conteúdos, 

na construção dos conhecimentos, o empenho dos professores, o 

cumprimento das etapas das aulas desde o processo de concessão do 

currículo, planificação das aulas, transmissão, interação professor 

aluno, cumprimentos dos horários entre outros. 

Palavras–chave: competência dos Professores, Importância no 

Processo, Ensino Aprendizagem. 
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O ENSINO DA GEOGRAFIA NO MAGISTÉRIO 

COMANDANTE KWENHA BG 1124: REFLEXÃO 

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

José António Fins / joseantoniofinsfins764@gmail.com 

Resumo 

O presente trabalho aborda a temática sobre  “ o ensino da Geografia 

no Magistério Comandante Kwenha BG 1124: Reflexão entre a teoria 

e prática”. Comecamos por afirmar que o conhecimento escolar 

geográfico há muito tempo tem se caracterizado por um estudo 

desinteressante, decorativo e sem valor prático (Lacoste, 1988). O 

ensino, ainda hoje, está limitado à transmissão da matéria aos alunos 

pelos docentes, à realização de exercícios repetitivos para a “fixação” 

dos conteúdos e a memorização de definições e fórmulas pelos 

educandos para “passar” na prova, deixando, no entanto, o aluno para 

uma participação limitada nas atividades. O referido trabalho teve 

como objectivo reflecção do processo de ensino da geografia e sua 

importância no processo de formação das novas gerações. A 

investigação teve como problema de pesquisa: Que procedimentos ou 

estratégias devem os professores pôr em prática para um ensino 

significativo, reflexivo, científico dos professores do ensino 

Secundário? A pesquisa é do tipo qualitativo, baseada em análise 

documental assim como leis, relatório, observação, entrevistas, e 

aplicou-se métodos tais como, análise-sintese, histórico-lógico, assim 

como a pesquisa bibliográfica que permitiram navegar nas obras de 

diferentes autores conceituados, tais como; Andrade & Vlach (2001);  

Callai (2001), Diniz (2010), Carvalho (2011), Gonçalves (2007), 

Oliveira (2011), Morais (1987), Libâneo (1994), Vigotsky (1998), 

entre outros. Com este trabalho espera-se contribuir com 

fundamentação teórica e metodológica e assim contribuir para o 

melhoramento do ensino da geografia, uma aprendizagem 

significativa e de qualidade aos futuros professores de Geografia.  

Palavras-chave: Ensino da Geografia, Metodologia, Aprendizagem. 
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UMA ESTRATÉGIA DIDÁCTICA 

DESENVOLVEDORA 

Maria Carla N. Kalukongolo; mariakalukongolo@live.com.pt 

ISCED de Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A tecnologia é considerada assistiva quando utilizada para auxiliar no 

desempenho funcional de alguma atividade de pessoas deficientes ou 

com necessidades educativas especiais. Assim a  aplicabilide da 

Tecnologia Assistiva - TA pode ser uma ferramenta importante para 

a inclusão educacional e social, quando desenvolvida em ambientes 

escolares e não só, com objectivo de Destacar a importância das 

tecnologias assistivas como ferramenta pedagógica para inclusão de 

crianças especiais, na escola regular. Será utilizada a pesquisa 

descritiva, com análise, do tipo misto com características de estudo 

de caso. Espera-se que os resultados da pesquisa atenda o universo da 

Educação Inclusiva e contribua para o fortalecimento da inclusão 

educacional e social de alunos com necessidades educativas especiais 

PNEEs. 

Palavras-chaves: Tecnologia Assistiva; Educação Especial; 

Exclusão; Inclusão 
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AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC) NA UNIVERSIDADE 

KATYAVALA BWILA (UKB) 

Carlos Fernando Mpanda / carlosmpanda-88@hotmail.com 

Resumo 

A presente comunicação resulta de uma exploração científica no âmbito do 

estágio curricular obrigatório do mestrado em DCIE. A inquietação científica 

parte do princípio de que, apesar de os dispositivos legais estabelecerem a 

integração das tecnologias de informação e comunicação como unidade 

curricular nas instituições de ensino, verificamos uma quase resistência na 

implementação. Com o presente estudo interpretativo seguindo uma 

abordagem qualitativa a partir da observação não participante e na 

hermenêutica com base em documentos oficiais e na revisão da literatura, 

pretendemos compreender como a Universidade Katyavala Bwila (UKB) 

concebe e lida com as TIC no processo de E-A e na profissionalização 

docente. Concluímos que as TIC influenciam positivamente no processo da 

E-A, mas ainda assim, quase todas as unidades orgânicas da UKB não 

possuem infra-estruturas em condições, apesar de assumirem todas a 

necessidade de capacitar os professores, alunos e uma categoria de 

administrativos, tendo em conta a resposta institucional que a “era digital” 

impõe.  

Palavras-chave: TIC; profissionalização docente; era digital. 
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ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE 

AS SUAS POSSIBILIDADES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA CIENTÍFICA 

NOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

Fernando Vianeque Agostinho1 /fernandovianeke@gmail.com 

Carla Marlene de Carvalho Évora Bendrau2 /carlaisced@gmail.com 

(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

Vivemos numa era em que são cada vez crescentes as exigências que 

se impõem às instituições educativas de ensino superior para que 

correspondam com a expectativa de formarem cidadãos capazes de 

resolver os problemas sociais de forma criativa e inovadora, de modo 

a contribuírem para o desenvolvimento dos seus países. No entanto, 

apesar da investigação científica constar nos processos substantivos 

que caracterizam as instituições de ensino superior, ainda persiste o 

repto de prover os estudantes com as habilidades investigativas para 

a identificação e a solução dos problemas da sua área de actuação 

profissional, já que, nem sempre se alcança, nos estudantes, o 

desenvolvimento pleno desta cultura vinculada com a investigação 

científica. A presente reflexão vincula um processo de ensino-

aprendizagem baseada na investigação a partir do contexto da sala de 

aulas. O trabalho baseou-se na revisão bibliográfica, com o objectivo 

principal que consistiu em determinar as possibilidades da vinculação 

da investigação através do processo de ensino-aprendizagem como 

alternativa significativa para o desenvolvimento da cultura científica 

nos estudantes do ensino superior. Os trabalhos analisados 

permitiram aferir a importância do uso do método de projectos no 

processo de ensino-aprendizagem a investigação, a partir dos 

conteúdos das unidades curriculares, numa perspectiva de vincula-los 

às experiências vivenciais dos próprios estudantes, de modo a validar 

teorias, conceitos, princípios já elaborados, ou reelaborá-los a partir 

dos resultados obtidos dos projectos que realizem, alternativa 

metodológica muito significativa para a aprendizagem dos estudantes 

universitários.  

Palavras-chave: cultura científica, método de projectos de 

investigação, processo de ensino-aprendizagem. 
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SUPERVISÃO PEDAGÓGICA: UMA VIA PARA 

OBTENÇÃO DE MELHORES RESULTADOS DA 

ACTIVIDADE DOCENTE NO INSTITUTO SUPERIOR 

DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (ISCED) – BENGUELA 

Ernesto Inocêncio / ernestoinocencio@hotmail.com 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

No decurso da realização da nossa pesquisa para a compilação da 

nossa tese de doutorado na Universidade de Granada/Espanha, a 

investigação feita incidiu sobre aspectos inerentes a Supervisão 

Pedagógica no ISCED de Benguela, por muitas vezes ter-se 

verificado a ausência notória deste processo. Percebemos que o 

docente universitário tem a possibilidade de trabalhar livremente nos 

aspectos inerentes ao seu crescimento e desenvolvimento 

profissional, bem como das matérias e pressupostos didácticos que 

visam a obtenção dos respectivos resultados. Porém, tal facto deixa, 

por vezes, o professor muito isolado ao não ser acompanhado de actos 

de supervisão pedagógica. Assim como problema: A supervisão 

pedagógica constitui-se numa via favorável a obtenção de melhores 

resultados da actividade docente no ISCED de Benguela? Para a 

operacionalização do problema definimos os seguintes objectivos: 

identificar os factores que dificultam a realização da supervisão 

pedagógica no ISCED de Benguela; descrever as consequências 

resultantes dos factores que dificultam o acto de supervisão 

pedagógica no ISCED de Benguela. A metodologia utilizada é mista, 

tendo consistido nos questionários (quantitativa) e entrevistas 

(qualitativa). Após a colheita de dados e o devido tratamento, os 

resultados principais indicam que muitos são os factores que 

dificultam a realização da supervisão pedagógica, trazendo por seu 

turno consequências no desenvolvimento da actividade docente e na 

qualidade do processo de ensino aprendizagem.  

Palavras-Chave: Supervisão pedagógica; melhores resultados; 

Actividade docente; Factores; Consequências. 
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A PREPARAÇÃO METODOLÓGICA DOS 

PROFESSORES COMO FACTOR FUNDAMENTAL NA 

UTILIZAÇÃO DO MÉTODO EXPOSITIVO 

Cainara Helena Alfredo Teixeira / cainarahelena@gmail.com 

 Andreia Zuraida Alberto / zuraidaandreia@gmail.com 

Resumo 

Apesar da existência de novos métodos (resultado de mais 

paradigmas pedagógicos), não se pode negar que o método 

expositivo, perdura como método-padrão, sendo um dos mais 

antigos, tradicionais e dos mais difundidos nos distintos níveis de 

ensino. Contudo, muitos professores continuam a assumir uma 

posição tradicional (vertical) em relação a operacionalização deste 

método. É neste sentido que pretendeu-se analisar de que modo a 

preparação metodológica dos professores contribui, como factor 

fundamental na utilização do método expositivo. Tratando-se de um 

estudo descritivo, que integra os paradigmas quantitativo e 

qualitativo, foram utilizados os métodos análise-síntese, indutivo-

dedutivo, a pesquisa bibliográfica. A utilização destes métodos 

possibilitou perceber que uma preparação metodológica 

relativamente ao método expositivo, permitirá a adopção de técnicas 

e procedimentos mais activos nas suas práticas pedagógicas. No 

entanto, é necessário que o professor adquira uma posição crítica 

perante a didáctica, apostando na formação contínua, já que os 

momentos de formação contínua levam os professores a uma acção 

reflexiva, uma vez que após o desenvolvimento da sua prática, os 

professores poderão reformular as actividades para um próximo 

momento, repensando os pontos positivos e negativos ocorridos, 

buscando melhoria nas actividades e exercícios no decorrer do 

período de aula.  

