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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
ADPP    Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo 
BR    Boletim da República  
DMM    Doutrina do Método Moderno de ensino e aprendizagem  
EB    Ensino Básico 
E-learning   Aprendizagem por via de meios electrónicos 
EPF    Escola de Professores do Futuro 
ESG    Ensino Secundário Geral 
EUA    Estados Unidos de América 
Fase 1 Os primeiros 2 ½ anos de formação constituem a Fase 1,  

Fase de Tronco Comum 
Fase 2  Os últimos 1 ½ anos de formação constituem a Fase 2,  

Fase de Especialização  
HIV  Em português VIH = Sigla de Vírus da Imunodeficiência Humana 
HPP    Federação Internacional de Humana People to People 
IFP    Instituição de Formação de Professores 
ISET/OWU   Instituto Superior de Educação e Tecnologia 
ISET/OWU/OWU  Instituto Superior de Educação e Tecnologia / One World University 
Lic.    Licenciado 
MESE2  Código para os módulos da especialização 2: Ensino Secundário 
MFPE1  Código para os módulos da especialização 1: Formação de Professores 
MINED, ou agora MCTESTP Ministerio de Ciencia e Tecnologia, Ensino Superior e Taecnico Profissonal 
MTC    Código para os módulos do Tronco comum 
ONG    Organização não-governamental 
ONU    Organização das Nações Unidas 
OWU    Sigla em Inglês “One World University” 
PEE    Plano Estratégico do Sector da Educação 
Período    A formação é dividida em 8 períodos correspondentes a semestres 
SADC    Southern Africa Development Community  
SIDA  Acrónimo de síndrome da imunodeficiência adquirida. Em Inglês, AIDS 
SNATCA  Sistema Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos 
SNE    Sistema Nacional de Educação 
Thin client  Cliente magro, pequeno computador conectado para um servidor comum,  

que dá acesso a todos os programas instalados 
UA    União Africana 
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1 INTRODUÇÃO – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 “Um Ensino Superior em expansão (…), guia-se pelo 

princípio da democraticidade” (MINED, 2011, p.97). 

1.1  

O Governo de Moçambique independente (desde 1975) tem vindo a apostar no desenvolvimento 

dos moçambicanos como estratégia global para garantir o desenvolvimento do País em todos os 

domínios ou em sectores-chave, designadamente sociopolítico, económico, cultural, científico, 

técnico e tecnológico. Nessa aposta, reconhece-se que a educação desempenha um papel 

preponderante que é o garante de todo o desenvolvimento multisectorial. 

A promoção da educação de qualidade para os moçambicanos é assegurada por uma combinação 

de esforços de todos os agentes e actores sociais comprometidos com o desenvolvimento. As 

políticas públicas (sociais), sobretudo em educação, estimulam e promovem a participação de 

instituições públicas e privadas na concepção de cursos de formação dos cidadãos moçambicanos 

para a elevação do seu nível técnico e científico. A democratização da educação (citada no início) 

está expressa em documentos como a Lei do Sistema Nacional de Educação (SNE) e a Constituição 

da República de Moçambique que, no seu Artigo 114º, reafirma a democratização.  

O envolvimento de várias instituições na promoção do ensino superior no âmbito da 

democratização da educação, conforme a Lei 6/92 que permite a participação de outras entidades 

no processo educativo (Artigo 1º), deve garantir não só a construção de um sistema educativo de 

qualidade, mas também criar e oferecer aos cidadãos nacionais uma oportunidade de formação, 

que se traduz no aumento do acesso à formação.  

1.2 

O ISET/OWU iniciou as suas actividades através da abertura do Curso de Formação de Formadores 

de Professores  com o nível de bacharelato em Ciências da Educação. Este projecto enquadra-se 

nas acções de formação de professores para o ensino básico, que possam assegurar a mudança e 

melhoria de qualidade do ensino básico, a médio e longo prazos.  

Pretende-se com o presente curso criar o Curso de Formação de Formadores de Professores  com 

o nível de licenciatura em Ciências da Educação. A criação vai conceptualizar, desenvolver e testar 

um modelo funcional e descentralizado, uma vez que se acredita que a qualidade dos formadores 
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é uma das principais condições para assegurar uma formação adequada de professores do ensino 

básico, que garantam um ensino de qualidade às novas gerações.  

O principal papel do curso é criar as condições para que as crianças de hoje aprendam a 

desenvolver habilidades autónomas e a utilizar a sua imaginação e força criativa baseada nos 

conhecimentos e experiências, a nível individual e colectivo, tanto nas competências académicas 

bem como nas praticas. Os formadores de professores têm de ser capazes de estar na frente do 

desenvolvimento de soluções relacionados com a qualidade do ensino e que precisam de 

abordagens científicas em relação, por exemplo, ao ensino inicial, à educação inclusiva, ao 

abandono escolar, especialmente nos primeiros ciclos do ensino básico, e aos sistemas de 

avaliação, nem sempre bem entendidos, entre outros. Deste modo, o formador conseguirá 

preparar os seus formandos para serem professores com capacidades, conhecimentos e 

compreensões profundas das comunidades, das situações socio-económicos dos pais e 

encarregados da educação, da cooperação com os mesmos, para cada criança receber o carinho e 

tratamento necessário para conseguir aprender. 

A licenciatura em Ciências da Educação tem uma habilitação mais profunda na formação do 

formador de professores de entre vários modelos das instituições de formação de professores, 

incluindo as Escolas de Professores do Futuro de ADPP. O curso abrange a formação de 

professores primários, por um lado, através de um curso de curta duração com o peso de 

funcionalidade do novo professor e, por outro lado, um curso de mais longa duração para 

preparar o professor do ensino básico com mais conhecimentos e competências para se aproximar 

do nível necessário e desejado de um professor primário. 

As rápidas mudanças sociais, políticas e económicas verificadas no Mundo e no país determinam a 

necessidade de mudanças no sistema educativo. O futuro de Moçambique vai depender de 

cidadãos preparados para contribuir com ideias e acções concretas no desenvolvimento e na 

governação.  

Só assim Moçambique vai ter adultos capazes de enfrentar os desafios do desenvolvimento, 

combate à pobreza e participação nos actos democráticos. O agente privilegiado desta mudança é 

o professor, pelo que se torna imperativo melhorar a qualidade da sua formação, incidindo, em 

primeiro lugar, na preparação dos seus formadores.  
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1.3  

O ISET/OWU, entre outros objectivos (a partir da sua institucionalização em 2005), forma a médio 

prazo profissionais com um alto grau de qualificação técnico-científica na área das Ciências da 

Educação. Desde 2005, formou cerca de 500 bacharéis e licenciados em Pedagogia. Desde 2008, 

formou cerca de 200 bacharéis e licenciados no curso de Lutando ao Lado do Pobre com um grau 

em Ciências Sociais.  

A fim de contribuir para satisfazer a procura de professores Licenciados em Pedagogia,  o 

ISET/OWU pretende continuar a oferecer o Curso de Licenciatura em Pedagogia –Formação de 

Formadores de Professores do Ensino Básico, cuja proposta curricular revista é o teor deste 

documento. 

1.4 Uma descrição geral da instituição, designadamente tipo de instituição e 
respectivo estatuto  

1.4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS (Adpp Em Moçambique)   

As linhas de trabalho da ADPP Moçambique: Políticas,  Estratégias e Beneficiários 

O objectivo principal da ADPP-Moçambique é a promoção de condições de vida básicas para os 

povos e comunidades necessitadas. 

A ADPP Moçambique é uma associação moçambicana reconhecida, conforme a Lei de Associações 

(BR 30 de Junho 1993 3ª série nº 26.).  

Ao longo dos anos, junto com o Governo e os moçambicanos, desenvolveram-se as visões, ideias, 

estratégias e os conceitos; um desenvolvimento que nunca pára, porque está sujeito as 

transformações socio-económicas do país e do mundo em geral. 

Ao mesmo tempo, o trabalho da ADPP e da Federação “Humana People to People”  (HPP), 

desenvolveu-se junto com as mudanças globais, e será sempre alimentada por novos métodos, 

que são inventados e implementados no mundo nas áreas de educação, saúde, técnicas de 

informática e comunicação, gestão de projectos, escolas, empresas, produção, protecção e uso 

sustentável do meio ambiente, etc. 
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Historial: 

A ADPP-Moçambique tem agora 35 anos de trabalho em Moçambique. A seguir, apresenta-se de 

forma resumida a história da ADPP, com o objectivo de dar uma panorâmica das experiências do 

trabalho diversificado, desenvolvido em benefício das pessoas mais desfavorecidas. Este trabalho 

dá grande relevo à educação e formação, recorrendo ao método de trabalho “povo para povo”, 

isto é, junto e lado a lado com as pessoas que mais precisam de uma mão para se erguerem na 

vida. Cada novo projecto que começa, desenvolve-se e aumenta o seu efeito,  estimulando o 

surgimento de outros projectos similares no país. 

1982. A ADPP-Moçambique começou em Maputo em colaboração com a Secretaria de Estado das 

Pescas, construindo um estaleiro para a construção de barcos de pesca para apoiar os pescadores 

a obter alimentos para a população.  

1983. Brigadas de alfabetização da Noruega e Dinamarca vêm a Moçambique e trabalham nas 

"Zonas verdes" com as cooperativas de camponeses, ensinando as pessoas a ler e escrever. Um 

outro grupo de trabalhadores de solidariedade trabalhou também nas Zonas Verdes, fazendo 

furos de água e colocando moinhos de vento para bombear a água. 

1984. A ADPP-Moçambique recebe da Cooperação Económica Europeia fundos para uma escola 

técnica rural e começa a construção em Matutuine, 60 km a sul da Cidade de Maputo. Os 

trabalhadores de solidariedade e líderes dos projectos iniciam o trabalho junto com os primeiros 

50 estudantes. Pouco depois, o trabalho é interrompido por causa da guerra. Assim, toda a escola 

se mudou para Matola, para as instalações de uma velha fábrica. Os estudantes, professores, 

trabalhadores de solidariedade e líderes de projecto vivem em tendas no quintal, e a ex-fábrica de 

doces é usada como salas de aula. 

1985. A ADPP-Moçambique encontra os edifícios que são hoje a sua sede, aos quais dá o nome de 

"No Caminho da Vitória". O Governo decide dar as instalações de uma fábrica de cerveja 

abandonada, para a ADPP-Moçambique pôr em funcionamento escolas e empresas. No mesmo 

ano, a ADPP-Moçambique inicia uma série de empresas de geração de rendimento e 

desenvolvimento da produção: empresa de construção, carpintaria, padaria, empresa de 

agricultura e fábrica de costura. Estas empresas empregam centenas de trabalhadores, produzem 

bens que não estavam facilmente disponíveis para a população em Maputo e criam lucros que são 

aplicados no funcionamento dos projectos de escolas. 
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1986. A Escola das Crianças é construída e inicia com crianças dos trabalhadores. A escola ensina 

da 1ª à 6ª classe e tem muitos programas extras para as crianças, como actividades produtivas, de 

cultura e de desporto. 

1987-1988. Tem início a Venda de Roupa em Maputo. A roupa em segunda mão é seleccionada e 

vendida para todo o país, sendo fornecida a baixo custo aos pobres. As verbas obtidas permitem 

dar um incentivo para a produção de comida para auto-consumo, e gerar fundos para os projectos 

da ADPP-Moçambique. 

1989. Dois centros de alfabetização de adultos e jovens começam a funcionar na cidade de 

Maputo e no Bairro Patrice Lumumba na Machava e são, mais tarde, transformados em escolas 

para crianças. A Escola de Produção “No Caminho da Vitória” é transformada em escola de nível 

técnico-básico. E neste ano, o Presidente de Moçambique, Joaquim Alberto Chissano, visita o 

centro na Machava. 

1990-2008. A HUMANA People to People, a Federação das Associações Humana e ADPP, começa o 

programa Ajuda às Crianças em todos os países da África Austral, onde trabalha com Cidadelas das 

Crianças para crianças da Rua, e com o projecto Ajuda às Crianças que desenvolve programas para 

famílias pobres, incluindo alfabetização, cursos e actividades sobre melhoramento de saúde, 

saneamento e produções para angariar fundos para o aumento do nível da vida das famílias. 

A ADPP-Moçambique estabelece um acordo com o Ministro da Educação para iniciar a ADPP-

Escolas de Professores do Futuro para formação de professores para o ensino básico das escolas 

rurais do governo. Neste mesmo espaço temporal foram abertas mais Escolas de Artes e Ofícios 

com o nível básico de formação vocacional.  

1998. Sob o ideal da  “One World University”, tem início um curso de formação de formadores de 

professores para o ensino básico com o grau de bacharelato. Os estudantes vêm de Moçambique 

e Angola. O objectivo é formar formadores com a política e atitude humilde de “povo para povo” e 

humanismo solidário. 

O projecto Esperança da HUMANA People to People começa na Beira, dedicado à luta contra o 

HIV/SIDA.  

Ao mesmo tempo, tem início o programa das Oficinas Pedagógicas, geridas pelas Escolas de 

Professores do Futuro, com o objectivo de dar acesso a informação e noticias do Mundo às 

pessoas das zonas rurais através de um conjunto variado de técnicas modernas de informação. 
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2000. A TCE – sigla inglesa de “Controlo Total da Epidemia” – constitui-se num programa de luta 

contra o HIV/SIDA iniciado pela HUMANA People to People na África Austral sob o slogan “só o 

próprio povo pode libertar-se do HIV/SIDA”. Oficiais de campo andam de casa em casa para dar 

informação e ajudar as pessoas a procurar os gabinetes de testes, ao mesmo tempo que toma 

conta dos já afectados. 

2005. O ISET/OWU foi aprovado como instituto superior de Educação e Tecnologia e, o seu inicio, 

ofereceu o Bacharelado em Pedagogia com o nome Instituto Superior de Educação e Tecnologia / 

One World University, abreviado ISET/OWU. 

2007. A ADPP-Moçambique celebra o seu 25º aniversário em Moçambique. Neste ano, em 

parceria com o USDA (United States Department for Agricultura), inicia-se o projecto “Clube de 

Camponeses”, que conta com centenas de clubes, cada um com 50 camponeses membros. O 

objectivo é introduzir melhores técnicas de cultivo e, desta forma, criar mais rendimento em 

termos da produção e dinheiro. 

2008. O ISET/OWUiniciou o primeiro curso em Desenvolvimento Comunitario, Lutando ao Lado 

Pobre. 

2009. A EPF nº 11 inagurada em Nametil, província de Nampula, cumpriu o acordo com o 

Ministério de Educação em 92%,  com uma EPF em cada província e duas na Província de 

Nampula. 

2012. O ISET/OWU Ensino à Distância foi aprovado em 2012 para funcionamento de 5 anos. 

2017. O ISET/OWU formou, até Abril de 2017, cerca de 500 bacharéis/licenciados em Pedagogia. 

Desde 2008 até 2017 formou cerca de 200 bacharéis e licenciados no curso de Desenvolvimento 

Comunitario, Lutando ao Lado do Pobre. 

1.4.2 Estatuto Legal 

O ISET/OWU é uma instituição de ensino superior, como descrito na Lei no 27/2009 de 29 de 

Setembro de 2009, artigo 14, b). 

O ISET/OWU foi autorizado a operar pelo Conselho de Ministros (Governo), reunido em 26 de 

Julho de 2005, através do Decreto-lei no 32. 
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O ISET/OWU foi estabelecido pela ADPP e o seu reconhecimento foi fruto dos muitos anos de 

trabalho de desenvolvimento em Moçambique e em cooperação com o Governo de Moçambique, 

e em reconhecimento da importância do ISET/OWU pela introdução de novos cursos e métodos. 

A licenciatura em Pedagogia - Formação de Formadores de Professores  do Ensino Básico está de 

acordo com os estatutos de 2016 do ISET/OWU, artigos 5.a) e 6.a) e b), especialmente o artigo 

6.a):   

Formar inicialmente profissionais técnica e cientificamente bem qualificados, na área científica de 

Ciências da Educação que os habilite a leccionar nos Institutos Médios de Formação de 

Professores, mediante um programa inovativo ligado ao desenvolvimento da educação;  

 

2 VISÃO, MISSÃO, VALORES E PRINCÍPIOS DO INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (ISET/OWU) 

 

2.1 Visão, Missão e Valores 
Perseguindo os objectivos da sua criação, o ISET/OWU orienta-se por uma visão de vir a tornar-se 

uma Instituição de promoção da excelência na sua missão de formação de quadros e profissionais 

de educação em Moçambique. 

O ISET/OWU assume a missão de formar, a nível superior, profissionais tecnica e cientificamente 

bem qualificados, nas áreas das Ciências da Educação, tecnologias de informação e comunicação, 

desenvolvimento rural, ambiente, economia, gestão e outras que se considerem importantes para 

o desenvolvimento do País. 

A ADPP, Organização instituidora do ISET/OWU, foi criada em 1982 com a missão de trabalhar 

para o melhoramento da vida de todos os moçambicanos.  A ADPP é membro da Federação para 

as Associações ligadas ao Movimento Internacional de Humana People to People que é guiada por 

Valores humanos básicos, sendo o Humanismo Solidário o aspecto central da sua filosofia básica. 

A ADPP fundou muitas instituições educacionais, entre elas 11 Escolas de Formação de 

Professores, as EPFs e o ISET/OWU.  
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Entre os valores que regem a actividade da ADPP, um deles define como prioridade a ajuda às 

nações para, não só a alcançar o desenvolvimento, mas também prestar melhor assistência à sua 

população, tendo como grupos-alvo os seguintes: 

 crianças e jovens; 

 pessoas doentes e vulneráveis; 

 pessoas idosas; 

 pessoas excluídas da riqueza e bem-estar e pela defesa da partilha justa da riqueza 
comum; 

 o Pobre para melhores condições e uma vida com dignidade, no âmbito da luta ombro a 
ombro; 

 os cidadãos do País na defesa dos seus direitos humanos. 

No âmbito de formação de educadores das gerações, estes valores estão sempre presentes para 

garantir um mundo melhor, reconhecendo a sua importância para a promoção de uma cultura de 

paz em Moçambique e no Mundo. 

2.2 Princípios gerais e pedagógicos 
Tanto a visão como a missão do ISET/OWU alicerçam-se nos princípios gerais e pedagógicos do 

Sistema Nacional de Educação (SNE) e da Lei 27/2009 do Ensino Superior. Os princípios gerais nos 

quais assenta o trabalho do ISET/OWU são os seguintes: 

 A democracia e respeito pelos direitos humanos; 

 A igualdade e a não discriminação; 

 A valorização dos ideais da Pátria, ciência e humanidade; 

 A liberdade de criação cultural, artística, científica e tecnológica; 

 A participação no desenvolvimento económico, científico, social e cultural do País, da 
região e do mundo; 

 A autonomia administrativa, modular, financeira, patrimonial e científico-pedagógica. 

Os princípios pedagógicos que sustentam a visão e a missão do ISET/OWU são os seguintes: 

 O desenvolvimento das capacidades e da personalidade do futuro professor que lhe 
confira uma formação integral; 

 O desenvolvimento da iniciativa criadora, do estudo, da acção individual, do colectivo e da 
assimilação crítica dos conhecimentos; 

 A ligação entre a teoria e a prática durante a formação; 
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 A ligação do estudo à aplicação do conhecimento e ao trabalho produtivo; 

 A ligação activa e dialéctica entre a escola e a comunidade; 

 O estudante como força motriz na sua própria formação. 

 

3 CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – FORMAÇÃO DE 
FORMADORES DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO OBJECTIVOS 
EDUCACIONAIS E PROFISSIONAIS E PERFIS DO CURSO 

A Lei 6/92 considera ser um dos papéis do Ensino Superior assegurar a formação a nível mais alto 

de técnicos e especialistas dos diversos domínios (Artigo 20º), sendo importante que o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia – Formação de Formadores de Professores do Ensino Básico persiga 

essa finalidade, que se traduz nos objectivos a seguir discriminados; ainda observando os 

requisitos de entrada dos candidatos, conforme o Plano Estratégico de Educação (2012-2016) e a 

Lei 6/92 (número 3, dos Artigos 20º e 25º). Sendo assim, a relevância do curso será assegurada 

pelo desenvolvimento de competências, que se traduzirá na intervenção eficaz e eficiente dos 

graduados nas respectivas áreas profissionais, designadamente no ensino.  

3.1  Objectivos do curso  
3.1.1 Finalidades 

A Licenciatura em Pedagogia, para o presente curso – Formação de Formadores de Professores do 

Ensino Básico – tem por finalidade formar um corpo docente para as instituições de formação de 

professores primários ao grau de licenciado, com habilitação em Formação de Formadores de 

Professores capaz de conduzir os processos educativos que concorram para a promoção da 

qualidade do ensino no país.  

3.1.2 Objectivos 

Um dos objectivos mais importantes do ISET/OWU é o de contribuir para a formação de quadros 

de educação moçambicanos, e garantir o fortalecimento da capacidade institucional das escolas; a 

médio e a longo prazo Moçambique irá dispor de técnicos que trabalharão para o melhoramento 

das condições de todos os moçambicanos.  

Uma das estratégias para alcançar esses objectivos é formar professores e outros profissionais na 

área do Ensino Básico, que com o seu saber e qualificação serão promotores de inovação e de 

criatividade e excelência do sistema educativo moçambicano. Com a formação que o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia – Formação de Formadores de Professores do Ensino Básico – irá 
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proporcionar, pretende-se construir a identidade e o profissionalismo dos quadros e técnicos de 

educação, capazes de enfrentar os desafios educacionais de hoje e do futuro, dentro de uma larga 

cadeia de cenários educacionais.  

Constitui ainda propósito formar professores em Pedagogia com uma mente aberta, prontos a 

ensinar e a apoiar todos os seus alunos e estudantes bem como as pessoas da comunidade a 

melhorarem o ensino e aprendizagem. Por isso, esta formação de professores cumpre os 

seguintes objectivos:   

 treinar as pessoas enquanto cidadãos capazes de utilizar o ensino e a aprendizagem para 

estabelecer a unidade nacional;  

 contribuir para a criação de progresso na comunidade e na nação;  

 permitir que os professores reconheçam e usem a rica herança cultural encontrada na 

palavra escrita e que sejam capazes de utilizar a diversidade de situações socioculturais de 

Moçambique de hoje, e que possam utilizar a linguagem como instrumento prático entre 

pessoas agindo para criar uma sociedade melhor.  

3.1.3 São objectivos específicos do curso:  

 Formar Formadores de Professores e professores habilitados a leccionar nas ADPP Escolas 

de Professores do Futuro (EPFs), nos Institutos de Formação de Professores (IFPs) e nas 

escolas primárias.  

 Oferecer oportunidade aos professores com o nível médio formados nas EPFs, nos antigos 

IMAPs, nos IFPs e noutras instituições equiparáveis para que prossigam com a sua 

formação no ciclo do ensino superior, contribuindo deste modo para a criação e 

desenvolvimento de uma massa crítica do ensino primário.  

 Providenciar competências e conhecimentos científicos, técnicos, psico-pedagógicos e 

didácticos que fundamentem e concretizem a acção de formação dos futuros formadores 

de professores do Ensino Básico, com destaque para o contexto rural; 

 Desenvolver atitudes que permitam aos futuros formadores de professores assumirem-se 

como agentes educativos e de intervenção para a mudança educativa e social;  
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 Desenvolver a sua personalidade para agir com níveis elevados de ética na vida pessoal e 

profissional; 

 Providenciar o domínio das metodologias de ensino centradas no aluno e de perspectivas 

pedagógicas e didácticas das diferentes áreas do conhecimento atinentes ao Ensino Básico; 

 Desenvolver uma massa crítica capaz de produzir e avaliar inovações educacionais, cuja 

acção se baseie na investigação e pesquisa; 

 Criar desenvolvimento na Escola Primária e nas instituições de formação de professores. 

3.1.4 Filosofia do curso  

3.1.4.1  Aspectos gerais  

Toda a formação no ISET/OWU é baseada numa estratégia educacional holística e integrada, 

entendida como uma instituição de educação, sejam escolas gerais ou de formação de 

professores, como uma entidade consistente de toda a vida escolar. As disciplinas, os intervalos, 

os professores, os programas extracurriculares são importantes para criar um ambiente de uma 

escola que quer convidar as crianças e os pais a aprender.  

Consequentemente, o ISET/OWU pretende formar profissionais formadores capazes de 

compreender e agir em educação como um todo, ou seja, trata-se de educar formadores, cujas 

capacidades nas diferentes disciplinas estão integradas de modo a servir as exigências da prática 

educacional. Assim, o ISET/OWU propõe-se a treinar formadores, como papel-modelo dos 

professores primários em formação, capazes de produzir materiais, onde eles não existem; 

resolver problemas que surjam num determinado processo educacional; formadores que possam 

usar a natureza no processo de ensino e aprendizagem; formadores sensíveis ao impacto 

psicológico da falta de alimentos na comunidade onde se insere a escola, mas que ao mesmo 

tempo ajudem na procura de soluções realistas para os problemas encontrados; formadores 

preparados para agir em situações planificadas assim como nas imprevistas. Um formador destes 

sabe que, mesmo depois de adquirir o grau académico formal, tem muito que aprender ao longo 

da vida, e saberá contribuir na formação de crianças, enquanto futuros cidadãos mais capazes e 

inovadores nas suas comunidades. E isto também requer uma atitude activista de todos os que 

trabalham no ISET/OWU.  
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A formação do ISET/OWU privilegia a ligação com os institutos de formação de professores (IFPs e 

ADPP, EPFs), onde o estudante, futuro formador, é colocado e transformado em membro de um 

conselho de formadores dessa mesma IFP, de modo a que no fim da sua instrução ele esteja 

treinado exactamente para o que é suposto fazer como profissional. Isto pressupõe uma forte 

integração entre a teoria e a prática educacional.  

O ISET/OWU promove uma abordagem de ensino centrada no estudante, com uma formação 

virada para os resultados e competências e com enfoque para a vida das comunidades rurais, que 

é onde se encontram grande parte das crianças que frequentam o Ensino Básico.  

3.1.4.2  Aprendizagem independente  

O Curso de Licenciatura em Pedagogia – Formação de Formadores de Professores do Ensino 

Básico, à luz da filosofia de modernização e adequação do ensino à realidade, pretende ser um 

centro de disseminação de metodologias modernas de ensino-aprendizagem centradas no 

estudante, através de acções coordenadas de formação, discussão e informação.  

O formador de professores do Ensino Básico, para além dos conhecimentos que deve possuir para 

leccionar os conteúdos que o curriculum do nível exige, deve, entre outros traços do seu perfil, ser 

organizador e facilitador da aprendizagem.  

O Curso de Formadores de Professores do Ensino Básico deve permitir um desempenho 

autónomo, reflectido e virado para a aprendizagem independente pelos futuros professores. O 

docente irá em todos momentos organizar a formação dos estudantes para que estes estejam em 

frente da sua própria formação, criando assim modelos de professores que são facilitadores e 

organizadores do processo de ensino-aprendizagem, e estes modelos serão depois copiados para 

a formação de professores para o Ensino Básico.  

3.1.4.3  Preocupação pelo discente enquanto indivíduo  

Para além de facilitador, o docente deste curso responsabiliza-se pela integração social dos seus 

estudantes e pelo seu equilíbrio psicológico e afectivo. 

Durante a formação, os estudantes no ISET/OWU encontram um ambiente onde cada um é 

tratado no seu próprio direito, e assim, é sujeito a desafios intelectuais na aprendizagem como nas 

práticas das responsabilidades e gestão do dia-a-dia do funcionamento da instituição. Com estas 

experiências diversificadas e por vezes extraordinárias, o estudante desenvolverá uma 
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personalidade mais forte e ampla para ser capaz de formar os futuros professores com 

fundamentos sociais, que servem para as crianças nas escolas primárias. Na escola primária 

actualmente, mesmo as tarefas que, tradicionalmente, são do âmbito familiar, tocam o domínio 

da acção dos professores, que têm de ser capazes de criar um ambiente aberto e acarinhado para 

cada criança.  

3.1.4.4  Valorização da cultura e a sua diversidade  

De uma socialização convergente para integrar as crianças na cultura dominante, a escola passou 

a realizar uma socialização divergente e ampla, em que o pluralismo dá espaço e azo a ideias e 

valores diferentes, todavia necessários às mudanças a operar.  

Aos formadores de professores do Ensino Básico é pedido que possuam um conjunto de 

conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, sobre os factores que 

intervêm no sucesso escolar, sobre as metodologias de ensino das diferentes matérias 

curriculares, e das condicionantes da relação pedagógica e das formas de comunicação, de modo a 

estimularem a participação dos alunos na sua aprendizagem. Saber encorajar a participação da 

comunidade nos programas escolares é uma das competências exigidas no trabalho dos 

professores.  

3.1.4.5 Formação de agentes de mudança e promotores de inovações  

A complexidade de que se revestem os processos de formação exige um corpo de formadores de 

professores que seja capaz de, por um lado, ensinar os futuros professores a aprender a ensinar e, 

por outro, a desenvolver neles a capacidade de examinar e confrontar as suas atitudes e 

convicções, abrindo-se à mudança.  