Palavras-Chave: preparação metodológica; método expositivo; 

aprendizagem significativa.  
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFESSORES 

NA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA NACIONAL NA 

CATUMBELA: VISIBILIDADE PRÁTICA E 

PERCEPÇÕES DOS ACTORES ORGANIZACIONAIS 

Daniel Basílio / danietabasilio.2@gmail.com 

Resumo 

A presente comunicação focaliza a avaliação do desempenho docente 

enquanto ferramenta que modo potenciar o desenvolvimento 

profissional e a qualidade da formação prestada pelas instituições 

educativas. O estudo resulta de experiencias vivenciadas em contexto 

de estágio curricular, procurando compreender o espaço conferido à 

avaliação do desempenho docente e seus traços principais, a partir da 

interpretação das percepções dos actores organizacionais, mormente 

docentes e formandos da Academia da Força Aérea Nacional na 

Catumbela. Para o efeito foi privilegiada a interpretação das 

percepções dos actores, a análise das lógicas subsumidas nos 

documentos orientadores, o que confere ao estudo uma abordagem 

predominantemente qualitativa. Em termos de resultados o estudo 

permitiu descortinar percepções diferenciadas sobre a avaliação 

reveladoras de algumas desconexões sobre o que realmente pode ser 

um processo de avaliação do desempenho centrado no 

desenvolvimento profissional dos professores e na promoção da 

qualidade da formação. Assim, foi possível concretizar a ideia inicial 

de que nem sempre a avaliação é bem entendida e praticada o que 

constitui um problema passível de investigação. Portanto tomamos 

contacto com uma realidade concreta que permitiu contrastar 

fundamentos teóricos com a prática concretizando o problema da 

investigação que pretendemos desenvolver como dissertação de 

mestrado. 

Palavras-chave: Avaliação do desempenho, desempenho docente e 

formação. 
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ESCOLA DE CAMPO DE ARQUEOLOGIA (2019): DA 

TEOERIA À PRÁTICA 

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

Maria Helena Benjamim 

Manuel Gutierrez 

Resumo 

A elaboração do presente trabalho justifica-se pelo facto de, ao longo 

da nossa experiência enquanto docente da unidade curricular de 

Arqueologia, foi possível constatar, através da escola de campo de 

Arqueologia, a formação de competências dos estudantes (futuros 

professores de História). Para a realização da escola de campo, o 

programa científico que propomos este ano de 2019 foi elaborado em 

conjunto com a equipa de enquadramento composta pelos membros 

do Museu Nacional de Arqueologia de Benguela (MNAB), os 

pesquisadores franceses da Universidade de Paris 1 Panthéon 

Sorbonne e o docente da cadeira de Arqueologia do Insituto Superior 

de Ciências da Educação (ISCED) de Benguela. Inclui apresentações 

teóricas que precedem a partida para o terreno, um trabalho de 

terreno, uma avaliação geral do estágio dos estudantes do 2º Ano do 

Curso de História (Regular e Pós-Laboral) após o fim da escavação, 

e uma reflexão sobre as futuras realizações dos trabalhos de campo 

em Arqueologia. 

Palavras-chave: Arqueologia; Dungo; Líticos; Decapagem; 

Prospecção; Sondagem; Quadrícula. 
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CURRÍCULO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

QUÍMICA SUAS IMPLICAÇÕES NAS 

COMPETÊNCIAS DOS FUTUROS PROFESSORES DO 

I CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO: ESTUDO DE 

CASO DOS FORMANDOS DA ESCOLA DE 

MAGISTÉRIO BG 4011 DO MUNICÍPIO DO CUBAL 

Pedro Elalo Nhime / pnhime@gmail.com 

Resumo 

Este artigo tem como objectivo a discussão de um estudo que procure 

compreender quais as competências que os futuros docentes adquirem 

na Escola de Magistério BG 4011 do município do Cubal para 

desenvolver a unidade curricular de Química no I Ciclo do Ensino 

Secundário. A fraca prontidão no desenvolvimento da unidade 

curricular de Química durante a Prática Pedagógica, engendra uma 

desarticulação com os diferentes campos do processo de ensino 

aprendizagem. Uma inovação à unidade curricular da Prática 

Pedagógica de Química e elaborar uma proposta de medidas 

organizativas para a sua concretização, pode propiciar competências 

profissionais necessárias para uma acção eficaz e eficiente no 

quotidiano por forma a: (i) “Aprofundar os conhecimentos adquiridos 

nas classes anteriores” (ii) “Adquirir um sistema de conhecimentos 

de factos, princípios, conceitos, leis e teorias fundamentais que 

facilitem a interpretação do mundo físico” (INIDE, 2012, p. 7), o que 

se traduzirá nas capacidades da pessoa resolver os problemas da 

sociedade – pessoa competente. Trazemos uma abordagem 

espervitada em três parâmetros no acto de formar, educar e instruir, 

considerados fundamentais na formação do professor para aquisição 

de competências: a formação teórico-científico: vinculada ao 

conhecimento da disciplina, a formação didáctica: relacionada com 

as metodologias ou técnicas de ensino e a formação prática que tem 

que ver com o ambiente em sala de aula. Após a conclusão do estudo, 

faremos uma hermenêutica em busca de soluções e melhorias para 

uma futura e eficaz prestação de serviço dos docentes. 

Palavras-chave: Prática pedagógica. Formação de competências. 
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UMA ESTRATÉGIA DIDÁCTICA 

DESENVOLVEDORA  

Adalberto da Fonseca1; Adriano Adriana Antóni2; Questionado 

Antóni3 
(1) ISCED de Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

(2) Universidade Independente de Angola 
(3)  Instituto Superior Politécnico de Benguela 

Resumo 

O presente trabalho aborda sobre o papel da família na orientação 

vocacional dos alunos: Estudo de caso das escolas do ensino 

secundário. O mesmo partiu da identificação do seguinte problema de 

investigação: Será que o papel que exerce a escola e a família, 

influencia na orientação vocacional dos alunos das escolas do ensino 

secundário da província de Benguela? Com base no problema, traçou-

se o seguinte objectivo geral: Compreender o papel na orientação 

vocacional e profissional dos alunos das escolas do ensino secundário 

da província de Benguela. Para o alcance da referida meta foram 

empregues os métodos: histórico-lógico, indutivo-dedutivo, 

analítico-sintético, inquérito por questionário, inquérito por entrevista 

e pesquisa bibliográfica. a utilização destes métodos e técnicas 

permitiram obter os resultados previstos, como sendo o papel da 

família na orientação vocacional e as estratégias que a escola e a 

família devem adoptar na orientação vocacional. Em termos de 

tipologia trata-se de um estudo de caso, enquadrado na pesquisa 

descritiva. Os resultados apontam ainda que a pouca participação da 

família e da escola na orientação vocacional. 

Palavras chave: A família, Orientação vocacional, Escola e alunos.
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O PERFIL DO PROFESSOR PARA A INCLUSÃO DE 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS 

Francisco Calvino Catengue1 /cacitiel@gmail.com 

Laurinda Baca2 / laurinda_baca@yahoo.com 

(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

Este trabalho investigativo tem como objectivo Analisar o Perfil do 

Professor no processo de inclusão de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. Neste estudo faz-se uma descrição a partir da 

qual, o perfil do professor é de capital importância para a 

aprendizagem de qualquer aluno; Assim, Tendo em conta o grande 

problema que se assiste hoje quando se trata de inclusão de alunos 

com necessidades especiais nos ambientes educativos, e a pouca 

preparação de muitos professores no atendimento a estas pessoas com 

Necessidades Educativas Especiais quando inseridas na escola, e toda 

uma necessidade de se rever o perfil dos mesmos professores, 

justificam a razão de ser desta investigação, obedecendo assim um 

estudo descritivo com uma abordagem quanti-qualitativa por se tratar 

de um fator fundamental na garantia do desenvolvimento de um 

projeto de educação com qualidade para todos, tendo em conta alunos 

com Necessidades Educativas Especiais e os alunos `` ditos 

normais``, que são aqueles que aparentemente não apresentam 

qualquer dificuldade ou deficiencia.  Os resultados da investigação 

mostram haver problemas de pouca formação especifica para realizar 

com êxito o processo de inclusão de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais, vendo esses alunos em muitas vezes privados 

de acesso ao processo de ensino.  

Palavras-chave: Educação, Inclusão, Perfil, Alunos, Professores. 
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A PESQUISA CIENTÍFICA: IMPERATIVO 

PERTINENTE NO CONTEXTO DO ENSINO 

SUPERIOR 

João Muhanda / allhandz@yahoo.com.br 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A nossa pesquisa aborda a seguinte temática: A Pesquisa científica: 

imperativo pertinente no contexto do Ensino Superior. Para a 

abordagem desse tema partimos duma avaliação diagnóstica feita aos 

nossos alunos nos últimos dois anos lectivos na disciplina de MIC 

(Metodologia de Investigação científica) sobre o conhecimento que 

tinham sobre a Pesquisa científica. A nossa pesquisa fez-nos formular 

as seguintes questões: Qual é a importância e pertinência da pesquisa 

científica para o docente e aluno da Universidade? O aluno que entra 

na universidade tem alguma noção do que é a pesquisa científica? 

Que posturas devem assumir os alunos e os professores diante dessa 

necessária exigência da pesquisa científica? O que ainda se deve fazer 

para esbater essa montanha que se ergueu altiva no seio dos nossos 

alunos e de alguns docentes? O objectivo principal da nossa pesquisa 

é o de reflectir sobre a importância da pesquisa científica no ensino 

superior, e não só, quer para o professor que ensina quer para o aluno 

que aprende, criando neles uma mentalidade crítica e reflexiva, capaz 

de produzir um valioso conhecimento que contribua para a solução 

de problemas existenciais. Para essa “empreitada” investigativa 

usamos os métodos descritivo-exploratório, analítico-sintético e 

dedutivo-indutivo. Para a recolha dos dados, usamos o inquérito por 

questionário. Os resultados da nossa pesquisa revelam que são poucos 

os alunos que têm uma noção larvar sobre a pesquisa científica, e que 

muitos deles até o mínimo requerido para desenvolver os actos 

académicos nem possuem.  

Palavras-Chave: Pesquisa Científica, ensino, extensão, Docente e 

aluno. 
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SADC – NOSSA CASA COMUM – UMA REFLEXÃO 

DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA 

EDUCATIVA EM ANGOLA 

Paulo Konga / Kongapacheco@gmail.com 

Resumo 

Não é bom viver numa casa e não conhecer seus limites. 

Lamentavelmente muitos académicos vivem alheios à situação da 

SADC. Se interrogados a respeito em conferências na diáspora, são 

capazes de se reservarem ao silêncio e/ou à criatividade incerta. Para 

começar, não há consenso quanto ao número de países que compõem 

a SADC, pois, há territórios que pela sua configuração geográfica, 

interesses económicos e sócio-políticos, partilham o espaço, como 

Tanzânia e RDC, confrontados com fome, alterações climáticas, 

enfermidades, problemas escolares, etc. África, porquê? Durante a 

campanha eleitoral, líderes fabricam promessas. Mas, alcançada a 

vitória, a responsabilidade para com país, muda. Pior ainda, nunca 

considerar cidadãos como vassouras – valendo apenas quando a casa 

está suja. Não. Isso não passa da história do caçador que mima seu 

cão enquanto se encaminham à caça (capaz de levar ração para atrai-

lo) mas, alcançada a presa, ai do cão se passar por perto, sob risco de 

receber uma puxada sova, como prémio. Presidente Neto dizia que o 

mais importante é resolver o problema do povo. E Samora Machel 

sublinhou que o problema do povo é sempre concreto,como pão,  

água, remédio, habitação, etc. Assim, nossa proposta é reflexão sobre 

SADC - mensagem a viver e transmitir. Os problemas da África são 

de um por todos e todos por um, pois, numa gota de orvalho, vê-se 

todo azul do céu. Actualmente, rádio/TV falam sempre de conflitos, 

explosões de bombas, migrações para Europa. Reflectir este 

fenómeno alarmante. 