A reflexão sobre a forma de aprender e trabalhar, quanto à prática na sala de aula, deve ser 

estimulada para que se torne uma ferramenta sempre presente no trabalho dos futuros 

professores, pois é fonte fundamental de inovações na prática docente-  -educativa.  

3.1.4.6  Aprendizagem ao longo da vida  

Os formadores de professores devem ainda estar preparados para estimular a troca e o debate de 

ideias e desenvolver nos seus formandos a necessidade da autoformação, numa perspectiva de 

desenvolvimento pessoal e profissional. A formação deve, por isso, decorrer num ambiente de 

reflexão da prática, em que os métodos e a prática de pesquisa sejam aprendidos e utilizados 

como dinamizadores da busca da excelência profissional. O seu conhecimento profissional deve 
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resultar em saber fazer, adquirido na prática educativa quotidiana, e na reflexão sobre essa 

prática.  

3.1.4.7  Especialização como método  

Um formador de professores para o Ensino Básico devia ser capaz de estudar, penetrar, conhecer 

e ensinar todos os conteúdos do ensino primário. Através do estudo de duas áreas de 

especialização no 3º e 4º ano do curso, o estudante não só vai aprender sobre estas duas áreas, 

mas também sobre a flexibilidade e competências em relação ao domínio do método e a 

especializar-se em qualquer uma das partes do plano curricular.  

3.2 Perfil do estudante 
3.2.1 Perfil do estudante para o campo profissional  

No contexto deste documento entende-se por campo profissional o conjunto de instituições, 

programas e respectivos profissionais que intervêm numa mesma área de actividade.  

O campo profissional ligado ao Curso de Formação de Formadores de Professores para o Ensino 

Básico é a educação formal e não-formal deste nível, que inclui: 

•  Instituições de concepção, planificação e gestão de programas do Ensino Básico (em 

instituições revelantes tais como o MINED, INDE, IAP, ONGs, entre outros); 

• Instituições de formação de professores do Ensino Básico (com destaque para os IFPs e 

ADPP EPFs); 

•  Instituições de pesquisa educacional (com destaque para o INDE); 

•  Projectos de elaboração de materiais do Ensino Básico; 

• Empresas e ONGs de consultoria e prestação de serviços para o ensino; 

•  Actividades de ensino para as comunidades. 

Para além destas componentes explicitamente mencionadas, podem surgir situações em que 

outras esferas da educação sintam necessidade de empregar um profissional saído deste curso. 
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3.2.2 Perfil profissional do graduado  

O graduado do Curso de Formação de Formadores de Professores do Ensino Básico é um 

Profissional com competências de: 

1) Formar professores capazes de intervir nos diversos níveis e processos educativos na 

escola primária; 

2) Intervir na planificação e gestão do processo de ensino-aprendizagem em instituições de 

formação de professores para o Ensino Básico; 

3) Ministrar cursos de capacitação e reciclagem de professores do ensino primário; 

4) Realizar investigação educacional e investigação-acção aplicada ao ensino primário e 

instituições de formação de professores; 

5) Exercer funções nas áreas de administração, organização e gestão nos diferentes níveis do 

sistema de educação. 

3.2.3 Perfil na formação de professores 

 Motivar para a profissão de professor; 

 Desenvolver nos formandos (futuros professores) competências específicas para o ensino 

de línguas, das ciências naturais, das ciências sociais, da matemática, da expressão musical, 

física e artística, e da educação cívica e moral; 

 Aplicar técnicas metodológicas adequadas ao Ensino Básico; 

 Promover o debate sobre os diferentes modelos didáctico-pedagógicos; 

 Obter conhecimentos dentro das áreas de especialização como um método para 

desenvolver as capacidades de adquirir novas áreas; 

 Usar correctamente os meios de ensino; 

 Ser criativo na busca de material didáctico, de acordo com o contexto local; 

 Trabalhar tanto no contexto urbano como no rural. 
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3.2.4 Perfil na planificação e gestão da aprendizagem 

 Interpretar os curricula e outros documentos orientadores, e entender todas as 

possibilidades de inovação e criatividade que existam, em prol de uma educação mais 

dinâmica e participativa; 

 Produzir um programa operacional contendo novos desafios a partir de um documento 

orientador; 

 Conceber e implementar planos do ensino a partir de nível micro ao macro que envolvem 

os seus estudantes para eles serem desafiados a conseguir a aprendizagem planificada e 

ser inspirador para novos professores; 

 Monitorar o progresso no cumprimento dos programas e os progressos dos estudantes; 

 Seleccionar e adaptar materiais actuais e exigentes consoante o contexto; 

 Avaliar o cumprimento de um programa de ensino, e através da avaliação como 

ferramenta, medir os sucessos dos estudantes; 

 Gerir o trabalho de grupos (pequenos e maiores) de forma a que os estudantes descubram 

o aumento do nível e a inspiração na aprendizagem que ganharam através dos processos 

colectivos; 

 Orientar as actividades dos formandos com dedicação e interesse que cada um merece 

para avançar. 

3.2.5 Perfil na capacitação e reciclagem de professores 

 Moderar seminários e workshops; 

 Demonstrar criatividade na busca ou produção de materiais; 

 Despertar e avivar a motivação dos professores para com a sua  profissão; 

 Promover a melhoria da qualidade de ensino como uma constante na vida profissional do 

professor. 
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3.2.6 Perfil na pesquisa e investigação 

 Utilizar criticamente os resultados de investigação; 

 Investigar sobre problemas educacionais do Ensino Básico e na formação de professores, 

com destaque para os da sala de aula; 

 Disseminar os resultados da investigação, tendo seriamente em conta o grupo-alvo; 

 Organizar ambientes de reflexão com todos sobre o processo de ensino-aprendizagem; 

 Promover a observação de situações educativas e reflexão sobre os mesmos, numa 

perspectiva de evolução/mudança; 

 Usar o método de investigação-acção para desenvolver as próprias capacidades, bem 

como as capacidades dos estudantes e professores primários de descobrir e desenvolver as 

melhores práticas do ensino-aprendizagem e da vida escolar em geral. 

 

3.2.7 Perfil no exercício de funções administrativas 

 Conceber um quadro de pessoal para uma unidade educacional com atenção nas 

qualidades e forças de cada elemento da unidade; 

 Gerir pessoal de uma unidade educacional; 

 Fazer e executar orçamentos para um programa; 

 Elaborar estatísticas elementares; 

 Utilizar pacotes de TIC, conforme as tarefas em causa; 

 Observar leis e normas; 

 Observar a ética e o sigilo profissional.  
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3.3 Perfil genérico do graduado  
3.3.1 Perfil na relação e comunicação com outros 

 Ser animador do processo de ensino-aprendizagem, tendo em conta as características dos 
formandos, como grupo e como indivíduos; 

 Promover a comunicação com e entre os formandos, respeitando as suas vivências e 

experiências; 

 Seleccionar e aplicar correctamente formas e estilos de comunicação conforme o grupo-
alvo e os contextos; 

 Utilizar a comunicação como meio de promoção do trabalho em equipa e de iniciativa 

criadora; 

 Utilizar a língua para promover a comunicação construtiva e aberta entre todo o tipo das 
pessoas. 

3.3.2 Perfil na resolução de problemas 

 Promover a reflexão sobre a acção educativa, identificando constrangimentos e 

produzindo soluções que contribuam para a concepção de um ambiente de aprendizagem 

melhor; 

 Resolver problemas educacionais das escolas e das comunidades; 

 Resolver problemas e conflitos através do respeito e abertura entre pessoas; 

 Fazer uma análise crítica do mundo em seu redor e transformá-lo num local melhor. 

3.3.3 Perfil na liderança 

 Saber liderar um grupo para obter consenso de uma meta comum;  

 Coordenar equipas de trabalho com uso de todas as forças de cada pessoa; 

 Moderar debates; 

 Saber liderar um conflito com paciência e firmeza para chegar a uma decisão comum; 

 Tomar iniciativas e decisões responsáveis; 

 Ser modelo no exercício de funções profissionais e enquanto pessoa; 

 Colocar a si mesmo metas de qualidade cada vez mais elevadas. 
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3.3.4 Perfil no contexto social 

 Relacionar-se com outrém dentro da ética profissional; 

 Promover o espírito de equipa, de colaboração e as boas relações entre colegas; 

 Ser profissional (assíduo, pontual, organizado e metódico); 

 Trabalhar de forma apropriada e respeitosa em ambientes urbanos, suburbanos e rurais; 

 Respeitar o conhecimento e cultura das comunidades e promover a justiça social;  

 Conhecer, respeitar e promover o amor pela História e o presente da Nação. 

3.3.5 Perfil na aprendizagem ao longo da vida 

 Continuar a auto-formação para estar à frente de assuntos profissionais e ter 

conhecimentos substanciais em todas áreas das disciplinas do Ensino Básico; 

 Ter obtido o gosto por aprender, aprofundar conhecimentos em muitas áreas, e da vida 

em si; 

 Utilizar as capacidades de aprender novas coisas para conseguir reajustar-se e adaptar-se 

às novas realidades que as complexidades e mudanças na sociedade trazem; 

 Ter consciência da importância da aprendizagem durante toda vida para pensar e reflectir 

com liberdade sem estar preso somente nas verdades de especialistas; 

 Estudar e reflectir sobre os desenvolvimentos nos planos micro e macro dos povos e 

poderes do Mundo. 

3.4 Acesso e entrada 
A admissão ao Curso de Licenciatura em Pedagogia – Formação de Formadores de Professores do 

Ensino Básico do ISET/OWU observa os requisitos vigentes em Moçambique estabelecidos nas 

normas e legislação que regulam o ensino, sobretudo o de nível superior. O número de vagas 

anuais corresponde a 120. 

Sendo assim, a Lei 27/2009 (do Ensino Superior), a Lei 6/92 (do SNE), bem como o Plano 

Estratégico de Educação [2012-2016] estabelecem as condições de ingresso, designadamente a 

conclusão da 12ª classe ou equivalente, conforme a alínea a) do número 5, Artigo 25º, da Lei do 

Ensino Superior. Além disso, a admissão é aprovada através de uma entrevista. 
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4 DURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO CURSO 

4.1  Duração do curso 
O Curso de Licenciatura em Pedagogia – Formação de Formadores de Professores  do Ensino 

Básico, que confere o grau de Licenciatura, tem a duração de 4 anos, divididos em 8 períodos 

correspondentes a semestres académicos. O fundo do tempo dedicado às actividades lectivas é de 

240 créditos académicos, cada um de 25 horas, correspondendo a um total de 6.000 horas. 

 

4.2 A formação à distância tem os mesmos módulos que a formação presencial 
A formação à distância tem os mesmos módulos que a formação presencial, mas os módulos 

podem ser estruturados diferentemente em relação ao tempo e alguns módulos à distância serão 

combinados em módulos maiores. O ISET/OWU requer dos estudantes à distância os mesmos 540 

créditos académicos que para os estudantes presenciais, mas o ritmo pode ser diferente porque 

se deve adaptar à situação de trabalho do estudante à distância. Um plano de estudos será feito 

em cooperação com o estudante e o tutor no início do curso e pode ser revisto, se houver 

necessidade para tal. 

4.3 Organização curricular, do curso e dos estudantes 
4.3.1 Organização curricular e do curso 

O ISET/OWU trabalha um plano curricular cuja organização assenta em Módulos. Ao escolher esta 

forma de organização curricular – Modular – tem-se em conta dois aspectos que estão reflectidos 

nesta proposta curricular: o primeiro aspecto onde se consideram os temas a serem tratados 

como etapas “independentes” (Aguilera, 2003, p. 16), e o segundo aspecto em que determinados 

conteúdos reflectem disciplinas inter-relacionadas.  

Ainda no aspecto da organização curricular proposta, em determinados momentos de 

desenvolvimento curricular (tanto na fase de planificação como na de implementação) escolheu-

se um modelo integrado (também chamado globalizado). Na estrutura dos períodos são 

apresentadas Unidades de ensino integradas, por exemplo, “Grandes assuntos do nosso tempo”. 

Portanto, essas unidades integradas reflectem uma correlação de diversas disciplinas, de eixos 

temáticos ou questões da vida prática (Santomé, 1998, p. 111). 
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Neste sentido, a concepção que preside à organização curricular é a de garantir um conhecimento 

profundo sobre a realidade estudada, permitindo que esta seja interpretada sob várias 

perspectivas, o que proporciona ao futuro professor uma visão ampla.  

4.3.2 Organização dos estudantes 

O currículo não só define os conteúdos de aprendizagem, mas também traça o perfil e a 

organização da vida dos estudantes, incluindo o seu ambiente de formação. Um dos aspectos de 

organização dos estudantes é a vida em regime de internato.  

Os estudantes, vivendo com os seus professores em regime de internato nas instalações do 

Campus em Changalane, aprendem a governar-se participando na gestão do ISET/OWU. A vida 

colectiva, baseada em Grupos Nucleares, oferece ainda uma série de oportunidades e 

possibilidades para o desenvolvimento das actividades, quer curriculares, quer extra-curriculares 

ou co-curriculares, o que se traduzirá na formação integral dos futuros professores.  

Portanto, através da integração da vida do internato e da educação, são adicionados mais 

elementos de aprendizagem: viver em conjunto com outras pessoas, construir uma união forte 

dentro do grupo, ouvir e respeitar os outros, resolver problemas colectivamente e cuidar do 

indivíduo. São elementos essenciais para qualquer professor e são considerados como uma parte 

de igual valor na educação. 

4.4  Estrutura do curso 
Neste plano curricular importa destacar as principais áreas conforme a natureza do curso, que 

compreendem a formação científica e profissional, o estudo independente e acompanhado e o 

desenvolvimento de projectos (comunitários) e da Monografia Científica. As áreas ressalvam toda 

a necessidade de formação integral do futuro professor, o que virá a reflectir-se no exercício de 

autonomia na função social do professor como líder na comunidade. 

Os períodos como parte da organização e da estrutura do curso apresentam uma descrição das 

principais actividades a serem desenvolvidas. Portanto, os períodos assumem o carácter 

estruturador das actividades e dos Módulos correspondentes às designações desses períodos. É 

nesse âmbito que as áreas identificadas serão materializadas, dependendo também do 

desenvolvimento do curso. 
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5 GESTÃO 

A instituição possui sistemas internos de garantia da qualidade do seu desempenho e do curso, 

visando promover uma cultura institucional interna de garantia da qualidade e, através dela, a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

6 CORPO DOCENTE 

6.1 Metas do Plano de Formação para o Quinquénio 2017-2022 
Neste quinquénio, de acordo com o presente plano de formação e desenvolvimento, prevê-se 

formar 15 professores para o nível de mestrado dentre os 15 licenciados efectivos. Ou seja, até ao 

final de 2022, período de implementação do presente plano de formação, espera-se que o Curso 

de Licenciatura em Pedagogia – Formação de Formadores de Professores do Ensino Básico tenha 

um corpo docente qualificado e especializado, composto por: Professores Doutores (5%), Mestres 

(95%) e zero Licenciados (0%) nas mais diversas áreas de conhecimento previstas no seu estatuto. 
 