Palavras-chaves: SADCC, SADC, OUA, UA, RAS e NEPAD 
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OS CONCEITOS MATEMÁTICOS: SEU 

TRATAMENTO METODOLÓGICO NA DIDÁCTICA 

DA MATEMÁTICA 

Luis Relaño Rigual1 / relanorigual@gmail.com 

Abilio Eduardo2 

Augusta Pinto da Silva3 / augslva05@hotmail.com 
(1, 2 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A formação de conceitos tem seu ponto metodológico essencial na 

precisão de um sistema de características necessárias e suficientes que 

permita a sua introdução, o conteúdo de conceitos, serve de 

orientação para a seleção das ações para a assimilação (identificação, 

realização, aplicação) como para a seleção de exercícios. Entre os 

aspectos que devem ser considerados no processo de formação 

profissional inicial está o relacionamento com a formação de 

habilidades próprias das ciências matemáticas. constituem objetivos 

deste artigo as contribuições que podem realizar-se no processo de 

formação de habilidades, se se tomar como referente o tratamento dos 

conceitos matemáticos que são formados na Didática da Matemática 

que ensina como ensinar, determinar um novo nível no 

desenvolvimento de habilidades assim como uma nova fase para a 

estrutura total do processo de elaboração de um conceito para a 

aprendizagem da Matemática. Para tal, foi empregue os métodos do 

nível teórico e empírico que permitiram analisar a evolução do 

tratamento de conceitos matemáticos em geral e sua didática em 

particular. 

Palavras-chave: Tratamento metodológico; Conceitos matemáticos.  
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ESCRITA DE ARTIGO CIENTÍFICO 

João B. Huvi / hjoaobaptistahuvi@yahoo.com.br 

MARE - Marine and Environmental Sciences Centre-Portugal; ISCED-

Benguela/Universidade Katiavala Bwila, Angola 

Resumo 

Na sociedade hodierna é frequente e crescente o recurso a publicação 

de Artigos Científicos pelo facto destes servirem como: medida da 

produtividade individual dos autores e das instituições a qual 

servem; medida nas decisões referentes a contratação, promoção e 

estabilidade no emprego; veículo para clarificar e depurar ideias; etc. 

Esta tendência é cada vez mais crescente porque igualmente crescem 

os conceitos para análises da qualidade científica, do número de 

publicações até o índice h. Neste artigo pretende-se apresentar 

estratégias e técnicas para redação de um Artigo Científico. No 

interesse da qualificação científica de vários autores, as publicações 

internacionais constituem o pano de fundo para as sugestões e 

explanações, principalmente considerando-se o desafio para que um 

artigo seja encontrado, lido, citado. Apresenta-se a lógica geral do 

texto e detalhes do que deveria, e o que não deveria, ser incluído em 

cada parte do artigo científico. 

Palavras-Chave: Artigo científico, índice h 
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ESTRATÉGIAS DE DEMOCRATIZAÇÃO NAS SALAS 

DE AULAS NO ENSINO SUPERIOR: CASO DO 

ENSINO DA PEDAGOGIA NO ISCED-BENGUELA 

António Paquissi Sakutala / sakutalamagico@gmail.com 

Ana Paula / oloneke@hotmail.fr 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo  

Até pouco tempo, acreditávamos que conhecer era 

acumular conhecimentos. Hoje, a questão está centrada 

em interpretar e selecionar informações na busca de 

soluções de problemas. Assim, o desafio para o professor 

é democratizar o ensino e proporcionar um ambiente 

efectivo de aprendizagem nas salas de aulas para um 

aprendizado mais produtivo por parte dos alunos. É nestes 

moldes que o nosso estudo objectiva analisar as 

estratégias utilizadas pelos professores para a 

democratização nas salas de aulas no Ensino Superior, 

especificando o estudo no Ensino da Pedagogia do 

ISCED-Benguela. Adoptou-se o tipo de pesquisa 

descritiva com cariz interpretativo, privilegiando a 

abordagem qualiquantitativa ou mista, bem como, outros 

métodos de nível teórico para o embasamento da revisão 

bibliográfica, e de nível empírico para a colecta, análise e 

interpretação dos dados. De acordo com os resultados do 

nosso estudo, concluiu-se que os professores 

proporcionam pouco a criação de ambientes e processos 

mais democráticos dentro das salas de aula, utilizando não 

poucas vezes o modelo expositivo centrados no professor, 

o que pouco permite o desenvolvimento das estratégias de 

democratização nas salas de aulas. 

Palavras-Chaves: Construtivismo; Estratégia; Sala de 

aula democrática, Ensino Superior. 
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O ENVOLVIMENTO DOS DISCENTES NA 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE  

Angélica N. Marta Vidal / agvidalag@hotmail.com 

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

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

O presente artigo aborda o envolvimento dos discentes na avaliação 

do desempenho docente. O mesmo constitui parte de uma dissertação 

de mestrado na qual entre os vários objectivos pretendeu-se 

compreender o nível de participação dos discentes na avaliação 

docente. Para efeito recorreu-se a vários métodos de investigação 

como a análise documental, a observação, e fundamentalmente a 

entrevista cuja operacionalização exigiu a elaboração de instrumentos 

de recolha de dados aplicados docentes e gestores escolares na 

condição de avaliados e avaliadores de duas escolas de formação de 

professores magistério primário santa doroteia e escola de formação 

de professores ambas localizadas no município do Lobito. Os 

resultados mostraram que o envolvimento dos alunos no processo de 

avaliação do desempenho docente é necessária, pela relevância que 

estes têm no processo de ensino - aprendizagem. Porém na realidade 

eles não participam pelo facto de não estar estabelecido no 

regulamento.  

Palavras chave: avaliação do desempenho, discente, docente, 

envolvimento. 
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EIXO TEMÁTICO: CURRÍCULO, POLÍTICAS 

EDUCATIVAS E AVALIAÇÃO NO CONTEXTO 

EDUCATIVO 

CURRÍCULO E PRÁTICA EDUCATIVA EM ANGOLA 

Aberto Capingana Araújo Fontes / albertofontesf680@gmail.com 

Resumo 

A presente temática “currículo e a prática educativa em Angola” Far-

se-á uma análise das implicações do currículo na prática educativa, e 

a caracterização dos pressupostos curriculares que sustentam a 

adequação, reformulação, e contextualização do currículo, aluz dos 

teóricos nacionais e internacionais de modo a tipificar, e elucidar o 

modelo de currículo implementado no contexto angolano comparável 

aos normativos e perfis dos professores. Visto que, o currículo 

angolano é centralizado, o ideal desejado seria a reformulação dos 

normativos legais que monitoram o ensino em angola, a fim de 

descentralizar o currículo, maior autonomia dos professores para 

melhor resposta face as implicações do currículo na prática educativa. 

Sendo assim, o problema científico gravita na epitome de até que 

ponto o currículo central tem contribuído para as melhorias das 

práticas educativas? Seu objectivo geral é caracterizar os normativos 

legais que incidem no currículo e na prática educativa, específicos; 1- 

compreender o currículo e os normativos legais na prática educativa, 

2- aferir os pressupostos do currículo central à luz dos normativos que 

emanam o currículo e as práticas educativas dos professores. Como 

procedimentos metodológicos fez-se recurso à análise documental, 

análise de conteúdo, dedução, e indução, tendo um paradigma quali-

quantitavo. 

Palavras chave: currículo central, implicações, prática educativa.  
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PRÁTICAS DE INOVAÇÃO CURRICULAR E 

MELHORIA DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

NO COMPLEXO ESCOLAR BG 1008 - BENGUELA 

António Luís Julião / juliaoantonioluis23@gmail.com 

Resumo  

A qualidade de ensino hoje, mais do que uma ânsia da sociedade 

angolana, é uma necessidade face aos desafios que a modernidade 

impõe. Assim, urge repensar a escola como locus estratégico de 

decisão e reforçar o papel dos professores para a operacionalização 

contextualizada e inovadora do currículo. A presente abordagem faz 

parte de uma pesquisa em andamento e augura essencialmente 

identificar as percepções dos professores sobre a inovação curricular 

e as práticas a elas relacionadas; verificar se os professores, no seu 

trabalho quotidiano, recorrem a estratégias de inovação curricular ou 

se limitam a cumprir o curricularmente prescrito. Para dar suporte 

metodológico ao mesmo, e inspirando-se na abordagem quali-

quantitativa, privilegiamos a recolha bibliográfica, a leitura e 

interpretação da documentação relacionada ao tema, a entrevista 

exploratória e a aplicação do inquérito por questionário a 23 sujeitos 

que conformam a amostra. Os resultados, embora ainda parciais, 

revelam-nos que o nível de percepção dos professores relativamente 

à inovação curricular ainda é vago, revelando-se como um conceito 

alienígena na gramática escolar e profissional. Por outro lado, apesar 

de algumas práticas registadas para a alteração do status quo, os 

projectos curriculares inovadores ainda não constam da pauta diária e 

colectiva dos professores, pelo que, achamos ser essencial que a 

instituição desperte para essa necessidade, no sentido de se fazer um 

viés à dependência excessiva das decisões curricularmente 

centralizadas. Espera-se com esta pesquisa minimizar lacunas de 

investigação num contexto em que se vislumbram poucos estudos 

empíricos no campo da inovação curricular para a mudança 

educativa.  

Palavras-chave: Inovação Curricular, Mudança, Professor, Processo 

de ensino-aprendizagem.   
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A LINHA DIRETRIZ “DEFINIÇÃO” NO CURRÍCULO 

PRESCRITO DE MATEMÁTICA NA 10ª CLASSE. 

ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE BENGUELA  

David Benje Mecuenje1 / benjedavid@gmail.com 

Irina Lucélia Ferreira Rodrigues2 / luceliamat@hotmail.com              

Judith Maia José Epalanga3 / judithmaiamatias@gmail.com 

(2) Professora do 1º Ciclo do Ensino Secundário 10 de 

Dezembro de Benguela 
(1 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo  

O presente trabalho é parte de uma investigação que teve por 

objectivo o estudo sobre a linha directriz definição no currículo 

prescrito de Matemática na 10ª classe. Para o cumprimento do mesmo 

foram traçados três objectivos específicos. Sendo o primeiro a revisão 

da literatura; segundo inquerir os professores de Matemática que 

lecionam a 10ª classe a Disciplina de Matemática; e o terceiro, foi o 

de elaborar uma matriz com o corte horizontal e vertical. A pesquisa 

teve uma abordagem qualitativa e quantitativa, está inserida no Grupo 

de Pesquisa em Educação Matemática do Departamento de Ciências 

Exactas do ISCED de Benguela. Aplicou-se um inquérito por 

questionário e entrevista a 42 Professores do I Ciclo do Ensino 

Secundário do Ensino público e privado no Município de Benguela 

que lecionam a 10ª classe. Os resultados apontam que os professores 

poucas vezes recorrem ao currículo, embora tenham conhecimentos 

sobre o plano curricular da respectiva classe. 