Quadro 1 – Resumo do Plano de Formação para o nível de Mestrado 

Área de 
formação 

Previsão de conclusão do curso Nº docentes 

2019 2020 2021 2022  

Pedagogia e 
didáctica 

5 5   10 

Psicologia 
educacional 

0 3 1 1 5 

Nº de docentes 5 8 1 1 15 

 

7 PESQUISA E EXTENSÃO 

A faculdade de Pedagogia realiza várias actividades de pesquisa e extensão, envolvendo docentes, 

estudantes e CTA. As áreas de pesquisa são: 

a) Desenvolvimento curricular baseado em competências; 

b) Ensino e aprendizagem; 

c) Psicologia educacional; 

d) Sistemas de avaliação; 

e) Garantia da qualidade. 
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8 INTERNACIONALIZAÇÃO 

A instituição possui políticas de promoção de mobilidade de docentes e estudantes para 

programas internacionais. O ISET/OWU já tem parcerias afirmadas com algumas instituições de 

reconhecido mérito a nível internacional. Ver a aplicação dos anexos 10.1 – 10.5. 

 

9 ESTRUTURA DO PROGRAMA CIRCUNSCRITO NA LISTA DE DISCIPLINAS E 
NÚMERO DE CRÉDITOS CORRESPONDENTES  

9.1 Número de créditos  
O Curso de Licenciatura em Pedagogia tem a duração de quatro anos, que corresponde a oito 

semestres com disciplinas semestrais, sendo a carga horária anual de 1500 horas, repartidas da 

seguinte forma: 

a) 30% de aulas presenciais, que equivalem a 450 horas; 

b) 10% de actividades opcionais para formações, jornadas científicas, palestras, 

seminários e estágio, perfazendo um total de 150 horas; 

c) 60% de trabalho individual e outros, que equivalem a 900 horas. 

Ao conjunto desta carga horária, quando realizada com sucesso, serão atribuídos 240 créditos, 

distribuídos por 8 semestres (30 x 8 = 240). 

10 REGRAS PARA A ATRIBUIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMBINAÇÃO DE 
CRÉDITOS 

Tendo em conta as variações do tempo de aprendizagem por estudante, o ponto de partida para 

o cálculo do valor dos créditos académicos é o volume de trabalho anual do estudante a tempo 

inteiro, já definido em 1500 horas, que variam entre 36 a 38 semanas, à razão de 40 horas de 

trabalho por semana, podendo excepcionalmente atingir as 1800 horas, correspondendo a 40 

semanas de trabalho, à razão de 45 horas de trabalho por semana.  

Os créditos calculam-se da seguinte forma: uma unidade de crédito académico varia entre 25 a 30 

horas normativas de aprendizagem incluindo horas de contacto directo do estudante com o 

docente, e horas de estudo independente. O ISET/OWU adoptou 25 horas por cada crédito 

académico. Para cursos e/ou programas de Licenciatura, por cada hora de contacto directo com o 

docente, estimam-se 2 horas de trabalho independente do estudante. Portanto, um crédito 
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académico equivale a 8 horas de trabalho com acompanhamento do docente e 17 horas de estudo 

independente. 

11 COORDENADOR DO SNATCA DO CURSO 

A coordenadora do SNATCA da Licenciatura é Anne Hoejholt. 

12 ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS PARA OS MÓDULOS 

A formação está organizada em semestres/períodos como descrito no ponto 4.5. Didacticamente, 

está organizada de acordo com a Doutrina do Método Moderno de ensino e aprendizagem como 

descrita no ponto 16. Isso significa que o Curso de Licenciatura em Pedagogia – Formação de 

Formadores de Professores do Ensino Básico não opera dentro de um horário semanal 

predeterminado de palestras, mas providencia aos estudantes um alto grau de autonomia na 

planificação e realização dos seus estudos dentro do período em coordenação e cooperação com 

os seus formadores. Esta organização permite a flexibilidade dentro da instituição bem como num 

futuro entre o ISET/OWU e outras instituições. 

Um número total de horas é atribuído a cada módulo. Isso reflecte-se dentro do sistema de DMM 

onde um ponto é igual a uma hora. As horas totais estão assim mensuráveis e o sistema de DMM 

é transparente tanto para formadores como para estudantes. 
 

No Plano de Estudos a seguir estão indicados os módulos para os quatro anos bem como o total 

de horas e a estimativa do número de horas de contacto, horas de tutoria, e estudos que incluem: 

horas de pesquisa, horas de trabalho de campo e horas de estudo individual, e de cada um dos 

módulos.  

13    PESQUISA E EXTENSÃO 

A instituição está e vai desenvolver sempre actividades de investigação e extensão que contribuam 

para o bem-estar e melhoria da comunidade. Ver ponto 16.2. 
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14  INTERNACIONALIZAÇÃO 

A instituição vai desenvolver políticas de promoção de mobilidade de docentes e estudantes para 

programas internacionais. O ISET/OWU já iniciou contactos para afirmar parcerias com algumas 

escolas de formação de professores  de reconhecido mérito a nível regional e internacional. 

15  METODOLOGIA DE ENSINO/FORMAÇÃO  

A metodologia de ensino e de formação centra-se no aprender a aprender, aprender a ensinar e 

aprender a conhecer. A metodologia usada no ISET/OWU compreende três grandes vertentes, a 

primeira durante o desenrolar dos cursos e interacção na sala; a segunda vertente é no contacto 

com a realidade do ensino de línguas, ou seja, o momento de vivenciar as práticas de ensino, e 

finalmente o momento em que se aprofunda o saber, quer teórico, quer práctico, procurando 

uma explicação mais consistente sobre os fenómenos pedagógicos.  

O fundamento desta metodologia é o ensino centrado no estudante, ou simplesmente 

construtivismo. Durante a formação o estudante tem à disposição uma série de recursos que 

possibilitam o desenvolvimento de forma independente, mas sempre acompanhado, de uma série 

de actividades. No desenvolvimento das actividades, adoptam-se formas de trabalho 

diversificadas, entre as quais o trabalho individual e o trabalho em equipa, o que compreende a 

formação de grupos de tamanho variado conforme a natureza das actividades a serem levadas a 

cabo. 

Esta perspectiva metodológica resume-se na Doutrina do Método Moderno de ensinar (DMM) 

que tem sido utilizada/aplicada em cursos de formação de professores do Ensino Básico na EPF, 

garantindo a realização das actividades de pesquisa, e das práticas pedagógicas. 

 

16  A DMM     

16.1 Origem e significado de DMM 
No ISET/OWU/OWU utilizamos a palavra doutrina no conceito "Doutrina do Método Moderno de 

ensinar e aprender" significando um conjunto de princípios pedagógicos desenvolvidos e 

formulados pelas instituições de ensino da ADPP Moçambique, que sistematiza os processos de 

ensino e de aprendizagem do estudante e da organização da escola.  
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O conceito de ‘‘Doutrina do Método Moderno de ensino e aprendizagem’’, DMM, foi desenvolvido 

nos últimos 18 anos e usado nas Escolas de Professores do Futuro da ADPP bem como no 

ISET/OWU/One World University. 

DMM é um sistema pedagógico, que fornece ao estudante possibilidades extraordinárias de 

aprendizagem tornando-o a força motriz da sua formação num cenário organizado. 

O estudante tem acesso total a todo o campo da sua formação; a planificação do ensino e 

aprendizagem acontece dentro do grupo nuclear, constituído por 10-15 estudantes e um 

professor; e a equipa formada por todos os estudantes e professores no todo, dentro da estrutura 

do programa. 

 

Existem três principais componentes da DMM: os Estudos, que ocupam 50% dos Módulos, os 

Cursos com 25% e as Experiências com 25%. 

Como um instrumento para os estudantes, a DMM opera com um sistema de pontos, onde o 

estudante acumula um ponto por hora alocado a uma certa unidade DMM. O sistema de pontos é 

um instrumento do estudante de forma individual, do grupo nuclear e do professor, para medir de 

forma simples e transparente se o estudante e o grupo cumprem o programa e as metas 

estabelecidas.  

16.1.1 Funcionamento e estruturação dos módulos e dos estudos 

Os Estudos estão estruturados em módulos, secções e tarefas. 

As tarefas duram tipicamente de 3-6 horas, mas  pode ser menos ou muito mais. Títulos e 

descrições convidam e dão uma indicação suficiente ao estudante para a sua planificação dos 

estudos. Há uma introdução de 1-2 páginas da tarefa, uma directiva indicando os métodos a 

serem utilizados pelo estudante, e material de estudo que pode ser um texto escrito, imagens, 

vídeo ou som. Os métodos são diversos, desde a leitura de um texto e escrita de comentários, 

realização de uma entrevista ou uma pequena investigação, preparação e efectivação de uma 

sessão de ensino, desenvolvimento de uma acção na comunidade ou uma apresentação numa 

estação de rádio local. 

O estudante pode estudar sozinho, mas não isolado, os estudos são planificados em grupo nuclear 

e acompanhados pelo professor. O estudante pode escolher o que estudar, ao mesmo tempo que 

segue as directrizes do programa num certo período. O professor desafia, comenta, qualifica e 

ajuda. 
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16.1.2 DMM Cursos 

Os Cursos de DMM são orientados pelo o professor. Este é o momento em que o professor 

demonstra domínio de conhecimentos e métodos. O professor promove debates sérios baseados 

em factos e análises importantes, acções como consequência do conhecimento adquirido, 

produção de novo conhecimento como parte do curso; o grupo trabalha, aprende e actua em 

conjunto. O processo de inclusão colectiva na aprendizagem é vivido no curso. O curso dura 

tipicamente  4-8 horas, mas também pode levar uma semana inteira ou mais. 

 

16.1.3 Experiências 

As experiências estimulam os estudantes. Elas fazem parte da vida diária em pleno vigor, bem ou 

mal, com todos os sentidos, emoções, plena força cerebral, impressões físicas e expressões que se 

podem sentir nos ossos. As experiências abrem a mente e ficam como marcas impressas na 

personalidade. 

As Experiências são descritas com um título, uma descrição e uma directiva. 

Experiências Comuns, para o grupo ou toda equipa, e Experiências Individuais, para um estudante, 

são definidos pelo ISET/OWU/OWU. Experiências Livres são para o estudante definir com o título e 

descrição durante a aprendizagem.  

As experiências tornam-se parte da educação, quando são usadas para reflexão e para a criação 

de consciência do que foi experimentado. O estudante expressa-se acerca das experiências, e 

escrevendo com frequência, treina-se na criação da nova experiência.  

 

A força da DMM como um sistema pedagógico situa-se na dialéctica entre as 3 componentes e os 

estudantes. Inspirando-se nas experiências, o estudante torna-se muito mais motivado para 

estudar, os estudos dão uma base de percepção de um curso, e as experiências adquirem 

qualidade devido ao conhecimento que o estudante obteve dos estudos e cursos. Um benefício 

adicional ao uso da DMM é a extensiva leitura e escrita que o estudante realiza quando estuda 

com DMM. 

 

Os estudantes têm acesso aos materiais dentro das 3 componentes a qualquer momento. O 

material de estudo está acessível em formato electrónico a partir do servidor no ISET/OWU/OWU, 

e cada estudante tem acesso ao chamado Thin Client, que é uma unidade do computador que só 

pode ser usada quando ligado a este servidor. Durante períodos de prática ou períodos de 
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pesquisa de campo, os estudantes têm acesso ao material de estudo no e-book ou livro 

electrónico. 

16.2 A Pesquisa 

Durante os quatro anos de formação, com enfoque no último elemento da fase de especialização, 

os estudantes aprendem as metodologias de pesquisa científica dentro das ciências da linguagem, 

ciência da literatura, Ciências da Educação e realizam a sua pesquisa em grupos ou 

individualmente. 

Os estudantes aprendem e praticam métodos de pesquisa no campo da pedagogia e da 

linguagem, e os métodos: método de observação em sala de aula, métodos interrogativos, análise 

quantitativa de dados empíricos, análise qualitativa de temas humanísticos, método de casos de 

estudo, experimentações pedagógicas, conceito de investigação-acção, métodos de literatura 

comparada, métodos linguísticos tais como investigação do uso e de práticas de linguagem. 

Aprendem a tomar notas, comparar notas das suas observações e a analisar dados. Consideram 

como assegurar dados confiáveis, válidos e adequados, de verificação e falsificação de hipóteses, a 

conexão entre hipóteses e teorias gerais; bem como a forma de fazer uma análise qualitativa em 

ciências humanísticas. 

No ISET/OWU  eles aprendem a produzir relatórios das suas pesquisas e análises. No módulo de 

Teoria e Prática de Pesquisa aprendem a natureza da percepção científica, a diferença entre a 

abordagem reducionista e holística para a pesquisa científica; o que nós, como seres humanos, 

sabemos ser um facto e a natureza da verdade; a questão da utilidade da pesquisa como 

instrumento na criação de um mundo melhor, agindo com base no conhecimento adquirido, 

ganhando assim uma compreensão mais profunda e criando novos conhecimentos. 

Repetidamente, os estudantes devem confrontar e tomar uma posição em relação aos seus 

próprios valores políticos e humanos, e os dos outros pesquisadores, e como esses valores 

influenciam o processo, resultados e uso da pesquisa científica. Aprendem a publicar o novo 

conhecimento criado a partir das suas pesquisas, no website do ISET/OWU/OWU, nas 

apresentações a instituições de ensino superior e de outras formas. 

Através desse processo, os estudantes devem levar as suas habilidades de pesquisa a um nível 

mais elevado ao produzir uma monografia pessoal sobre um tópico das ciências das línguas, da 

literatura e/ou metodologia do ensino da língua portuguesa, baseando-se em pesquisas e em 
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análises para posterior defesa, diante de um júri de especialistas constituído e nomeado para o 

efeito. 

17 TRANSPARÊNCIA, FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE   

 

O ISET/OWU organiza os módulos da formação em consonância com a visão geral da SNATCA, que 

é a promoção da transparência, flexibilidade e mobilidade. 
 

Os módulos foram cuidadosamente descritos, seguindo as directrizes de SNATCA de forma a 

garantir a transparência. 
 

Alguns módulos funcionam como temas durante dois ou três anos do curso. Esses módulos foram 

divididos em partes – por exemplo “Psicologia do Desenvolvimento e da Educação” foi dividido em 

dois módulos: “Psicologia do Desenvolvimento e da Educação  (I)” e “Psicologia do 

Desenvolvimento e da Educação (II)”.  

 

O estudante deve completar 50 módulos e entre eles 4 módulos Especialização. Todos os módulos 

são obrigatórios/nucleares. A ordem dos módulos é determinada pelo programa definido pelo 

ISET/OWU.   

 

O estudante que durante o programa decida mudar de curso pode transferir os créditos obtidos 

nos módulos que ele tenha completado para uma outra instituição de ensino superior. Ou ele 

pode posteriormente voltar ao ISET/OWU e continuar os seus estudos na Licenciatura em Ensino 

de Português utilizando os créditos obtidos. 

No âmbito da mobilidade, o estudante pode ter interesse em frequentar um módulo numa outra 

instituição de ensino superior dentro ou fora do País. Então, a OWU juntamente as outras 

instituições com as quais firmará acordos, garante esse processo de mobilidade. 
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18 REGULAMENTO SOBRE EXAMES E AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES 

18.1 Regulamente da avaliação 
Ver a aplicação Anexo 9. 

18.2 Principios gerais 
O estudante deve participar activamente em todos os módulos. As disciplinas terminam com 

exames que podem ter vários elementos, como um exame oral, exame escrito, exame oral com 

base em relatório escrito, apresentação de tarefas DMM (ver artigo 19 neste documento ou na 

aplicação anexo 7), apresentação de um vídeo, uma exposição ou um poema, um relatório ou um 

ensaio. Também pode envolver um “exame do povo” ou de conclusão das tarefas DMM. 

18.2.1 Avaliação contínua e formativa  

Associando à Metodologia de formação, a avaliação da aprendizagem assume um carácter 

sistemático, contínuo, formativo e de regulação do desenvolvimento do estudante. Assim sendo, a 

avaliação orienta-se por uma lógica emancipatória, permitindo o desenvolvimento de autonomia 

do estudante. 

Como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem em que a metodologia usada assenta 

na DMM, a avaliação estimula o desenvolvimento da criatividade e das competências do 

estudante, que, sob orientação do professor (mediador das aprendizagens), experimenta, se auto-

avalia, se auto-regula e melhora continuamente o seu desempenho. 

A concepção da avaliação nesta proposta curricular fundamenta-se nas seguintes perspectivas:  

 Perspectiva humanizadora, porque a partir dela pretende-se formar o estudante como 

pessoa em todas as dimensões intelectual, humana e afectiva; 

 Perspectiva reflexiva, permitindo que o estudante possa fazer análise crítica e julgamento 

do seu progresso na aprendizagem; 

 Perspectiva construtiva, uma vez que a avaliação permite ao estudante a tomada de 

decisões, desenvolve estratégias de aprendizagem. 

Na aplicação da avaliação observam-se também alguns princípios básicos, nomeadamente: a 

consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens desenvolvidas pelos estudantes, 

avaliação formativa, valorização da evolução do estudante e transparência. 
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A prática de avaliação integra-se na metodologia cuja fundamento é a Doutrina do Método 

Moderno de ensinar e aprender, que é a base e filosofia da metodologia de ensino-aprendizagem 

do ISET/OWU. 

 Isto significa que os estudantes vão realizar estudos individuais (organizados em conformidade 

com uma série de tarefas de DMM), e vão desenvolver experiências e prácticas como 

pesquisadores, activistas, professores de línguas ou educadores. Logo que o estudante complete 

uma tarefa de estudo, curso ou experiência é-lhe atribuída a pontuação correspondente à tarefa 

realizada. Como parte do processo de conclusão de uma tarefa de estudo num assunto, o 

estudante deve enviar as observações, análises, conclusões ou outros resultados do seu trabalho 

para o professor para comentários e avaliação. Isto proporciona uma avaliação formativa 

interactiva durante o estudo do módulo. Desse modo, a participação individual do estudante é 

passível de medição (quantificação) e garante a transparência para os outros estudantes, 

professores e membros da direcção.  

18.3 Exame no fim de cada módulo 
No final de cada semestre há uma avaliação/exame final em cada um dos módulos do semestre.  

O formato do exame será desenhado de modo a reflectir o desenrolar do processo de 

aprendizagem dos estudantes, levando assim em conta, a pesquisa, as acções, a prática e os 

debates que aconteceram durante a formação de um grupo específico de estudantes.  

O exame pode ter uma variedade de modalidades, nomeadamente exame oral, com ou sem 

tempo de preparação, exame escrito, produção e apresentação de um relatório ou de um ensaio 

analítico, uma apresentação pública, uma sessão de ensino, um relatório de práctica, um exame 

prático, um outro formato inovador ou uma monografia defendida perante um júri. 

O exame pode, igualmente, observar formas de organização como um grupo de estudantes que 

juntos participam num exame oral, numa apresentação ou acção em grupo, ou num relatório de 

grupo. 

O plano temático tem uma descrição de cada exame de cada módulo. 

Em 19 módulos a avaliação é baseada no trabalho feito durante o semestre, o que levará a uma de 

duas notas: Aprovado ou Não Aprovado. Todos os outros 31 módulos têm como avaliação final 

exames onde a classificação é quantitativa e será dada na escala de zero (0) a vinte (20) valores. 

A escala numérica corresponde às seguintes classificações qualitativas: 

 19-20: Excelente;  17-18: Muito Bom  14-16: Bom;   

10-13: Suficiente   00-09 valores: Insuficiente 
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18.4 Avaliação na forma de avaliação diária  
 

O nosso sistema de avaliação do progresso do estudante no decurso dum Módulo,  fundamenta-se 

no desenvolvimento por parte do estudante, com o acompanhamento do tutor, de cada tarefa 

DMM que faz parte do conteúdo do Módulo específico.  

Cada Módulo é composto por um conjunto de tarefas pelas quais o estudante no EàD tem acesso 

durante o desenvolvimento dos seus estudos, usando a nossa plataforma online, onde cada 

estudante está registado para poder resolver tarefas e ter acesso aos ficheiros, para comunicar 

com os tutores e comunicar com os seus colegas através da internet. 

Cada tarefa DMM,  tem indicação de um tempo em horas sugeridas do tempo que o estudante 

pode dedicar para conseguir os resultados esperados na tarefa.  

A soma do tempo em horas de todas as tarefas DMM que confirmam o conteúdo do Módulo, está 

em sincronia com a duração programática do Módulo, em concordância com o Curriculum em 

acreditação, o plano geral dos Módulos para cada período e o plano dos exames finais 

correspondentes. 

O progresso do cumprimento dos resultados esperados por parte do estudante, é avaliado pelo 

tutor e discutido com o estudante, tarefa a tarefa, no decurso do módulo, na medida em que o 

estudante resolve as exigências colocadas e desenvolve os resultados esperados através da 

directiva de cada tarefa, com as orientações dadas no seu conteúdo e ficheiros com o 

acompanhamento virtual do mesmo tutor. 

O sistema de avaliação do progresso do estudante no decurso do Módulo basea-se  na definição 

anterior.  

O texto seguinte mostra os elementos essenciais que fundamentam o nosso sistema de avaliação 

do progresso do estudante no decurso do Módulo baseado na tarefa: 

1. Os passos virtuais essenciais do nosso sistema de avaliação do progresso de estudante no 
decurso do Módulo. 
 
a. O estudante escolhe uma tarefa DMM da lista de tarefas que confirma o conteúdo do 

Módulo. Ver Figura 1. 
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Figura 1. 

b. O estudante aborda para o seu estudo a tarefa DMM escolhida que contém 

fundamentalmente: uma introdução, uma directiva com instruções a seguir usando as 

informações ou documentos de estudo apresentados como ficheiros. Ver Figura 2. 
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Figura 2. 
 

Pode observar-se que tanto na Figura 1 como na Figura 2, aparece uma indicação do estado da 

tarefa, assim: 

 Tarefa não iniciada: indica que essa tarefa ainda não foi escolhida pelo estudante para ser 

abordada. 

 Tarefa finalizada: indica que essa tarefa foi finalizada pelo estudante e enviada ao seu 

tutor. 

 Prazo final: indica um prazo adicional acompanhado pelo tutor ao estudante dentro dum 

prazo razoável no cumprimento do plano do Módulo para o cumprimento pleno dos 

resultados esperados. 

 Estado da tarefa: indica que a tarefa finalmente foi aceite pelo tutor. 

c. O estudante responde aos diferentes pontos na directiva da tarefa.  
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d. Quando o estudante termina de resolver a tarefa DMM, envia ao seu tutor, “clicando” em 

finalizar. 

 

e. O tutor tem na sua mesa de trabalho virtual, no website, as tarefas que o estudante 

reporta como finalizadas, e que o tutor tenha aceite ou não. Ver figura 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

f. O tutor envia ao estudante recomendações e sugestões em relação às respostas dadas por 

ele e assim ultrapassa as dificuldades na solução da tarefa DMM abordada pelo estudante. 

Este processo repete-se até que o tutor considere que a tarefa DMM trabalhada pelo 

estudante foi cumprida de acordo com os resultados programados e esperados. 

 

É neste ponto que se concentra o nosso sistema de avaliação do progresso do estudante 

no decurso do Módulo. A avaliação interactiva acontece em tempo real à medida que o 

estudante desenvolve a tarefa DMM que decidiu abordar. O tutor deve estar disponível 

para esta interacção, o que vai aumentar o interesse do estudante no EàD para o avanço 

dos seus estudos, melhorando de cada vez os seus resultados e desempenho. 
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g. O nosso sistema de avaliação do progresso do estudante no decurso do módulo, é feito 

em tempo real durante o desenvolvimento de cada tarefa DMM e oferece diferentes 

utilidades para que tanto o estudante como o tutor, tenham o conhecimento e controlo a 

tempo, sobre o progresso dos estudos e das acções a seguir por ambos.  

 

Como exemplo, a figura seguinte é uma das muitas modalidades oferecidas no Sistema de 

Avaliação do progresso do estudante no decurso do Módulo. Ver Figura 4. (O sistema usa códigos 

de cor para a avaliação de progresso no desenvolvimento da tarefa): 
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Figura 4. 

O nosso estudante no EàD, deve obrigatoriamente alcançar a quantidade de pontos requerida 

pelo módulo para conseguir apresentar a avaliação final ou o exame final, para avançar para o 

período seguinte. 

18.5 Informação sobre o exame de fim de curso  
Antes do exame final no fim da formação o estudante deve produzir um relatório como o 

resultado final do projecto de investigação-acção que se estende por diversos módulos - e deve 

defender o relatório em público. 

Também são realizados exames nas duas disciplinas de especialização. Estes exames incluem os 

elementos escritos e orais. 

18.6 Formas De Culminação Do Curso 
Durante o oitavo e último período, os estudantes vão produzir uma monografia individual dentro 

dos módulos da Licenciatura em Pedagogia – Formação de Formadores de Professores do Ensino 

Básico. Para a monografia de pesquisa, os estudantes deverão basear-se em estudos, trabalhos e 
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investigação no campo e na sala de aula. O objectivo é permitir aos estudantes demonstrarem a 

capacidade de análise e de avaliação teórica e prática do ensino e aprendizagem.   

A Monografia Científica será defendida diante de um júri num exame público com examinadores 

externos.  

19 CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO   

19.1 Infra-estruturas e espaços 
O ISET/OWU dispõe de uma área de 1.500 hectares onde funciona o seu Campus no Posto 

Administrativo de Changalane, distrito de Namaacha. No Campus foram construídos edifícios para 

vários serviços, nomeadamente, salas de aulas, administração, dormitórios, residências do Corpo 

Docente e dos Membros da Direcção do Instituto e Produção Hortícola.  

19.1.1 Salas, Espaços e Recursos para o Ensino-Aprendizagem (Apetrechamento) 

 

 Espaços para o Ensino-Aprendizagem  

Utilidade  Salas de 
aula 

Biblioteca 
física 

Centro de 
Recursos 

Sala de 
Ensino à 
Distância 

Sala de 
Conferências 
(Anfiteatro) 

Salas de 
Professores 

Sala de 
Registo 
Académico 

Quantidade  8 1 rica em 
livros para 
referência

s etc. 

1 1 1 3 1 

Nota bem: Os espaços estão equipados com mobiliário, material informático e recursos audiovisuais 
(computadores, projectores, equipamento de som, etc.) 

 

19.1.2 Espaços (Instalações) para serviços sociais e de Administração 

 Espaços (instalações) para serviços sociais e de Administração 

Utilidade  Gabinetes  Refeitório e 
sala de 
Eventos 

Cozinha  Dormitórios 
para 
Estudantes  

Apartamentos 
para 
Professores 

 

Quantidade  4 1 1 26 10  

Nota bem: Os dormitórios para estudantes têm capacidade para albergar 240 pessoas. 
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19.1.3 Equipamentos e meios circulantes 

 Meios circulantes – Quantidade 

Machimbombos  3 Para viagens de estudo dentro e fora do país 

Viaturas 3 Para apoio aos serviços de administração, transporte de 
pessoal e logística 

Bicicletas 

Tendas 

80 

50 
Para viagens de estudo dentro e fora do país 

 

19.1.4 Facilidades de educação física 

 Facilidades de educação física 

Tipo 

 
Campo 
para 
futebol  

 
Campo  
para 
basquete
bol 

 
Campo 
para 
voleibol  

 
Corrida em 
volta da 
instituição  
(3.8 
quilómetros) 

 
Facilidades para 
exercício aeróbico 
(treinamento com 
acompanhamento de 
música e vídeo) 

 
Equipamento de 
ginásio: 
levantamento de 
pesos e bicicleta fixa 

 

19.2 Recursos Humanos 
19.2.1 Docentes do Curso de Licenciatura em Pedagogia - Formação de Formadores de 

Professores do Ensino Básico 

Grau académico Regime efectivo  
(tempo inteiro) 

Regime parcial Total  

Licenciados  15   2 17  

Mestres e Doutores incl. 
1 mestrando 

6 1 7 

TOTAL 21  3 24 

 

19.3 Outras condições 

 Energia eléctrica da Rede Nacional (EDM) e um gerador de segurança; 

 Sistema de água canalizada (potável) a partir de um furo local; 

 Recursos financeiros que resultam de receitas próprias e dos parceiros da ADPP; 

 Campos de jogos; 

 Espaços de lazer. 
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20 PLANO DE ESTUDOS  

Ano 1 

 

DISCIPLINA ÀREA CIENTÍFICA CRÉDITOS
TOTAL 
HORAS 

HORAS DE 
CONTACTO

HORAS DE 
ESTUDO 

INDEPEND.