Palavras-chave: Definição, Corte Vertical, Horizontal, Reforma 

Educativa. 
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A IMAGEM DA LEGISLAÇÃO ANGOLANA À LUZ 

DA CONCEPÇÃO ALARGADA DO CURRÍCULO 

Miguel Arcanjo Engengo / miguelarcanjoengengo@gmail.com 

Resumo 

O presente texto circunscreve-se a Imagem da Legislação Angolana 

à Luz da Concepção alargada do Currículo, influenciado pela nossa 

análise, compreensão e interpretação, enquanto estudante do curso de 

Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa pelo 

ISCED de Benguela e pelo nosso envolvimento como Docente no 

processo de Ensino-Aprendizagem. O objectivo principal deste texto 

é analisar, interpretar e compreender os nossos dispositivos legais 

face a concepção alargada do currículo em Angola. Em termos 

metodológicos, adoptamos o paradigma qualitativo ou interpretativo 

também designado por hermenêutico, conformado através dos 

métodos de pesquisa bibliográfica, analise-síntese e dedutivo-

indutivo. Olhando para a realidade educativa do nosso País e pela 

forma como são elaborados os currículos, nesta taxinomia moveu-nos 

a fazer esta recensão. 

Palavras-chave: Currículo e Concepção alargada 
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CONTEXTO EDUCATIVO ANGOLANO. 

CURRÍCULO, REGULAMENTAÇÃO E 

CONCRETIZAÇÃO DAS PRÁTICAS E 

PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 Martins Geovety Panzo Gervásio / martinsgeovetypjo@gmail.com 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

 A presente  comunicação é fruto das constatações do estágio 

curricular realizado a nível do Gabinete Provincial da Educação  e em 

algumas escolas do município da Catumbela enquanto necessidade 

científica de explorar previamente como se caracteriza o sistema 

educativo angolano, articulando os níveis micro, meso e 

macrossociológico para a concretização integral do currículo e suas 

implicações sociais face às reformas que o país tem vindo a 

experimentar. A exploração objectivou: (i) perceber as práticas e os 

procedimentos decorrentes do plano de orientação para a acção e do 

plano de acção durante a implementação do currículo escolar; (ii) 

compreender como os actores lidam com as normas para recobrir 

lacunas ou transpor desconexões. Neste sentido, asseguramo-nos na 

abordagem qualitativa por via do método de estudo de caso do tipo 

institucional e situacional assente na análise documental e na revisão 

bibliográfica. A compreensão gerada durante a exploração feita tem 

a ver com o confronto entre o binómio qualidade versus quantidade, 

enquanto revoluções reconhecidas pelo Estado e configuráveis na 

agenda nacional sobre a educação e o ensino. Há um reconhecimento 

claro sobre uma deficiente concretização do currículo devido à 

impossibilidade de sua contextualização e articulação no plano de 

acção. Observou-se, pois, no plano de orientação para a acção, certa 

desarticulação intermédia e locais de gestão escolar face às 

emanações das estruturas centrais seja nas práticas e nos 

procedimentos da gestão e da administração curricular, como das 

intenções declaradas nas directrizes dificultando assim a actuação dos 

atores que concretizam o currículo no nível micro-sociológico 

Palavras-Chave: sistema educativo, desconexões, teoria e prática 
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REFLEXÃO SOBRE AS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

VERSUS INCLUSÃO SOCIO -EDUCATIVA 

Neves Deodato Ernesto Tunguica / deo24@live.com.pt 

Isabel Maria Romero Fernandez de Carvalho 

Resumo 

O presente projecto consiste sobre as políticas educativas versus 

inclusão socio -educativa de alunos com necessidades educativas 

especiais, uma abordagem pertinente e de grande importância social 

a nível dos gestores escolas, professores, pais e encarregado de 

educação e a sociedade em geral, uma vez que as pessoas com 

necessidades educativas especiais em Angola têm encontrado muitas 

barreiras desde o ponto de vista familiar, escolar e social.A inclusão 

não é limitar em matricular todos os alunos com de deficiência em 

escolas comuns e, ignorar as suas peculiaridades, mas oferecer ao 

professor e a escola suporte necessário à sua acção pedagógica. Não 

obstante, o projecto terá como objectivo geral: Analisar as políticas 

educativas no âmbito da inclusão socioeducativa dos alunos com 

NEE área físico – motora da escola de Formação de Professores de 

Benguela e do Instituto Médio Politécnico de Luongo. Utilizamos os 

métodos e técnicas de investigação: bibliográfico, documental, 

histórico - lógico, dedutivo, indutivo, entrevista, inquérito por 

questionário e o procedimento matemático estatístico. O tipo de 

estudo é  descritivo com um enfoque qualitativo e quantitativo 

fazendo recurso à entrevista aos gestores escolares das Direcções das 

escolas de Formação de Professor e do Instituto Médio Politécnico do 

Luongo. Com a realização deste projecto espera-se dos governantes, 

gestores públicos, e professores,  refletem sobre a aplicaçºao das 

políticas educativas  para alunos com Necessidades Educativas 

Especiais com base o paradigma de inclusão socioeducativa. 

Palavras-chave: Reflexão; Políticas educativas; Inclusão socio-

educativa; Necessidades educativas especiais. 
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POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR SOBRE 

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM ESTUDO 

RELACIONAL 

Carla Marlene de Carvalho Évora Bendrau1 / carlaisced@gmail.com 

Fernando Vianeque Agostinho2 / fernandovianeke@gmail.com 

Lourival Martinho da Glória Capina3 / martinlouryval@hotmail.com 

(1, 2 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

Em Angola, várias são as medidas sobre políticas educativas que 

assumem “de forma mais ou menos intensa” compromissos de 

intervenção sobre os problemas inerentes à qualidade do ensino nas 

instituições de ensino superior, conferindo deste modo certa 

autoridade e autonomia nas universidades e suas unidades orgânicas. 

Neste artigo procuramos problematizar as questões que se afiguraram 

como mais pertinentes sobre as politicas de avaliação, recorrendo ao 

contributo de diversos autores, através de uma investigação de 

carácter descritivo com um pendor eminentemente qualitativo De 

modos a concretização da problemática inicial, pretendesse de forma 

geral analisar diferentes estudos conducentes a articulam as políticas 

de integração curricular sobre a avaliação da aprendizagem em 

Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil. Foram 

utilizados como pressupostos metodológicos os métodos histórico-

lógico, análise documental e pesquisa bibliográfica. Dos resultados se 

afere não só a escassez de contributos da investigação empírica sobre 

a temática em estudo no contexto angolano, mas também a 

dificuldade de, a partir de estudos empíricos referenciados, se 

perceber como é que as políticas sobre a avaliação se afiguram como 

foco de intervenção em dada realidade em que se propõem 

transformações que as orientam levando às discussões vinculadas à 

perspectiva de democratização da organização sobre políticas de 

integração curricular de avaliação nas instituições universitárias.   

Palavras-chave: Políticas Curriculares, Avaliação das 
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UM OLHAR SOBRE O DESENVOLVIMENTO E 

INOVAÇÃO CURRICULAR NO CONTEXTO DA 

REFORMA EDUCATIVA: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO NO COLÉGIO MISSIONÁRIO BG 

N⸰ 2019 SÃO PAULO DA BELA VISTA – LOBITO 

Celita Vasco Martins / celitamartinscelita@gmail.com 

Resumo 

O presente relatório tem como objectivo apresentar as actividades do 

estágio curricular, desenvolvido no Colégio Bg n⸰ 2019 Missionário 

São Paulo Bairro da Bela Vista – Lobito, no âmbito da conclusão do 

Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa 

ministrado pelo Instituto Superior de Ciências da Educação da 

Universidade Katyavala Bwila, em Benguela. O estágio teve como 

foco temático: como gerir o currículo formal na sala de aula no 

contexto da reforma educativa? O estágio teve como objectivo 

estudar esta questão problema, pois que existe uma diferença entre o 

currículo definido a nivel macro, o currículo formal, e aquilo que é 

prática do professor e o que é aprendido pelos alunos na realidade da 

sala de aula, o currículo real,que precisa contextualizar o currículo 

formal. O estágio realizou-se de forma sequencial, desde a gestão 

institucional, educacional até ao espaço prático-pedagógico, 

primando antes pela observação das actividades lectivas que eram de 

maior responsabilidade. O estágio foi desenvolvido como um estudo 

exploratório, com o uso de métodos científicos de observação e 

entrevistas para a colecta dos dados. Os dados colectados nos 

permiram validar a problemática que pretendemos desenvolver para 

a dissertação de mestrado, por outro lado, ainda que inconclusivo, o 

estágio nos permitiu conhecer de algumas situações que condicionam 

a gestão do currículo formal em sala de aula: a má gestão do quadro 

docente; a falta de autonomia dos professores; a fraca formação dos 

professores sobre o currículo; e, a falta de profissionalidade docente.   

Palavras-chave: Currículo, desenvolvimento curricular, inovação 

curricular. 
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A GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA: 

PRÁTICAS E LÓGICAS DE ACESSO  

Maria da Conceição Barbosa Mendes1 / saobarbosa67@yahoo.com.br 

Tuca Manuel2 / tucamanuel12@yahoo.com.br 

Isabel Maria Romero Fernandez de Carvalho3 / 

romeroisabel4@gmail.com 

(1, 2 e 3) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo  

Este trabalho sintetiza reflexões sobre a gestão do Ensino Superior 

(ES) em Angola, escrutinando as práticas e lógicas inerentes ao 

acesso. Os exames de acesso são trazidos ao palco, discutindo as suas 

configurações enquanto problemática de gestão, e a tendencial 

desarticulação entre estes e o perfil dos candidatos. A interpretação 

da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (LBSEE) e do 

Regulamento Geral de Acesso ao Ensino Superior constituiu-se como 

procedimento metodológico fundamental, permitindo aferir a relação 

entre o referente e o referido, em termos do perfil de saída e de 

entrada. A identificação de desarticulações entre o Ensino Geral e o 

Ensino Superior, no que diz respeito aos perfis de saída e ao 

cumprimento dos objetivos pedagógicos, constitui o principal 

resultado do estudo, com base no qual foram apresentadas algumas 

alternativas. 

Palavras-chave: avaliação; acesso ao Ensino Superior; exames de 

acesso; gestão; perfil de entrada e de saída. 
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CURRÍCULO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

QUÍMICA SUAS IMPLICAÇÕES NAS 

COMPETÊNCIAS DOS FUTUROS PROFESSORES DO 

I CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO: ESTUDO DE 

CASO DOS FORMANDOS DA ESCOLA DE 

MAGISTÉRIO BG 4011 DO MUNICÍPIO DO CUBAL 

Pedro Elalo Nhime / pnhime@gmail.com 

Resumo 

Este artigo tem como objectivo a discussão de um estudo que procure 

compreender quais as competências que os futuros docentes adquirem 

na Escola de Magistério BG 4011 do município do Cubal para 

desenvolver a unidade curricular de Química no I Ciclo do Ensino 

Secundário. A fraca prontidão no desenvolvimento da unidade 

curricular de Química durante a Prática Pedagógica, engendra uma 

desarticulação com os diferentes campos do processo de ensino 

aprendizagem. Uma inovação à unidade curricular da Prática 

Pedagógica de Química e elaborar uma proposta de medidas 

organizativas para a sua concretização, pode propiciar competências 

profissionais necessárias para uma acção eficaz e eficiente no 

quotidiano por forma a: (i) “Aprofundar os conhecimentos adquiridos 

nas classes anteriores” (ii) “Adquirir um sistema de conhecimentos 

de factos, princípios, conceitos, leis e teorias fundamentais que 

facilitem a interpretação do mundo físico” (INIDE, 2012, p. 7), o que 

se traduzirá nas capacidades da pessoa resolver os problemas da 

sociedade – pessoa competente. Trazemos uma abordagem 

espervitada em três parâmetros no acto de formar, educar e instruir, 

considerados fundamentais na formação do professor para aquisição 

de competências: a formação teórico-científico: vinculada ao 

conhecimento da disciplina, a formação didáctica: relacionada com 

as metodologias ou técnicas de ensino e a formação prática que tem 

que ver com o ambiente em sala de aula. Após a conclusão do estudo, 

faremos uma hermenêutica em busca de soluções e melhorias para 

uma futura e eficaz prestação de serviço dos docentes. 

Palavras-chave: Prática pedagógica. Formação de competências. 
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ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

CURRÍCULO: UM ESTUDO NA UNIVERSIDADE 

KATYAVALA BWILA EM BENGUELA  

Samuel Manuel Lopes / lopesverdade1@gmail.com 

Resumo 

O estudo da escola tem vindo a mostrar nos últimos anos como um 

campo fértil de debate e sobretudo, complexo da análise sobre o seu 

modo de organização, como ela actua e que contributo ela garante 

para o desenvolvimento social, político, cultural e económico. Neste 

debate, a situação prende-se com o distanciamento entre o discurso e 

a prática em relação à organização e administração do currículo dada 

a quase, distorção que é caracterizada por uma autêntica redundância. 

A presente comunicação resulta da exploração prévia que levamos a 

cabo em sede do estágio no âmbito do Mestrado em Ciências da 

Educação na especialidade de Desenvolvimento Curricular e 

Inovação Educativa. Das observações à hermenêutica documental, o 

objectivo era de compreender a Gestão curricular, partindo do 

pressuposto da autonomia outorgada às Universidades públicas 

enquanto Organizações Educativas. A abordagem qualitativa assente 

no paradigma interpretativo e crítico que recobriu a exploração 

permitiu aferir uma quase homogeneização dos procedimentos de 

organização e administração curricular devido à sujeição aos 

normativos verticalmente concebidos. No entanto, as diferenças têm 

a ver com as inovações e adaptações que estão a mercê da dinâmica 

dos gestores escolares.    

Palavras-chave: Currículo, Organização, gestão, Autonomia, 

Inovação.   
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UM OLHAR SOBRE O DESENVOLVIMENTO E 

INOVAÇÃO CURRICULAR NO CONTEXTO DA 

REFORMA EDUCATIVA: UM ESTUDO 

EXPLORATÓRIO NO COLÉGIO MISSIONÁRIO BG 

N⸰ 2019 SÃO PAULO DA BELA VISTA – LOBITO 

Celita Vasco Martins / celitamartinscelita@gmail.com 

Resumo 

O presente relatório tem como objectivo apresentar as actividades do 

estágio curricular, desenvolvido no Colégio Bg n⸰ 2019 Missionário 

São Paulo Bairro da Bela Vista – Lobito, no âmbito da conclusão do 

Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa 

ministrado pelo Instituto Superior de Ciências da Educação da 

Universidade Katyavala Bwila, em Benguela. O estágio teve como 

foco temático: como gerir o currículo formal na sala de aula no 

contexto da reforma educativa? O estágio teve como objectivo 

estudar esta questão problema, pois que existe uma diferença entre o 

currículo definido a nivel macro, o currículo formal, e aquilo que é 

prática do professor e o que é aprendido pelos alunos na realidade da 

sala de aula, o currículo real,que precisa contextualizar o currículo 

formal. O estágio realizou-se de forma sequencial, desde a gestão 

institucional, educacional até ao espaço prático-pedagógico, 

primando antes pela observação das actividades lectivas que eram de 

maior responsabilidade. O estágio foi desenvolvido como um estudo 

exploratório, com o uso de métodos científicos de observação e 

entrevistas para a colecta dos dados. Os dados colectados nos 

permiram validar a problemática que pretendemos desenvolver para 

a dissertação de mestrado, por outro lado, ainda que inconclusivo, o 

estágio nos permitiu conhecer de algumas situações que condicionam 

a gestão do currículo formal em sala de aula: a má gestão do quadro 

docente; a falta de autonomia dos professores; a fraca formação dos 

professores sobre o currículo; e, a falta de profissionalidade docente.   

Palavras-chave: Currículo, desenvolvimento curricular, inovação 

curricular. 
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AUTONOMIA DO PROFESSOR NA GESTÃO DO 

CURRÍCULO: CASO DA UNIDADE CURRICULAR DE 

BIOLOGIA DAS ESCOLAS DO ENSINO GERAL DO 

MUNICÍPIO DO LOBITO 

Adelino Dombe Ulica / ulicaulicaadelinoulica26@gmail.com  

Resumo 

Esta comunicação resulta das apreensões feitas durante o estágio 

curricular do Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Inovação 

Educativa (MDCIE), intermediadas pela hermenêutica feita a partir 

do programa da Unidade Curricular (UC) de Biologia, dos Projectos 

Pedagógicos Escolares (PPE), dos Livros de texto, da Lei de Base do 

Sistema Educativo e Ensino (LBSEE), do Estatuto da Carreira 

Docente (ECD) e de outros documentos. Mais do que um estágio, 

perspectivando a lógica do “aliando a teoria à prática” constituiu-se 

num método. Objectivamos descrever as experiências vividas e as 

constatações em ternos do ser e do dever ser, a partir dos discursos, 

das práticas, dos procedimentos e das normas. Concretizamos que 

para os gestores dá-se pouca importância à reelaboração dos 

currículos devido à insuficiência das orientações da Secção Municipal 

de Educação ou de um outro paradigma orientador nesta perspectiva. 

Outro sim, os professores permanecem ao nível das indagações a 

volta dos programas curriculares, da autonomia da escola e dos 

professores, o que moveu-nos a administrar um questionário que 

permitiu aos intervenientes apontarem as mais diversas opiniões. Para 

além de permitir a aquisição de novas competências e desenvolver 

novas capacidades de lidar com os actores escolares, o estágio 

permitiu igualmente, aferir como os actores escolares transitam no 

quotidiano, do ser ao dever ser, independentemente dos normativos, 

mas apegados às intuições e à tradição. 

Palavras-chave: Autonomia do professor e da escola, Perfil do 

professor, Gestão do currículo e Estágio curricular. 
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A (DES) CONTEXTUALISACÃO DO CURRICULO DO 

CURSO DE METALOMECÂNICA: CASO DO 

INSTITUTO MÉDIO INDUSTRIAL DE BENGUELA 

António Rafael Chatupomba / antorraba@yahoo.com.br 

Resumo 

Este trabalho teve como suporte o estágio curricular. O artigo abarca 

aspectos relevantes recolhidos a partir de um estudo descritivo. A 

realização do estágio serviu de antecâmara para a efectivação do 

Projecto de investigação científica que se pretende realizar no âmbito 

dos conteúdos ministrados no curso de Metalomecânica desta 

instituição. Podemos juntamente com os professores analisar os 

conteúdos dos programas do curso e ter uma visão ainda que 

panorâmica sobre alguns constrangimentos na compreensão dos 

conteúdos por parte dos alunos. Para falarmos da (Des) 

contextualização do currículo partimos do seguinte problema: A (des) 

contextualização dos programas do curso de Metalomecânica pode 

exercer influência nos procedimentos de actuação dos futuros 

técnicos formados no Instituto Médio Industrial de Benguela? Neste 

estágio procurou-se analisar o quotidiano escolar referente a (des) 

contextualização dos programas do curso de Metalomecânica e em 

especial obter informações da Direcção pedagógica e dos professores 

e, observar como os mesmos assumem esta problemática de 

leccionação no referido curso. Para a prossecução deste estudo teve-

se em conta o método de colecta de dados e se realizou inicialmente 

por meio da técnica de observação analisando os documentos que 

serviu de diagnóstico. O estágio permitiu-nos ter esse primeiro 

contacto nesta problemática para posteriormente exprimir 

considerações mais específicas a cerca do assunto 

Palavras-chave: Currículo, (Des) contextualização, Formação 

Profissional. 
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O PROFESSOR COMO GESTOR DA SALA DE 

AULAS: UM GARANTE PARA UMA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DOS ALUNOS 

Rosa dos Santos Cangundo / rosacangundo@gmail.com 

Resumo  

O presente artigo aborda questões relacionadas com a gestão da sala 

de aulas. Quando se fala da gestão da sala de aulas refere-se ao 

professor e aos alunos que são os intervenientes do acto didáctico. 

Efectivamente para que uma aula produza resultados significativos a 

sala de aulas deve proporcionar um ambiente favorável no que diz 

respeito ao bom estado psicológico e pedagógico do professor e 

consequentemente dos alunos. Nesta perspectiva o professor como 

orientador é quem tem a responsabilidade de gerir a sala de aula. O 

referido trabalho tem como ponto de partida: garantir um ambiente 

favorável para sala de aula para o desenvolvimento positivo das 

actividades didácticas. Para abordagem temática baseamos nos 

seguintes focos: A gestão da sala de aula, a comunicação na sala de 

aulas, aprendizagem colaborativa e cooperativas. Para realização 

deste trabalho utilizou-se os seguintes métodos: Pesquisa 

bibliográfica, análise documental e análise de conteúdo.   