Historia Universal, e o Mundo Actual, 
Democracia e Direitos Humanos

Ciência Socais 
e Humanas

6 150 50 100

Homem, Natureza e Desenvolvimento Ciência Socais 
e Humanas

3 75 25 50

O Universo, a Terra e as Ciências Naturais e 
Matemática 1

Ciência Socais 
e Humanas

4 100 30 70

Pedagogia 1 – Filosofia da Educação Ciências da 
Educação

4 100 30 70

Grandes Assuntos do Nosso Tempo 1 Ciência Socais 
e Humanas

4 100 30 70

Inglês 1 Ciências de 
Línguas

2 50 15 35

O Professor e a Escola do Século XXI 1 Ciências da 
Educação

7 175 55 120

Total 30 750 235 515

1º Semestre

 
 

DISCIPLINA ÀREA CIENTÍFICA CRÉDITOS
TOTAL 
HORAS 

HORAS DE 
CONTACTO

HORAS DE 
ESTUDO 

INDEPEND.

Introdução à Investigação Educacional Ciência Socais 
e Humanas

4 100 30 70

Carisma e Papéis Modelo Ciência Socais 
e Humanas

6 150 50 100

Métodos e Meios de Ensino e Aprendizagem 1 Ciências da 
Educação

7 175 55 120

Psicologia do Desenvolvimento e da Educação 
1

Ciências da 
Educação

3 75 25 50

Inglês 2 Ciências de 
Línguas

3 75 25 50

O Professor e a Escola do Século XXI 2 Ciências da 
Educação

3 75 25 50

O Universo, a Terra e as Ciências Naturais e 
Matemática 2

Ciência Socais 
e Humanas

4 100 30 70

Total 30 750 240 510

2º Semestre
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Ano 2 

 

DISCIPLINA ÀREA CIENTÍFICA CRÉDITOS
TOTAL 
HORAS 

HORAS DE 
CONTACTO

HORAS DE 
ESTUDO 

INDEPEND.

Prática Pedagógica  - Nas Escolas 1 Ciências da 
Educação

8 200 60 140

Métodos e Meios de Ensino e Aprendizagem 2 Ciências da 
Educação

4 100 30 70

Moçambique Contemporâneo 1 Ciência Socais 
e Humanas

4 100 30 70

Pedagogia 2 - Estratégias do Ensino Básico e da 
Formação de Professores em Moçambique e 
na Região da SADC

Ciências da 
Educação

3 75 25 50

Psicologia do Desenvolvimento e da Educação 
2

Ciências da 
Educação

4 100 30 70

Inglês 3 Ciências de 
Línguas

2 50 15 35

Sociologia da Criança, Grupos e Instituições Ciências da 
Educação

5 125 40 85

Total 30 750 230 520

3º Semestre

 

 

DISCIPLINA ÀREA CIENTÍFICA CRÉDITOS
TOTAL 
HORAS 

HORAS DE 
CONTACTO

HORAS DE 
ESTUDO 

INDEPEND.

Prática Pedagógica - Nas escolas 2 Ciências da 
Educação

7 175 55 120

Métodos e Meios de Ensino e Aprendizagem 3 Ciências da 
Educação

4 100 30 70

Moçambique Contemporâneo 2 Ciência Socais 
e Humanas

4 100 30 70

Metodologias de Ensino no Ensino Básico Ciências da 
Educação

4 100 30 70

Sociolinguística Ciências de 
Línguas

4 100 30 70

Grandes Assuntos do Nosso Tempo 2 Ciência Socais 
e Humanas

4 100 30 70

Inglês 4 Ciências de 
Línguas

3 75 25 50

Total 30 750 230 520

4º Semestre
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Ano 3 

 

DISCIPLINA ÀREA CIENTÍFICA CRÉDITOS
TOTAL 
HORAS 

HORAS DE 
CONTACTO

HORAS DE 
ESTUDO 

INDEPEND.

Prática Pedagógica - Nas Escolas 3 Ciências da 
Educação

4 100 30 70

Prática Pedagógica - Na Communidade 1 Ciência Socais 
e Humanas

1 25 5 20

Planificação, Coordenação e Administração 1 Ciências da 
Educação

6 150 50 100

Activista Comunitário Intelectual 1 - 
Alfabetização e Literacia

Ciência Socais 
e Humanas

4 100 70 30

Avaliação de Estudantes Ciências da 
Educação

3 75 25 50

Especialização 1.1

Ciências 
Sociais/ 
Naturais e 
Humanas

4 100 30 70

Investigação-acção na Educação - Planificação 
e Preparação

Pesquisa 8 200 60 140

Total 30 750 270 480

5º Semestre

 

 

DISCIPLINA ÀREA CIENTÍFICA CRÉDITOS
TOTAL 
HORAS 

HORAS DE 
CONTACTO

HORAS DE 
ESTUDO 

INDEPEND.

Prática Pedagógica - Nas Escolas 4 Ciências da 
Educação

5 125 40 85

Prática Pedagógica - Na Communidade 2 Ciência Socais 
e Humanas

2 50 10 40

Activista Comunitário Intelectual 2 - 
Lutando ao Lado do Pobre

Ciência Socais 
e Humanas

6 150 50 100

Especialização 1.2

Ciências 
Sociais/ 
Naturais e 
Humanas

5 125 40 85

O Futuro de Moçambique Ciência Socais 
e Humanas

6 150 50 100

Investigação-acção na Educação Fase 1: 
Implementação de Projecto

Pesquisa 6 150 30 120

Total 30 750 220 530

6º Semestre
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Ano 4 

 

DISCIPLINA ÀREA CIENTÍFICA CRÉDITOS
TOTAL 
HORAS 

HORAS DE 
CONTACTO

HORAS DE 
ESTUDO 

INDEPEND.

Planificação, Coordenação e Administração 2 Ciências da 
Educação

5 125 40 85

Especialização 2.1

Ciências 
Sociais/ 
Naturais e 
Humanas

5 125 40 85

Investigação-acção Fase 2: Implementação e 
Avaliação de Projecto

Pesquisa 8 200 40 160

Investigação-acção na Educação Fase 3: 
Conclusão de Trabalho e Elaboração de 
Relatório

Pesquisa 12 300 60 240

Total 30 750 180 570

7º Semestre

 

 

DISCIPLINA ÀREA CIENTÍFICA CRÉDITOS
TOTAL 
HORAS 

HORAS DE 
CONTACTO

HORAS DE 
ESTUDO 

INDEPEND.

Prática Pedagógica - Projecto Educacional Ciência Socais 
e Humanas

2 50 15 35

Especialização 2.2

Ciências 
Sociais/ 
Naturais e 
Humanas

4 100 30 70

Epistemologia Ciência Socais 
e Humanas

6 150 50 100

Preparação da Monografia Pesquisa 2 50 15 35

Monografia Pesquisa 16 400 60 340

Total Horas/Creditos 30 750 170 580

8º Semestre

 

 

4225Total do Curso 240 6000 1775
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Tabela de Precedências   

 

Na elaboração das tabelas de precedências foi observado o princípio da definição de um mínimo 

de precedências para garantir a flexibilidade do currículo e facilitar a sua gestão. Assim, o 

princípio base para estabelecer as precedências foi: 

 Para as disciplinas com conteúdos amplos foram subdivididos em várias cadeiras; 

 Para as cadeiras com conteúdos inter-relacionados em que a compreensão dos conteúdos 

de uma depende do entendimento e do domínio dos conceitos, instrumentos e modelos 

leccionados em cadeiras precedentes. 

 

Inscrição em: Depende da Aprovação em: 

O Universo, a Terra e as Ciências Naturais e 
Matemática 2 

O Universo, a Terra e as Ciências Naturais 
e Matemática 1 

Pedagogia 2: Estratégias do Ensino Básico e da 
Formação de Professores em Moçambique e na 
Região da SADC 

Pedagogia I – Filosofia da Educação 

 

Grandes assuntos do nosso tempo 2 Grandes assuntos do nosso tempo 1 

O professor e a escola do século XXI 2 O professor e a escola do século XXI 1 

Inglês II Inglês I 

Inglês III Inglês II 

Moçambique contemporâneo 2 Moçambique contemporâneo 1 

O futuro de Moçambique Moçambique contemporâneo 2 

Psicologia do Desenvolvimento e da Educação 2 Psicologia do Desenvolvimento e da 
Educação 1 

Métodos e Meios de Ensino e Aprendizagem 2 Métodos e Meios de Ensino e 
Aprendizagem 1 

Métodos e Meios de Ensino e Aprendizagem 3 Métodos e Meios de Ensino e 
Aprendizagem 2 

Planificação, Coordenação e Administração 2 Planificação, Coordenação e 
Administração 1 
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Especialização 1.2 Especialização 1.1 

Especialização 2.2 Especialização 2.1 

Investigação-acção na Educação fase 1 - 
Implementação de projecto 

Investigação-acção na Educação  - 
Planificação e preparação 

Investigação-acção fase 2: Implementação e 
avaliação de Projecto 

Investigação-acção na Educação  - 
Planificação e preparação 

Investigação-acção na Educação fase 3 -
Conclusão de trabalho e elaboração de relatório 

Investigação-acção fase 2: Implementação 
e avaliação de Projecto 

Monografia.  Preparação da monografia 
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21 PLANOS TEMÁTICOS 

21.1 Área Disciplinar 1: Ciências Naturais, Sociais e Humanas 
 

Código:  

1/1-1  

Créditos: 

4 + 4 

Título:  

O Universo, a Terra e as Ciências Naturais e Matemática 1+2 

Ano:  
1o 

Semestre: 
1 + 2 

Tipo: Ciências Naturais  Nível: Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 
Com este módulo pretende-se que o estudante entenda a magnitude das forças da 
natureza e conheça as suas implicações. 

Conteúdo 

Este módulo proporciona conhecimentos e reflexões sobre o Universo e a Terra no 
Universo, a origem da Terra, as interpretações e opiniões durante a história do 
Homem, os resultados mais recentes da investigação sobre a criação do Universo e 
da Terra.  

Este módulo constitui igualmente uma abertura ao mundo das descobertas mais 
recentes nas ciências, debruçando-se sobre as leis fundamentais da termodinâmica, 
da entropia, de sistemas de auto-organização, de equilíbrio, desequilíbrio e caos. Na 
biologia e medicina há a referir as recentes descobertas sobre o ADN, origem das 
doenças e funções do cérebro, que podem alterar totalmente o futuro do Homem. 

O Sistema Solar - A origem da Terra -  Ciência em Geral -  Física - Química -  Biologia 
- Evolução - Geologia - Geografia e Ecologia - Matemática  

Métodos 
Palestras, estudos individuais, grupos de estudos, seminários, debates, 
experiências, trabalho de campo 

Avaliação 1) Exame de múltipla escolha 
2) Exame de múltipla escolha 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês) 

Bibliografia 

O Universo, a Terra, Ciências Naturais e Matemática I: 

ATTENBOROUGH, David (1990) A Vida Na Terra. São Paulo: Martins Fontes.  

BARLOW, Maude & CLARKE, Tony (2003) Ouro Azul. Brasil: M. Books 

BROWN, Lester R. (2009) Plano B 4.0 – Mobilização para Salvar a Civilização. Brasil: 
Bradesco 

HAWKING, Stephen (2004) Breve Historia do Tempo. Lisboa: Gradiva 

LOVELOCK, James (2001) Gaia - Um novo olhar sobre a vida na Terra. Lisboa: 
Edições 70 
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LOVELOCK, James (2006) A Vingança de Gaia. Brasil: Intrínseca 

LUCCI, Elian Alabi & BRANCO, Anselmo Lázaro (2009) O Universo, o Sistema Solar e 
a Terra. Brasil: Atual - Didáticos 

NOVELLO, M. (s.d.) Que é Cosmologia, O revolução do Pensamento Cosmologico. 
Brasil: Jorge Zahar Editor Ltda. 

SAGAN, Darion (2004) Microcosmos-Quatro Bilhões de Anos de Evolução 
Microbiano. São Paulo: Cultrix. 

SIEVER, Raymond et al. (2013) Para Entender a Terra. 6a edição. Brasil: Bookman 
Companhia Ed. 

O Universo, a Terra, Ciências Naturais e Matemática II: 

ALMEIDA, Benjamim (2004) Fundamentos da Química. Portugal: Edições Silabo 

CAPRA, Fritjof (2004) O Ponto de Mutação, 25. edição. Brasil: Cultrix  

BEN-DOV, Yoav (1996) Convite à Física. Brasil: Zahar 

FEYERABEND, Paul (2007) Contra o Método. Brasil: UNESP 

HEERDT, Mauri Luiz & LEONEL, Vilson (2007) Metodologia Científica e da Pesquisa, 
5ª edição. Brasil, Palhoça: Unisul Virtual 

MARSHALL, Ian & ZOHAR, Danah (1997) Who´s Afraid of Schrödinger´s Cat? 1ª ed. 
New York: Quill William Morrow New York. 

MATIAS, Osório & MARTINS, Pedro (2000) Ciências da Natureza. Portugal: Areal 
Editores. 

TELECURSO 2000 (2006) Ensino Médio Matemática. Brasil: FIESP & Fundação 
Roberto Marinho 

VÁRIOS (2003) Atlas Básico de Geografia Física. Portugal: Didáctica Editora 

Docentes 

Annechienus Nydam, Mestre em Matemática 
Nomésia Cole, Lic. em Ciências Sociais 
Bernardo Matavel, Lic. em Ciências Sociais 
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Código:  

1/1-2  

Créditos: 

6  

Título:  

História Universal e o Mundo Actual, Democracia e Direitos 
Humanos 

Ano: 
1o 

Semestre: 
1 

Tipo: Ciências Socais e 
Humanas 

Nível: Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 

No presente estado de desenvolvimento socio-político de Moçambique e da região 
da SADC importa sensibilizar o futuro formador sobre os debates na esfera dos 
direitos humanos e democratização das sociedades. 

Conteúdo 
 

O presente módulo tem o carácter de uma revisão e aprofundamento. Com efeito, 
leva o estudante a perceber melhor a origem do Homem até ao mundo socio-
económico actual e as consequências para o futuro do Homem em geral. 

Sociedades pré-históricas - As civilizações antigas - Europa, o renascimento e o 
colonialismo - Revolução industrial e revolução tecnológica - África e sua 
colonização - Surgimento da democracia e do socialismo - As Guerras mundiais - A 
descolonização e a formação de novos Estados independentes - 1945-2000, as lutas 
ideológicas; A Guerra Fria, Direitos Humanos e Civis - Economia global, instituições, 
alianças e blocos económicos (por regiões) - A luta contra a pobreza e as doenças 
no mundo - Os combates políticos e militares na luta pelo poder - Os Direitos 
Humanos - Educação para a paz e democracia - Conflitos e violência - O direito ao 
desenvolvimento. 

Métodos Palestras, estudos individuais, grupos de estudos, seminários, debates, 
experiências, viagens de campo, tarefas DMM. 

Avaliação: Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

AMNISTIA INTERNACIONAL (1991) Guia da Carta Africana dos Direitos do Homem e 
dos Povos. Lisboa: Aguifil 

BERGH, Lucia Van Den (2011) Porque prevaleceu a paz: Moçambicanos respondem. 
Maputo. AWEPA 

DOWBOR, Ladislau (2012) Democracia econômica – Alternativas de gestão social. 
Brasil: Vozes. 