Palavras-chave: Gestão da sala de aulas, aprendizagem colaborativa 

e cooperativa, actividades didácticas, aluno e professor.  
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PRINCIPAIS COMPONENTES DA PRÁTICA 

CURRICULAR E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 

Afonso Munchijilo cassupa / acassupa@gmail.com 

Ermelinda Monteiro da Sirva Cardoso / ermelindacardoso57gmail.com 

Resumo 

o presente artigo aborda a questão relacionada com “principais 

componentes da prática curricular e sua contextualização”. Com 

o propósito de discutir a importância dos principais componentes 

da prática curricular no contexto angolano.Na actualidade a 

contextualização do currículo nas escolas quer primária como 

secundárias e não só é um conceito relativamente recente. No 

entanto, verifica-se que vários autores abordaram a questão sobre 

a contextualização entre eles, (Morgado,2005; Leite, Mouraz & 

Figueiredo, 2011; entre outros). As suas opiniões convergem na 

medida que as suas perspectivas sobre a contextualização 

curricular representa uma possibilidade pedagógica para a 

promoção da melhoria das aprendizagens dos alunos. Outrossim 

penso que não basta sermos licenciados, mestres, ou doutores, 

pois precisamos adaptar-nos aos novos ambientes de 

aprendizagem, pra isso precisamos deixar as ilhas, para dar-nos 

uma oportunidade de aprender habilidades necessárias que 

contribuem no domínio das práticas curricular promovendo desta 

forma um ensino de qualidade. Assim, o presente trabalho levanta 

a seguinte questão: Será que as componentes da prática curricular 

utilizada pelos professores angolanos correspondem ao contexto 

dos alunos. A pesquisa é de carácter descritiva e interpretativa 

focada na abordagem qualitativa, os dados foram obtidos, através 

da análise documental, análise de conteúdo, e pesquisa 

bibliográfica que permitiu a consulta de autores referenciais no 

assunto. Assim, com bases nos dados obtidos e as abordagens das 

mesmas, espera-seapelaraos professoresrelativamenterelevância 

que as principais componentes da prática curricular no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Principais; componentes; prática curricular; 

contextualização. 
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A CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES NOS MAGISTÉRIO DE BENGUELA 

Victor Tchiyangalala José / josetchiyangalala@hotmail.com 

Afonso Katanha Tchali / afonsotchali@hotmail.com 

Resumo  

A presente comunicação é o resultado de uma constatação 

exploratória da investigação que está a ser levada a cabo no âmbito 

da formação em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa, 

com a finalidade de aferir como a contextualização do currículo de 

Língua Portuguesa pode contribuir para a construção de 

conhecimentos profissionais de professores do I ciclo. Para o efeito, 

recorreu-se à entrevista que favoreceu a recolha de dados e à revisão 

bibliográfica que permitiu fazer a confrontação de diferentes teorias 

face à prática dos actores, bem como análise documental que permitiu 

verificar se o que a lei estabelece é exercitado em contexto escolar. 

Constatou-se, de facto que há desconformidades e/ou desconexões 

entre a lei de bases e os programas, bem como entre a LBSEE e os 

objectivos do curso. Assim, os actores (professores do curso), 

afirmam que o plano curricular e os programas em uso na escola 

apresentam um desalinhamento em relação a Lei nº17/16, por se 

referirem em momentos diferentes, o que na visão dos actores era 

bom que tanto os programas quanto os planos curriculares estivessem 

conformados à nova lei de bases, ou seja, uma actualização dos 

mesmos para a boa preparação do futuro profissional. No tocante a 

contextualização do currículo os actores afirmam ser necessária, mas 

segundo eles, tudo passa pela revisão dos normativos e uma reflexão 

profunda sobre o sistema.   

Palavras-chave: contextualização do currículo, língua portuguesa, 

construção do conhecimento profissional. 
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EIXO TEMÁTICO: IDENTIDADE, EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

ABORDAGEM DO ECOCICLO COMPLEXO E 

DIALÉCTICO. O NOVO PARADIGMA PARA A 

CIÊNCIA DO SÉCULO XXI 

Ademar de Jesus João Neves / ademarneves2017@gmail.com  

Resumo 

Este trabalho é uma pesquisa do tipo exploratória, explicativa, de 

caracter qualitativo, ao uso dos métodos bibliográfico, dialéctico e 

analítico-sintético, que permitiu ter contacto com varias abordagens 

sobre o ser humano na sua infinita e finita dimensões de vida 

enquanto ser em manifestação e desenvolvimento. De modo geral, o 

tema visa explicar uma nova abordagem científica do ser humano 

como “ecociclo complexo e dialéctico”, para se identificar os factores 

que intervêm no processo de desenvolvimento e manifestação dos 

fenómenos psíquicos de uma determinada realidade humana, procurar 

saber a realidade da razão e o porque das coisas e fenómenos 

manifestados, para nos possibilitar compreender a complexidade 

dialéctica do universo do psiquismo humano na sua unidade finita e 

no seu todo infinito como ecociclo, sem reduzir aos processos da 

quantificação. Ecociclo significa que o homem é um todo finito 

composto por infinito ciclos de vida (biopsicossocial, histórico-

cultural, axiológico-transcendental), carregados de um conjunto de 

crenças, significados e valores, cristalizado e interligado em cada 

ciclo, e cada ciclo de vida, influencia a identidade humana no seu 

desenvolvimento e manifestação. O homem é o universo vivo de 

todas as coisas existente no universo, porque o mundo humano tem 

origem na psique. Contudo, se o homem constrói o universo através 

da sua psique, então, a psique é o universo vivo de todas as coisas, 

porque o homem tem relação finita e infinita com o universo. O 

homem é o universo, é criatura e criador de cultura. 

Palavras-chaves: Ecociclo; Consciência e Desenvolvimento 

Humano. 
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A SITUAÇÃO SOCIOECONÓMICA DOS 

TERRITÓRIOS OCUPADOS PELA GRÃ-BRETANHA 

António Agostinho / antónio25agostinho@gmail.com 

Resumo 

A presente comunicação resulta de uma análise bibliográfica no 

âmbito da compreensão da designada situação socioeconómica dos 

territórios ocupados pela Grã-Bretanha, enquanto conteúdo 

ministrado no segundo ano do curso de história. Motivou-nos o facto 

de obras escritas sob os auspícios coloniais assumirem a expressão: 

“evolução socioeconómica dos territórios ocupados”, quando 

efectivamente, os africanos conheciam a degradação das suas 

instituições e concomitantemente, da sua condição de vida. Por este 

facto, da hermenêutica feita a partir da revolução industrial em que a 

par de outras potências, a Grã-Bretanha alinhou para a exploração de 

África à semelhança dos países imperialistas (França, Bélgica e 

Alemanha) em busca de matérias-primas, fez com que, entre 1884 e 

1914 o continente fosse partilhado, contribuindo assim para o 

crescimento e consolidação das economias ocidentais (lógica colonial 

utilitarista), contrastando com a deterioração das instituições 

genuínas e o empobrecimento imensurável dos próprios africanos. 

Esta perspectiva permitiu-nos concluir que tratou-se da evolução 

económica da metrópole como consequência das suas tecnologias e 

da sua administração colonial assente na indirect rule, enquanto 

ideologia de colonização. Ressalta-se igualmente o reflexo dessa 

lógica colonial nos Estados contemporâneos ex-territórios britânicos 

em África. 

Palavras-chave: indirect rule, lógica colonial utilitarista, partilha de 

África, matéria-prima. 
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COMPORTAMENTO DE RISCO NO IMIB: 

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

Edilson Sílvio Silvano Xavier / edilsonxavier84@gmail.com 

Celso Henrique David 

Resumo 

O tema escolhido para esta investigação, foca-se no comportamento 

de risco dos alunos do Instituto Médio Industrial de Benguela - 

Estratégia de intervenção. Assim, abordaremos aspectos de 

comportamentos de risco tais como: álcool, droga, e violência na 

escola, expondo os conceitos, teorias, causas e consequências destes 

comportamentos na escola, não esquecendo a influência da estrutura 

familiar e os valores que evidenciam, bem como a fase de 

desenvolvimento do alvo desta investigação. Verifica-se que, cada 

vez mais tem sido relatado várias ocorrências de comportamentos que 

violam as normas éctico-morais de convivência social, na instituição 

em referência, e como tal, surgiu a seguinte questão: Que estratégias 

educativas devem ser aplicadas para diminuir/ou minimizar as causas 

de comportamentos de risco observados nos alunos do Instituto 

Médio Industrial de Benguela? A presente investigação está sendo 

desenvolvida na base do escopo metodológico descritivo. Para tal a 

presente pesquisa tem como objectivo analisar os problemas de 

comportamentos de risco observados aos alunos do instituto Médio 

Industrial de Benguela: identificar as causas de comportamentos de 

risco nos alunos do instituto Médio industrial; propor estratégias 

adequadas para a mitigação das causas de comportamentos de risco 

dos alunos da instituirão e definir medidas preventivas para o combate 

dos comportamentos de risco dos alunos do Instituto Médio Industrial 

de Benguela. Não apontamos os resultados por estarmos em 

investigação.  

Palavras-chave: Aluno; Comportamento de risco; Estratégias de 

Intervenção; Adolescência. 
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TRANSTORNO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL: 

“GLOSSOFOBIA” E SEU IMPACTO NO PROCESSO 

DE ENSINO APRENDIZAGEM NO INSTITUTO 

SUPERIOR POLITÉCNICO MARAVILHA DE 

BENGUELA 

Florinda Nana Ricardo / florindananaricardo@gmail.com 

Resumo 

O medo sempre teve papel importante na adaptação e na 

sobrevivência humana. É o medo que nos faz fugir de situações 

perigosas. Sentir medo é normal, e não caracteriza uma fobia. A fobia 

é um medo excessivo, que permanece por muito tempo, em relação a 

um objecto ou uma situação, ou até mesmo pela antecipação de uma 

situação por meio do pensamento (uma resposta de ansiedade). Para 

tal, o presente trabalho visará em abordar sobre a temática: transtorno 

da comunicação social “glossofobia” e seu impacto no processo de 

ensino-aprendizagem no Instituto Superior Politécnico Maravilha de 

Benguela. Tem como objectivo principal: analisar o impacto da 

“glossofobia” no processo de ensino-aprendizagem no Instituto 

Superior Politécnico Maravilha de Benguela. Para a realização do 

presente trabalho, utilizar-se-á alguns métodos e técnicas de 

investigação tais como: indutivo/dedutivo; análise/síntese; pesquisa 

bibliográfica e matemático/estatístico, e quanto ao nível empírico 

teremos: a Observação; a Entrevista e o inquérito por questionário. 

Palavras-chave: Transtorno; Comunicação, Glossofobia, 

Dificuldades de Aprendizagem. 
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A SITUAÇÃO SOCIOECONÓMICA DOS 

TERRITÓRIOS OCUPADOS PELA FRANÇA 

Lucas Cangumbe Hungo / hungo94@hotmail.com 

Resumo 

 A finalidade desta pesquisa, é demonstrar como os franceses foram 

ocupando alguns territórios de África com vista a desenvolver a 

metrópole e deixando os países africanos empobrecidos. A partilha 

da África consubstanciou-se no apetrechamento das economias nas 

potências europeias da época, assim, o mergulho aos territórios além-

mar foi visto como uma escapatória tendente a colmatar o hiato que 

se registava nas suas políticas de desenvolvimento industrial. O 

retrato deste fenómeno, remete-nos a analisar a essência sobre a qual 

a Europa se viu motivada à partir para a expansão marítima no 

continente berço da humanidade. Assim, neste quadro de interesses, 

a França não ficou de fora, perante uma África desguarnecida. Este 

estudo foi orientado pela hermenêutica a obras escritas consultadas, 

visando a compreensão das razões que levaram os franceses na 

ocupação de colónias em África e, como também, contribuir a 

desocultar informações para gerar esclarecimento da situação dos 

africanos, bem como ressaltar o legado da metrópole. Nesta 

perspectiva, concluímos que, a colonização francesa deixou marcas 

históricas em todas as instituições e ainda hoje é visível. 