MONDLANE, Eduardo (1995) Lutar por Moçambique. Centro de Estudos Africanos 

NORLING, Mikael et al (2009) Frente de História. Primeira Edição Privada, impresso 
na Índia 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (1948) Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf 
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OVERY, Richard (2004) Complete History of the World: The Ultimate Work of 
Historical Reference. Barnes & Noble. 

PALMER, Douglas (2004) A Pré-História: O Passado revelado. Lisboa: Estampa. 

PARKER, Vitória (2000) Os Direitos das Mulheres. Lisboa: Gradiva. 

PAZZINATO, Alceu L. & SENISE, Maria Helena V. (2006). História Moderna e 
Contemporânea. São Paulo: Editora ática. 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (2004) Constituição da República. Maputo: 
Assembleia da República. 

RIBEIRO, Manuel de Almeida & FERRO, Mónica (2004) A Organização das Nações 
Unidas. Coimbra: Almedina. 

SHIVA, Vandana & MIES, Maria (1998) Ecofeminismo. Portugal: Instituto Piaget. 

Docentes 

Mikael Norling, Doutor em Sociologia  
Daniel Macamula, Lic. em Ciências Sociais 
Bernardo Matavel, Lic. em Ciências Sociais 

 
 

Código:  

1/1-3  

Créditos: 

3 

Título:  

Homem, Natureza e Desenvolvimento 

Ano: 

1o 

Semestre:  

1 

Tipo:  
Ciências Naturais e 
Humanas 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 
Para compreender a relação entre o Homem e a natureza numa perspectiva de 
longo prazo e a perspectiva de criar um desenvolvimento sustentável de 
Moçambique. 

Conteúdo 

O módulo analisa e proporciona conhecimentos básicos sobre o homem em termos 
de: aspectos éticos da vida pessoal e da sociedade, responsabilidades e planos de 
como posicionar-se nas estratégias e agendas para um futuro desenvolvimento de 
Moçambique e do mundo. 

O ser humano como espécie, desenvolvimento e futuro – Teorias das fases de 
evolução do Homem - Conhecimento prático sobre doenças e sobre uma vida 
saudável - As relações entre o Homem e o ambiente - Estratégias para o 
desenvolvimento sustentável de Moçambique. 

Métodos Palestras, estudos individuais, grupos de estudos, seminários, debates, 
experiências, viagens de campo, pesquisa na Internet 

Avaliação Um produto escrito para avaliação 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia BANCO MUNDIAL (2008) Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2008 - 
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Agricultura para o Desenvolvimento. Washington, DC: Banco Mundial. 

COMITÉ DE CONSELHEIROS (2003) Agenda 2025 Visão e Estratégias da Nação, 
Maputo, República de Moçambique. 

DIAMOND, Jared M. (2001) Armas, Germes e Aço – Os destinos das sociedades 
humanas. Rio de Janeiro: Record. 

DIOUF, Jacques (2002) FAO: Agricultura mundial até 2030. Itália  

DOMINGUES, Helena Vaz & BATISTA, José Augusto & SOBRAL, Marília Serrano 
(1998) O Mistério da Vida. Lisboa: Texto Editora.  

GORE, Al (2007) Uma Verdade Inconveniente: a crise do aquecimento global. 
Lisboa: Gradiva.  

LANDES, David S. (1998) Riqueza e a Pobreza das Nações: Por que Algumas São Tão 
Ricas e Outras São Tão Pobres. Brasil: Nacional.  

LOVELOCK, James (2006) A Vingança de Gaia. Rio de Janeiro: Intrínseca 

MADELEY, John (2003) O comércio da fome. São Paulo: Vozes. 

Docentes 

Annechienus Nydam, Mestre em Matemática 
Nomésia Cole, Lic. em Ciências Sociais 
Bernardo Matavel, Lic. em Ciências Sociais 

 
 

Código:  

1/2-4  

Créditos: 

2 

Título:  

Inglês I 

Ano: 

1o 

Semestre:  

1 

Tipo:  
Ciências Humanas 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos Reforçar, em Inglês, habilidades verbais e escritas, e capacidades práticas sobre o 
funcionamento da gramática. 

Conteúdo 

Através deste módulo, o formando exercita as noções básicas da língua inglesa que 
traz da sua formação anterior. Aqui, o formando aprende o vocabulário dos 
aspectos pedagógicos e sócio-culturais da sala de aulas. 
Gramática - Oralidade centrada na vida pessoal e no dia a dia - Oralidade centrada 
no mundo da escola - Leitura de textos simples - Escrita: ensaios simples. 

Métodos Cursos, estudos individuais, conversas, redacção gramática, exercícios 
Avaliação Exame de múltipla escolha 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 

BBC - PUBLIFOLHA (2010): Aprenda a Falar Inglês. São Paulo: Publifolha. 
 

DAVIES, Ben Parry (2005): Como Entender o Inglês Falado. Brasil: Editora Campus. 
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DAVIES, Ben Parry (2010): Fale bem Inglês – Como Melhorar Sua Fluência Falado. 
Brasil: Editora Campus. 

 
FNAPLV, (1992) Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras no Ensino na 
Europa Ocidental (documentos aprovados pela FIPLV), Lisboa. 

GOLDIE, Jane (2001) Manual de Conjugação de Verbos de Inglês. 1. Ed. Lisboa: 
Editorial Presença. 

JAMES, F. H. (1992) Positive Classroom Instruction. New York: McGraw – Hill, inc. 

MURPHY, Raymond (2012) English Grammar in Use – with answers. Fourth edition. 
Cambridge University Press. 

SCHULZ, Bernd & SITOE, Bento (2007) School Dictionary for Moçambique / 
Dicionário para Escolas em Moçambique. Maputo: Editora Nacional de 
Moçambique. 

Docentes 
Dina Bak,  Mestre em Literatura (Inglês e Dinamarquês) 
Farai Mtasa, Lic. em Ciências Políticas e Administração. 

 
 

Código:  

1/4-3  

Créditos: 

3  

Título:  

Inglês II 

Ano: 

1o 

Semestre:  

2 

Tipo:  
Ciências Humanas 

Nível: Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 
Continuar a desenvolver competências linguísticas da língua inglesa necessárias na 
profissão docente. 

Conteúdo 

No presente módulo o formando aprofunda os seus conhecimentos da língua 
inglesa aprendidos no módulo Inglês I. O formando estuda e cria habilidades de 
comunicação cada vez mais sólidas, proporcionadas pelas noções gramaticais e de 
sintaxe. O módulo adopta como estratégia de aprendizagem a conversação sobre a 
resolução de problemas práticos da escola, aumentando deste modo a proficiência 
do estudante na utilização desta língua no contexto profissional. 

Gramática e sintaxe - Oralidade relacionada com a cultura geral, o meio e a 
actualidade sócio-política do país - Leitura e interpretação de textos de romances e 
notícias simples - Escrita: contos, cartas, textos sobre educação. 

Métodos Cursos, estudos individuais, conversas, redacção, exercícios da gramática. 

Avaliação 
Exame oral: o estudante escolhe um dos cinco tópicos e faz uma apresentação 
seguida de uma conversa. 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês 
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Bibliografia 

ARBOR, Ann (2007) 100 Clear Grammar Tests. Univ. of Michigan Press. 

FNAPLV, (1992) Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras no Ensino na 
Europa Ocidental (documentos aprovados pela FIPLV), Lisboa. 

GOLDIE, Jane (2001) Manual de Conjugação de Verbos de Inglês. 1. Ed. Lisboa: 
Editorial Presença. 

JAMES, F. H. (1992) Positive Classroom Instruction. New York: McGraw – Hill, inc. 

McCARTHY, Michael & O'DELL, Felicity (2001) Basic Vocabulary in Use – with 
answers, Cambridge University Press. 

MIKULECKY, Beatrice & JEFFREYS, Linda (2004) Basic Reading Power. Pearson 
Education. 

PURLAND, Matt (2008) Talk a Lot Spoken English Course – Elementary Book 1. 
www.englishbanana.com 

Docentes 
Dina Bak  Mestre em Literatura (Inglês e Dinamarquês) 
Farai Mtasa, Lic. em Ciências Políticas e Administração. 

 
 

Código:  

2/5-2  

Créditos: 

2  

Título:  

Inglês III 

Ano: 

2o 

Semestre: 

3 

Tipo:  
Ciências Humanas 

Nível:  
Intermediário 

Objectivos: Para praticar o uso do idioma Inglês. 

Conteúdo: 

Neste módulo os estudantes aprendem e praticam o uso do Inglês.  
Uso do Inglês no mundo digital - Leitura de manuais em Inglês - busca na Internet 
usando Inglês. 

Métodos Estudos individuais, conversas, leitura de pesquisa na Internet, capacidade de ler 
um manual. 

Avaliação: Exame escrito: Um breve ensaio em inglês + exame oral 
Línguas de 
ensino 

Inglês e Português 

Bibliografia 

BENITEZ, Paula (2016) The Jungle Book. Rudyard Kipling. Estados Unidos: 
Createspace Pub. 

BRECHT, Bertolt (1930) The Exception and the Rule. 
http://uubelmont.org/fcbwp4/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/Exception-
and-the-Rule.pdf 

CARROLL, Lewis (1992) Alice in Wonderland. Grã-Bretanha: Wordsworth Editions. 
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GONCALVES, Maria Emilia & TORRES, Angelina (2004) Getting On 7/Inglês 7° Ano – 
Nível 3: Terceiro Ciclo do ensino. Básico. Areal Editor. 

HALL, Margaret (2011) The Adventures of Tom Sawyer. Mark Twain. Estados 
Unidos: Raintree / Steck-Vaugh. 

MELVILLE, Herman (2012) Moby Dick – Edição Bilíngue. Brasil: Landmark 

PACHECO, M. Cristina G. et al (2006) White Fang. Jack London. Brasil: IBEP Nacional. 

RICHARDS, J. & ROGERS, T. (2001) Approaches and Methods in Language Teaching. 
Cambridge: CUP. 

STEVENSON, Robert Louis (2010) The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Grã-
Bretanha: Whites Books. 

Docentes 
Dina Bak, Mestre em Literatura (Inglês e Dinamarquês) 
Farai Mtasa, Lic. em Ciências Políticas e Administração. 

 
 

Código:  

2/6-4  

Créditos: 

3 

Título:  

Inglês IV 

Ano: 
2o 

Semestre:  
4 

Tipo: 
Ciências Humanas 

Nível:  
Avançado 

Objectivos Reforçar a capacidade de uso do idioma Inglês na investigação, bem como na 
comunicação diária. 

Conteúdo 

Este módulo tem duas fases, ambas com ênfase na continuidade prática de leitura, 
escrita e oralidade em Inglês. A primeira baseia-se no uso de pesquisas na 
INTERNET sobre educação em geral, centros de recursos e formação contínua de 
professores. A segunda fase concentra-se no uso prático da língua inglesa através 
de conversas. 

Leitura e interpretação de artigos científicos - Inquéritos e entrevistas -  Oralidade 
através de apresentações e debate. 

Métodos Cursos, estudos individuais, conversas, escrever relatório, exercícios de gramática.  

Avaliação Produzir um produto menor escrito em Inglês. 
Exame oral com a apresentação do produto e a discussão conduzidas em Inglês 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês 

Bibliografia 

BORGES, Jorge Luis (2004). The Aleph and Other Stories. Penguin Classics. 

FUGARD, Athol (2006). Tsotsi. Nova York: Grove Press. 

HARMER, Jeremy (2007) The Practice of English Language Teaching. 4. 

Ed. Harrow: Longman. 
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ROSS, Clifton & REIN, Marcy (2013) Until the Rulers Obey – Voices from Latin 
American Social Movements. Oakland: PM Press. 

STEINBECK, John (2002) The Pearl. Estados Unidos: Penguin USA. 

Docentes 
Dina Bak,  Mestre em Literatura (Inglês e Dinamarquês) 
Farai Mtasa, Lic. em Ciências Políticas e Administração.. 

 
 

Código:  

 

Créditos: 

4  

Título:  

Grandes Assuntos do Nosso Tempo (I) 

Ano: 

1o 

Semestre: 

1 

Tipo:  
Ciências Socais e Humanas 

Nível:  
Básico 

Objectivos 

Compreender a influência dos acontecimentos mundiais sobre a vida e o trabalho; 
para ser capaz de analisar a evolução do mundo, com impacto sobre Moçambique; 
considerar o papel das instituições e organizações internacionais. 

Conteúdo 

Grandes questões do nosso tempo (I) é um assunto multidisciplinar que abrange 
aspectos das ciências sociais, políticos e económicos, bem como campos 
interdisciplinares, tais como a guerra e a paz, os estudos ambientais e de 
desenvolvimento. 

Pontos focais actuais no mundo; situações existentes de guerra e conflito e as 
razões por detrás; a globalização; o papel das instituições e organizações 
internacionais no desenvolvimento das nações. 

Métodos 

Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
em comum com debates, leitura de textos em comum.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos, incluindo vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 

Avaliação 
Conclusão das tarefas de estudo atribuídas. Exame após Grandes Assuntos do 
Nosso Tempo (II) 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 
recomen-
dada 

DOWBOR, Ladislau et al. (org.) (2010) Riscos e oportunidades : em tempos de 
mudanças. Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, São Paulo; Banco do Nordeste 
do Brasil, Fortaleza, CE 

FREITAS, Carlos Machado de (2011) Um equilíbrio delicado : crise ambiental e a 
saúde no planeta.  Ed. Garamond, Rio de Janeiro 

GALEANO, Eduardo & ZIEGLER, Jean (2008) A Ordem Criminosa do Mundo. 
Documentário da TV Espanha 

NORLING, Mikael et al (2009): Frente de História. Primeira Edição Privada, 
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impresso na Índia 

ONE WORLD UNIVERSITY (2008): Combatendo ao lado do pobre. ISET/OWU, 
Tangue, Moçambique. 

SERRA, Carlos (2012) Da Problemática Ambiental à Mudança – Rumo a um Mundo 
Melhor, Escolar Editora, Maputo 

WHY POVERTY (2012) África roubada – Porque pobreza. Documentário de 
www.youtube.com – página de "Why Poverty" 

Docentes 
 

Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências Politicas e 
em Língua Dinamarquesa 
Daniel Macamula, Lic. em Ciências Sociais 
Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

 

Créditos: 

4 

Título:  

Grandes Assuntos do Nosso Tempo (II) 

Ano: 

2o 

Semestre: 

4 

Tipo:  
Ciências Socais e Humanas 

Nível:  
Intermédio 

Objectivos 
Aprofundar na compreensão do nosso mundo contemporâneo de forma a 
contextualizar o professor e o seu papel na sociedade. 