Palavras-chave: Socioeconómico; evolução; território; e França. 
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A DIMENSÃO POLÍTICA E ANTROPOLÓGICA PARA 

A COMPREENSÃO DE CABINDA 

João Domingos António Jolima / Jolimajoao1@gmail.com 

Resumo 

A Dimensão Política e Antropológica como pressupostos da definição 

do homem e da vida humana em suas imensas vertentes são 

convocadas para gerar a compreensão de Cabinda. Pois,se alguns 

defendem como pretensa formal de Angola, outros negam procurando 

novas visões, tendencialmente genérico do que é Angola, 

contrariando o sentido global do figurino que abarca esta 

circunscrição territorial assumida como protectorado português. Se 

não foi posta em causa a integridade da colónia, independentemente 

do distanciamento e da descontinuidade territorial, o questionamento 

contemporâneo constitui a principal motivação da presente 

hermenêutica. Metodologicamente assumimos uma investigação 

etnográfica assente na análise documental que permitiu discutir a 

legitimação de Cabinda como parte inalienável de Angola, seja por 

intermédio do tratado de Simulambuco (1885), definindo a 

coabitação entre as potências na região (Portugal, Bélgica e França), 

como precedentemente, da transcendência histórica que apresenta o 

estado do Kongo como extensivo ao território de Cabinda, 

compreendendo os principados de Kakongo, Ngoyo e Loango. Da 

pesquisa concluímos que os fundamentos para as reivindicações 

autonómicas decorrem da conflitualidade que o Tratado de 

Simulambuco engendra devido a sua conexão com a acomodação 

imperialista na época. A difusão das informações sobre a legitimidade 

de uma Cabinda autónoma circunscreve um conjunto de interesses 

económicos submetidos pelas agendas políticas, envolvendo 

nacionais e escassamente por lógicas antropológicas. 

Palavras-Chave: agenda política, lógica antropológica, 

expansionismo europeu, tratado de Simulambuco. 
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EDUCAÇÃO E ENSINO EM ANGOLA: UM OLHAR 

HISTÓRICO NUMA PERSPECTIVA DE MUDANÇA 

Augusto Ezequiel Afonso1 / ezequielafonso39@gmail.com 

Maria Alice de Pina Tavares2 / alitavares46@hotmail.com 

(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A Educação é uma questão de interesse comum cuja discussão deve 

ser valorizada pelos profissionais da área e demais entidades do 

Estado, pois, da sua qualidade e seriedade com que é encarada, 

depende o desenvolvimento da sociedade. Abordam-se mudanças 

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

necessidades de desenvolvimento; o papel da investigação, 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 fator de mudança e a 

necessidade do (re)alinhamento dos currículos dessas escolas com os 

das escolas destinatárias dos quadros formados; a otimização das 

competências dos professores através de programas de 

desenvolvimento profissional; a inclusão no “vocabulário” da 

Educação e na cultura das escolas, de conceitos como 

contextualização, diferenciação e flexibilização curricular, autonomia 

e (re)democratização da escola, responsabilização, e a necessidade do 

(re)conhecimento do valor dos professores. 

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

  

mailto:Ezequielafonso39@gmail.com
mailto:alitavares46@hotmail.com


95 

 

O ACTUAL EDIFICIO MUSEU NACIONAL DE 

ARQUEOLOGIA DE BENGUELA: O DEPÓSITO E O 

TRANSPORTE DE ESCRAVOS ALÉM-MAR, SEU 

CONTRIBUTO PARA O CONHECIMENTO DA 

HISTÓRIA LOCAL 

Angelina Ngungui1 

Maria Helena Benjamim  

Josefina Tembo Basílio 

(1) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo:  

O presente trabalho indaga em que medida se pode considerar o 

edifício do Museu Nacional de Arqueologia como um lugar 

significativo de armazenamento e transporte de escravos? Nesta 

óptica determinou-se como objectivo geral, apresentar evidências que 

permitam confirmar a importância do edifício como um lugar 

significativo de armazenamento e transporte de escravos. Os 

objectivos específicos pretenderam descrever o edifício como um 

local utilizado para armazenar e transportar escravos para outras 

paragens do mundo, bem como analisar as evidências existentes no 

edifício, que tributam conhecimento da história local. Quanto à 

metodologia foi comtemplado um estudo de natureza qualitativa e 

seleccionaram-se os métodos teóricos e empíricos, bem como a 

técnica de inquérito por questionário e o seu respectivo instrumento 

de recolha de dados aplicado à funcinonários do Museu e estudantes 

do 2º ano de Licenciatura em História. Do estudo resultou a 

confirmação de que o edifício serviu de armazém para albergar 

escravos naquela altura muito rentável e apresenta-se como evidência 

da presença dos escravistas no edifício em foco, a existência 

actualmente do próprio edifício, um sino, e uma pedra; por outro lado, 

a investigação reforçou a necessidade de associar-se as questões 

arqueológicas à academia e ao turismo, de modo a resgatar e preservar 

o Património histórico cultural de Benguela. 

Palavras-chave: Tráfico de escravos, história local. 
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O CORREDOR DO LOBITO NA PERSPECTIVA DA 

COMPLEXIDADE DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO  

Francisco Xavier Chitoma1 / franciscochitoma@hotmail.com 

José Silvério2 / jsilverio_05@hotmail.com 

Mateus Augusto Lucamba3 / enhamalucamba@yahoo.com.br 

Resumo 

Este trabalho tem como objectivo demonstrar a importância da 

complexidade do pensamento geográfico no surgimento do corredor 

do Lobito e seu contributo para o desenvolvimento de Angola, cuja 

metodologia de estudo radica na análise histórica e documental que 

permitiu eleger o ano de 1897, como marco das prospecções 

realizadas para a construção das imponentes obras designadas 

Caminho de Ferro de Benguela (CFB) e Porto do Lobito, e a 

contribuição da Geografia como ciência nesse processo. Saber como 

o conhecimento geográfico terá influenciado e influi no pensamento 

da sociedade angolana, que se circunscreve num espaço geográfico 

historicamente delimitado, cuja territorialidade apresenta 

características específicas que fazem de Angola um país diferente de 

outros. Isto significa saber como o pensamento geográfico contribui 

na esfera económico-social e política, fundamentalmente na 

idealização, planejamento e execução de projectos direccionados ao 

desenvolvimento em distintas esferas da vida social do país, visto que 

o mesmo ajuda a entender segundo o seu carácter sistémico a 

explicação dos objectos, fenómenos e processos através da relação 

causa-efeito. Esta capacidade de saber e perceber como o pensamento 

complexo da Geografia pode contribuir na esfera social é reflexo do 

trabalho pedagógico a partir das universidades e não só, como é o 

caso da função académico-científica e social do Instituto Superior de 

Ciências de Educação de Benguela. Os resultados da presente 

comunicação circunscrevem-se no facto de servir de instrutivo para 

estudos sobre o corredor do Lobito a partir do pensamento complexo 

da Geografia e como material de discussão nas Jornadas Científicas 

do ISCED de Benguela e sua consequente publicação no Livro de 

Actas do presente evento, Edição 2019.  

Palavras-chave: Corredor do Lobito; Complexidade; Pensamento 

Geográfico.   
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CONTRIBUTOS DO PESQUISADOR PORTUGUÊS 

PEDRO DE MATOS À COMPREENSÃO DAS 

“ORIGENS DA BAÍA DO LOBITO”, BENGUELA 

(ANGOLA) 

Isaac Simão Santo / Isaacsanto82@outlook.pt 

Resumo 

O presente estudo procura discutir e reconstituir os saberes em torno 

dos documentos produzidos por altura da expansão portuguesa sobre 

território angolano a sul de Luanda (capital de Angola), mas que nem 

sempre contemplam esta parte do litoral angolano. Para a sua 

elaboração, o seu autor socorreu-se da pesquisa bibliográfica, a qual 

tem como base a obra de Pedro Fragoso de Matos, investigador 

português, de feliz memória (04.07.1948/04.02.1952) e que pontifica 

na Biblioteca do Departamento de Ciências da Terra da Universidade 

de Coimbra (Portugal), além de trabalhos de campo ao longo daquela 

zona costeira do município do Lobito. De acordo com o autor, a Baía 

do Lobito é um acidente costeiro que parece remontar aos meados do 

século XVI e tem dependência directa da restinga do Lobito. 

Palavras-chave: Baía, Lobito, Restinga de areia, Corrente de 

Benguela. 
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O ESTILO "KUDURO" E SUA IMPORTÂNCIA PARA 

A IDENTIDADE TERRITORIAL E AFIRMAÇÃO DA 

CULTURA ANGOLANA NO EXTERIOR 

Isaac Simão Santo1 / Isaacsanto82@outlook.pt 

Jilson Maurício Saraiva Ribeiro2 / jilson164@gmail.com 

(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo  

O presente estudo surge no interesse em contribuir para a 

internacionalização do nome nosso país a partir da identificação do 

estilo de dança que mais tem aceitação ao nível de faixa etária que se 

situa entre os dois aos 40 anos de idade. Por meio de pesquisas 

documental e bibliográfica, da observação, bem como da aplicação 

de inquéritos e entrevistas a fazedores e apreciadores do estilo ao 

nível de Benguela e cibernautas, o autor conclui que o Kuduro ou 

Kiudorou, como se pronuncia em outras partes pelo mundo fora, é 

um género de música bastante aceite pela sociedade e um  

instrumento cultural de relevo a ter em consideração na identidade 

territorial de Angola. 

Palavras-chave: Angola, Kuduro 
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ANÁLISE COMPARADA DA CLASSIFICAÇÃO COM 

BASE EM SEGMENTOS, DE DADOS SENTINEL 2 MSI 

E LANDSAT 8 OLI 

Judith Maia José Epalanga1 / judithmaiamatias@gmail.com 

David Benje Mucuenje2 / benjedavid@gmail.com 

João Ngumbe3/ joaongumbe2015@hotmail.com 

(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

(3) Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto 

Resumo 

A classificação de dados orbitais baseada em segmentos tem revelado 

um bom desempenho na extração de informação geográfica a partir 

de imagens de alta resolução espacial. O método referido baseia-se na 

segmentação multiresolução para dar origem a objectos que se 

agrupam em unidades com similaridade espectral, considerando uma 

determinada vizinhança a uma determinada “escala”. O avanço das 

tecnologias na aquisição de informação em Detecção Remota e 

Sistemas de Informação Geográfica e, a maior disponibilidade de 

sistemas de sensores estão sendo frequentemente utilizadas no auxílio 

do conhecimento do ambiente e planeamento territorial (Bhaskaran, 

Paramananda, Ramnarayan, 2010; Gonzáles, Woods, 2000; Rolim, 

2003). A metodologia proposta é a extracção de informação baseada 

em software eCognition 9. E o problema que se coloca é o da 

identificação das potencialidades e das limitações das classificações 

baseadas em segmentos de dados Sentinel 2 MSI (S2) e Landsat 8 

OLI (L8) para a produção de informação geográfica útil nos estudos 

ambientais e em planeamento territorial. São utilizados dois 

conjuntos de dados, Sentinel 2 MSI e Landsat 8 OLI de 2017, 

cobrindo os municípios de Catumbela e Lobito, Angola. Os 

resultados do mapeamento da ocupação do solo obtidos foram 

sujeitos a análise da exactidão temática. 

Palavras-chave: Detecção Remota; Planeamento Territorial; 

Ocupação do solo; Segmentação de imagem; classificação baseada 

em segmentos 
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ANÁLISE COMPARADA DA CLASSIFICAÇÃO PIXEL 

POR PIXEL, DE DADOS SENTINEL 2 MSI E 

LANDSAT 8 OLI 

Judith Maia José Epalanga1 / judithmaiamatias@gmail.com 

Manuel Caca Toni2/ benjedavid@gmail.com 

Ramiro Alberto Sapeio3/ sapeio@hotmail.com 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo  

A classificação de dados orbitais baseada em segmentos tem revelado 

um bom desempenho na extração de informação geográfica a partir 

de imagens de alta resolução espacial. O avanço das tecnologias na 

aquisição de informação em Detecção Remota e Sistemas de 

Informação Geográfica e, a maior disponibilidade de sistemas de 

sensores estão sendo frequentemente utilizadas no auxílio do 

conhecimento do ambiente e planeamento territorial. E as técnicas de 

classificação de imagens fundamentada na abordagem pixel por pixel 

são essenciais, e cada pixel de imagem é comparado a determinadas 

classes de interesse. Essas técnicas apresentam desvantagens em 

imagens de alta resolução espacial, e na classificação pixel por pixel 

o pixel é tido de forma isolada, na classificação por região e é 

considerado como fonte de informação espectral do pixel, assim 

como os seus vizinhos (Resende, Bernucci, Quintanilha, 2012; 

Martins, 2012; Bernardi, Dzedzej, Carvalho, Acerbi, 2007; Moreira, 

2003;). A metodologia proposta é a extracção de informação baseada 

em software ArcGis 10.5.1. E o problema que se coloca é o da 

identificação das potencialidades e das limitações das classificações 

baseadas em pixel por pixel de dados Sentinel 2 MSI (S2) e Landsat 

8 OLI (L8) para a produção de informação geográfica essencial nos 

estudos ambientais e em planeamento territorial. E neste artigo foram 

utilizados dois conjuntos de dados, Sentinel 2 MSI e Landsat 8 OLI 

de 2017, que cobriram os municípios de Catumbela e Lobito, Angola. 

Os resultados do mapeamento da ocupação do solo obtidos foram 

sujeitos a análise da exactidão temática. 

Palavras-chave: Detecção Remota; Planeamento Territorial; 

Ocupação do solo; classificação baseada em pixel por pixel. 
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A SITUAÇÃO SOCIOECONÓMICA DOS 

TERRITÓRIOS OCUPADOS PELA ALEMANHA 

Deoladeu Ferramenta / deoladeo@hotmail.com  

Resumo 

A partir do facto de que a África foi dominada pelas potências 

coloniais europeias cujos reflexos na administração dos Estados 

reinos caracterizaram-se pela destruição das instituições autóctones 

devido às ideologias de colonização adoptadas, as quais inferiram, 

representativamente, nas diferentes esferas da sociedade, na 

economia, no ensino e na saúde, constituem uma herança para as 

sociedades contemporâneas. A presente recensão que resulta, 

metodologicamente da hermenêutica a obras escritas sobre a 

colonização europeia em África, especificamente sobre a dominação 

alemã, procura gerar a compreensão sobre as ideologias coloniais, 

enfatizando o impacto de sua aplicação. Da discussão apreendemos 

que a Alemanha parte para a colonização em igualdade de 

circunstâncias económicas e tecnológicas com as demais potências, 

nomeadamente, a França e a Inglaterra, diferentemente de Portugal. 

Concluímos que, sejam as potências de lógica utilitarista (tirar de 

África para construir a Europa), como os assimilacionistas 

segregacionistas (construir a Europa em África), todas puderam 

reflectir a sua essência para a África contemporânea, que mesmo 

governada por elites locais, escusam-se pouco da influência europeia 

devido à assimilação de suas instituições enredadas pela burocracia 

weberiana. 

Palavras-chave: ideologia colonial, assimilacionismo 

segregacionista, lógica utilitarista. 
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A PROBLEMÁTICA DO SANEAMENTO BÁSICO DO 

MEIO: ESTUDO INFERIDO AO BAIRRO DA BELA-

VISTA BAIXA, MUNÍCIPIO DO LOBITO 

Judith Maia José Epalanga1 / judithmaiamatias@gmail.com 

Manuel Caca Toni2/ benjedavid@gmail.com 

(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

O saneamento básico constituído uma questão de grande preocupação 

dado aos efeitos nocivos que a ausência deste serviço acarrecta ao 

meio ambiente e a saúde da população. No presente trabalho 

procuramos analisar a situação sanitária do bairro da Bela- Vista 

Baixa, avaliando os destintos elementos que compreendem o 

saneamento básico, com vista a apurarmos a incidência dos mesmos 

sobre o meio local. Para tal adoptamos uma metodologia baseada na 

ponderação das condições qualitativas do meio com base em dados 

obtidos a partir de entrevistas aplicada aos moradores e de um 

trabalho de campo que nos permitiu observar in loco a situação 

sanitária do bairro bem como as problemáticas a elas associadas. Da 

investigação realizada, permitiu-nos apurar que existem problemas no 

que toca ao fornecimento dos serviços de saneamento básico, os quais 

estão relacionados com algumas especificidades urbanas e sociais do 

bairro, onde a situação menos favorável foi diagnosticada no que toca 

ao manejo de águas pluviais e domésticas, colecta e tratamento de 

esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, controlo de 

Pragas e outros agentes patogénicos, os quais afectam negativamente 

o meio local.  

Palavras-chave: Saneamento básico; Meio ambiente; 

Saúde 
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O SIG NA PROMOÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL 

E ADMINISTRATIVA  

Rosa Gonzaga1 / rosagonzaga007@gmail.com 

João B. Huvi2 / hjoaobaptistahuvi@yahoo.com.br 

(1 e 2) ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo 

A aplicação do Sistema de Informação Geográfica (SIG) em situações 

de contexto pode ter maior impacto na gestão sustentável e contribuir 

na promoção do bem-estar da população. Pretendeu-se estudar a 

aplicação do SIG na promoção da gestão territorial e administrativa. 

A pesquisa é tipicamente teórica, na qual, predominou a consulta 

Bibliográfica. No Processo de Gestão Territorial e Administrativa o 

SIG permite a seleção, o armazenamento, o tratamento de dados e 

transforma-los em informações valiosas. Ainda permite simulações 

das tendências de senários, procura as melhores soluções para 

organização do território, etc. No entanto, pode influenciar nas 

decisões a tomar para uma gestão sustentável do território e, deste 

modo, intervir na qualidade de vida e no bem-estar do autarca.  

Palavras Chave: SIG, gestão administrativa e território 

  

mailto:rosagonzaga007@gmail.com


104 

 

QUALIDADE DO AR INTERIOR EM AMBIENTES 

ESCOLARES NA PROVÍNCIA DE BENGUELA: CASO 

DA UNIVERSIDADE KATYAVALA BWILA 

BENGUELA 

Benjamim Caluvi / bcaluvi@yahoo.com.br 

Escola de Formação de Professores de Benguela 

Resumo  

O presente trabalho aborda sobre à Qualidade de Ar Interior em 

ambientes escolares na província de Benguela: Caso da Universidade 

Katyavala Bwila Benguela. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

de carácter descritivo e de natureza qualitativa. A visita presencial 

realizada no local bem como a entrevista não estruturada feita de 

forma aleatória a alguns funcionários e estudantes constituiram as 

técnicas utilizadas neste trabalho, numa perspectiva de 

desenvolvimento de estratégias que permitam uma optimização da 

gestão do ar interior em salas de aulas. Os objectivos deste trabalho 

consubstanciam-se em avaliar a Qualidade do Ar Interior, despertar a 

comunidade universitária e não só para os seus problemas bem como 

a identificação das fontes de infecção a partir de pontos préviamente 

seleccionados e categorizados, assim como propôr medidas de 

mitigação. Sabemos que os indivíduos que residem nas cidades 

passam cada vez mais tempo em ambientes fechados e climatizados. 

A contaminação do ar  pode ser ocasionada pela presença de 

bioaerossóis provenientes do ambiente externo ou interno, podendo 

estar associados às manifestações de doenças em indivíduos que 

frequentam este tipo de ambiente. O ar pode ser uma fonte potencial 

de infecção escolar, devido  a existência de factores químicos, físicos, 

biológicos e/ou psicossociais, característicos deste tipo de ambientes, 

que  poderão comprometer a saúde não só dos profissionais  assim 

como dos alunos/estudantes e visitantes.  

 Palavras–Chave: Descritores: Qualidade do Ar interior; Fontes de 

infecção; Síndrome do edifício doente; Ambiente Escolar. 
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A PROBLEMÁTICA DO ENSINO DA HISTÓRIA 

LOCAL NO CONTEXTO EDUCATIVO ANGOLANO. 

REFLEXÕES SOBRE AS POSSIBILIDADES E 

LIMITAÇÕES DE SUA IMPLEMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

Joaquim Domingos Freitas 

ISCED-Benguela/Universidade Katyavala Bwila 

Resumo  

O artigo pretende contribuir na reflexão sobre as possibilidades e 

limitações da implementação do ensino da História Local no contexto 

educativo angolano. Com base em pressupostos teóricos que 

ressaltam a importância deste subsector da História Nacional, realiza 

uma incursão na diversidade histórico-cultural da República de 

Angola, cujas particularidades constituem o todo nacional, para 

enfatizar o seu grau de desconhecimento por vastos segmentos das 

populações locais, sobretudo as novas gerações. Apoiando-se no 

método histórico-lógico, o artigo debate e fornece instrumentos 

didáctico-pedagógicos indispensáveis ao ensino-aprendizagem da 

história local com fortes reflexos na elevação do nível de 

conhecimento e de pesquisa histórica do meio envolvente ao 

indivíduo, permitindo criar nele valores cívicos, morais e culturais 

assentes nos pressupostos culturais da região de pertença no seu 

diálogo com o todo nacional. Por um lado, destaca-se a necessidade 

de ensino das histórias das localidades como forma de compreensão 

harmoniosa da História Nacional e fortalecimento da consciência 

histórica e identidade cultural dos jovens. Por outro, analisa-se a 

estrutura curricular em vigor no país, particularmente da disciplina de 

História no sistema formal de educação, descortinando eventuais 

temáticas votadas às realidades históricas locais ou possíveis 

aberturas e limitações existentes para a sua efectivação, desde o 

Ensino Primário ao Secundário, ou mesmo ao nível do Ensino 

Superior. 

Palavras-chave: história local, ensino-aprendizagem, currículo, 
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