Conteúdo 

Grandes questões do nosso tempo (II) é um assunto multidisciplinar que abrange 
aspectos das ciências sociais, políticas e económicas, bem como campos 
interdisciplinares, tais como a guerra e a paz, os estudos ambientais e de 
desenvolvimento.  

As relações entre produção, economia e política; o impacto sobre a economia e as 
comunidades de extracção de recursos naturais; as condições dos centros de 
produção no mundo; perspectivas históricas e actuais sobre os sistemas 
económicos e políticos do mundo. 

Métodos 

Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
em comum com debates, leitura de textos em comum.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos, incluindo vídeos; reflexão e análise; preparação de debates. 

Avaliação Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante. 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 
recomen-
dada 

BAUMAN, Zygmunt (2010) Capitalismo Parasitário – e outros temas 
contemporâneos. Ed. Jorge Zahar, Rio de Janeiro, Brasil 

DOWBOR, Ladislau et al. (org.) (2010) Riscos e oportunidades : em tempos de 
mudanças. Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, São Paulo; Banco do Nordeste 
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do Brasil, Fortaleza, CE 

LEONARD, Annie (2011) A História das Coisas – Da natureza ao lixo, o que acontece 
com tudo que consumimos, Ed. Zahar, Brasil. Também como documentário – 
www.storyofstuff.org 

NORLING, Mikael et al (2009): Frente de História. Primeira Edição Privada, 
impresso na Índia 

WHY POVERTY (2012) África roubada – Porque pobreza. Documentário de 
www.youtube.com – página de "Why Poverty" 

Docentes 

Mikael Norling, Doutor em Sociologia  
Daniel Macamula, Lic. em Ciências Sociais 
Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

1/3-1  

Créditos: 

6 

Título:  

Carisma e Modelos de Liderança 

Ano: 

1o 

Semestre: 

2 

Tipo:  
Ciências Humanas 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos  

Objectivos 

O principal objectivo deste módulo é criar no estudante a desinibição e 
fortalecimento pessoal através de actividades práticas que exercitam a sua mente e 
exploram de forma óptima o bom estado de saúde. 

Conteúdo 

Neste módulo, cada estudante analisa a formação da sua personalidade e a 
imagem que reflecte em outras pessoas. Um formador, ou professor, assume um 
papel de liderança na sala de aula, na escola e na comunidade.  

Por essa via, conhece e pratica diferentes modalidades de desporto e cultura, como 
escrever e declamar poemas, fazer teatro, música, etc. O formando estuda a vida e 
obras de grandes personalidades, incluindo as dos seus familiares e amigos. O 
módulo realiza-se através de workshops e debates. 

O Professor como um artista da vida - Mente sã - Corpo saudável - Desporto - O 
sorriso das musas – Modelos de liderança na história – Modelos de liderança no 
mundo de hoje - O formador de professores como um modelo de liderança. 

Métodos Palestras, estudos individuais, estudos em grupo, apresentação artística e cultural, 
debates 

Avaliação Exame: um produto escrito para avaliação. 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 
ARAÚJO, Jorge Miguez (1986) Guia do Animador e Dirigente Desportivo. Lisboa: 
Editorial Caminho. 
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CARSON, Clayborne & SHEPARD, Kris (2006) Um apelo à consciência: Os melhores 
discursos de Martin Luther King. Rio de Janeiro: Zahar. 

CHRISTIE, Ian (1996) Samora uma bibliografia. Ed. Ndjira, Moçambique. 

CARVALHO, Graça Simões & PEREIRA, Beatriz Oliveira (2006) Actividade Física, 
Saúde e Lazer: A infância e Estilos de Vida Saudável. Lisboa: Lidel. 

CHOQUE, Jacques (1995) 1000 exercícios e jogos de ginástica recreativa para 
crianças. Portugal: 7Dias 6Noites. 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000) Crianças do Futuro em Idade Pré-Escolar, 
ed. Humana People to People. 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE, DNS em África, Formação de Professores (2006), 
ed. Federação das Associações Ligadas ao Movimento International HUMANA 
PEOPLE TO PEOPLE. 

JUANES, B. (2006) Introdução aos Carismas. Brasil: Loyola. 

KUIMBA, João (1992) Figuras Célebres 1. Moçambique: Editora Escolar. 

KEMP, Martin (2004) Leonardo Da Vinci, Vida e Obra. 1ª ed. Lisboa: Editorial 
Presença. 

MANDELA, Nelson (1994) Longo Caminho para a Liberdade: Autobiografia de 
Nelson Mandela. África do Sul: Campo das Letras. 

MAZULA, Brazão (2008) Ética, Educação e Criação da Riqueza: Uma reflexão 
epistemológica. 1ª ed. Maputo: Texto Editores. 

PALMER, Joy A. (2007) 50 Grandes Pensadores Modernos. 1ª ed. São Paulo: 
Contexto. 

RAMONET, Ignacio (2004) Fidel Castro, Biografia a duas vozes. Africa do Sul: Campo 
das letras. 

RATEY, John (2002) O Cerebro: um guia para o usuário. Brasil.ed Objectva 

TOBIAS, António (2007) O Fazendor de Utopias: Uma Biografia de Amilcar Cabral. 
1ª ed. Lisboa: Tinta da China 

Docentes 
Catarina Andson, Lic. em Ciências Sociais 
Nomésia Cole, Lic. em Ciências Sociais 
Liva Alexandre Meia, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

 

Créditos: 

4 

Título:  

Moçambique Contemporâneo (I) 

Ano: 

2o 

Semestre: 

3 

Tipo:  
Ciências Socais e Humanas 

Nível:  
Básico 
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Objectivos 

Ter conhecimento das condições de vida para o povo moçambicano; compreender 
as relações entre produção, economia e política a nível nacional e local; considerar 
como as descobertas de depósitos de combustíveis fósseis influenciam o 
desenvolvimento em Moçambique. 

Conteúdo 

A produção agrícola na família e a escala industrial, artesanal e de produção 
industrial; produção de subsistência das famílias moçambicanas; a política do 
governo para a produção e exploração dos recursos naturais; o crescimento 
económico e a melhoria das condições de vida da população; a influência do 
desenvolvimento nacional sobre a escola. 

Métodos 

Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises em 
comum com debates, leitura de textos em comum.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros documentos, 
incluindo vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 

Avaliação 
Conclusão das tarefas de estudo atribuídas. Exame após o Moçambique  
Contemporâneo(II). 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 
recomen-
dada 

BRITO, Luís, et al (org.) (2012) Desafios para Moçambique 2012. Ed. IESE, Maputo 
 
CAPELA, José (2011): Moçambique pela sua História. Principia Editora, Parede, 
Portugal. 
 
COMITÉ DE CONSELHEIROS (2025): Agenda 2005: Visão e Estratégias da Nação. 
Maputo.  
 
GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (1975): Constituição da República Popular de 
Moçambique. Imprensa Nacional de Moçambique, Maputo. 
 
HANLON, Joseph & SMART, Teresa (2008): Há Mais Bicicletas – mas há 
desenvolvimento? Missanga Ideias & Projectos Lda, Maputo. 
 
MINISTÉRIO DE AGRICULTURA (2008): Plano de Acção para Produção de Alimentos 
2008-2011. Moçambique.  
 
MONDLANE Eduardo (1969, 1995): Lutar por Moçambique, Colecção Nosso Chão, 
Maputo. 
 
SELEMANE, Thomas (2013) Boletim sobre o processo político em Moçambique – 
Número 53 – sobre carvão e gás. Editor: Joseph Hanlon. CIP, Centro de Integridade 
Pública, Maputo 
 
SERRA, Carlos et al (org.) (2012) O Meio Ambiente em Moçambique – Notas para 
reflexão sobre a situação actual e os desafios para o futuro. Grupo Ambiente – 
Parceiros de Cooperação, Maputo, Moçambique 
 
SMART, Teresa & HANLON, Joseph (2014) Galinhas e Cerveja: uma receita para o 
crescimento. Ed. UNESP 
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UNESCO CHAMBULE, A. (2000): Organização Administrativa de Moçambique. 
OAM, Maputo. 
 

WOMEN IN DEVELOPMENT (2005): Para além das desigualdades – A mulher em 
Moçambique. Women in Development, Maputo. 
 

Docentes 

Alberto Zita, Mestrando em Ciências Sociais 
José Manhiça, Lic. em Pedagogia 
Dércio Alberto Macuacué, Lic. em Ciências Sociais 

 
 

Código:  

 

Créditos: 

4 

Título:  

Moçambique Contemporâneo (II) 

Ano: 

2o 

Semestre: 

4 

Tipo:  
Ciências Socais e Humanas 

Nível:  
Intermédio 

Objectivos 
Conhecer e compreender as actuais condições de vida da população 
moçambicana; tomar uma posição sobre o que isso significa para um 
professor como um intelectual público. 

Conteúdo 

O conteúdo de Moçambique Contemporâneo (II) são estudos locais sobre 
as condições de vida das pessoas; os efeitos do desenvolvimento 
económico para as condições de vida; a questão da terra; Moçambique 
como um país multicultural; movimentos sociais como expressão do 
compromisso político; o papel do professor no desenvolvimento social e 
humano. 

Métodos 

Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
em comum com debates, leitura de textos em comum.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Identificação de tópicos de 
estudo; selecção de materiais e de métodos de estudo; implementação de 
estudos auto planeados e investigações locais; reflexão e análise. 

Avaliação 
Exame oral no tema proposto pelo aluno. Deve abranger também os aspectos de 
Moçambique Contemporâneo (I). 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 
recomen-
dada 

BRITO, Luís, et al (org.) (2012) Desafios para Moçambique 2012. Ed. IESE, 
Maputo 
 
CONANT, Jeff & FADEM Pam (2013) : Guia Comunitário de Saúde Ambiental. 
Editora: TALC – Teaching Aids at Low Cost 
 
FREIRE, Paulo (2010) Pedagogia da Autonomia. Ed. Paz e Terra, São Paulo, 
Brasil 
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FREIRE, Paulo (2009) Professora sim, Tia Não – Cartas a quem ousa ensinar. 
Ed. Olho d'Água, São Paulo, Brasil 
 
MONROE, M. E DIXON, J. (2009): A Economia da Comunidade. Mozambique: 
Economic Self-Reliance Center. Brigham Young University, USA. PORTUGAL, 
Instituto de Antropologia e Centro de Estudos Africanos (1986):  
Moçambique - Aspectos da Cultura Material. Universidade de Coimbra, 
Lisboa. 
 
ONE WORLD UNIVERSITY (2011): Licenciatura em Pedagogia, ISET/OWU, 
ADPP-Moçambique. 
 
ROCHA, A. (2002): Associativismo e Nativismo em Moçambique - 
Contribuição para o estudo das origens do nacionalismo moçambicano 
(1900 – 1940). Promedia, Lisboa. 
 
ROLIM, C. et al. (2002): A economia Moçambicana Contemporânea. 
Gabinete de Estudos, Ministério do Plano e Finanças, Maputo. 
 
SERRA, Carlos et al (org.) (2012) O Meio Ambiente em Moçambique – Notas 
para reflexão sobre a situação actual e os desafios para o futuro. Grupo 
Ambiente – Parceiros de Cooperação, Maputo, Moçambique 
 
SMART, Teresa & HANLON, Joseph (2014) Galinhas e Cerveja: uma receita 
para o crescimento. Ed. UNESP 

Docentes 

Alberto Zita, Mestrando em Ciências Sociais 
José Manhiça Lic. em Pedagogia 
Dércio Alberto Macuacué, Lic. em Ciências Sociais 



 65 

 

Código:  

 

Créditos: 

6 

Título:  

O futuro de Moçambique 

Ano: 

3o 

Semestre: 

6 

Tipo:  
Ciências Socais e Humanas 

Nível:  
Intermédio 

Objectivos 

Desenvolver a capacidade de analisar e compreender as tendências e processos de 
desenvolvimento, habilidade de previsão e coragem para enfrentar até mesmo 
terríveis cenários futuros; tornar-se treinado em discutir com o povo e a escutá-lo,  
de modo a aprender sobre suas preocupações, aspirações e visões para o futuro; 
tornar-se capaz de levantar debates sobre o futuro de Moçambique; tornar-se 
capaz e pronto a imaginar soluções para os problemas da nação e do seu povo; 
entender o papel criativo do professor na formação da futura nação. 

Conteúdo 

"O Futuro de Moçambique" centra-se em Moçambique como um exemplo dentro 
do campo de estudos futuros, que geralmente é considerado um ramo das 
ciências sociais. 
O conteúdo abrange todos os aspectos da vida nacional e a realidade material, 
tendências nacionais, bem como desenvolvimentos desejáveis; o papel do 
governo; o sector privado e individualidades na formação da futura nação; o que o 
povo de Moçambique quer para o seu futuro pessoal e colectivo; as exigências 
éticas ao professor representadas por uma compreensão de cenários futuros; 
como analisar e projectar tendências; como planificar para o futuro; Didácticas de 
Ciências Sociais e Educação Moral e Cívica: Como ensinar e como estimular o 
debate sobre o futuro num ambiente escolar. 

Métodos 

Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; seminários; “future 
workshops”; chuva de ideias; debates em grupo; planificação, avaliação, 
conclusão; simulação. 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; pesquisa na biblioteca e na internet; escrever relatórios; 
escrever ensaios; escrever poesia, drama ou ficção. 
Investigações e trabalho de campo: Pesquisa de campo com entrevistas 
estruturadas; oratória publica; debates públicos; debates académicos.   

Avaliação  Exame oral baseado num ensaio feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 
recomen-
dada 

CHAMBULE, Alfredo (2000) Organização Administrativa de Moçambique. Maputo: 
CIEDIMA.  

CHERU, Fantiu (2010) The Rise of China and India in Africa. Uppsala, Suécia: Zed 
Press. 

COMITÉ DE CONSELHEIROS (2003) Agenda 2005: Visão e Estratégias da Nação. 
Maputo: República de Moçambique.  

IESE (2015) Desafios para Moçambique 2015. Maputo: IESE. 
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MINISTÉRIO DE AGRICULTURA (2004) Conceito, Princípios e Estratégia da 
Revolução Verde em Moçambique. Moçambique. 

MONROE, M. & DIXON, J. (2009): A Economia da Comunidade. Mozambique: 
Economic Self-Reliance Center. Brigham Young University, USA.  

MOSCA, J. (2008) Agricultura e Desenvolvimento em África. Lisboa: Instituto 
Piaget.  

REDELET, Ateve (2010) Emerging Africa. Washington, DC: Center for Global 
Development. 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (2014) Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
2015-2035. 

SERRA, Carlos et al (org.) (2012) O Meio Ambiente em Moçambique – Notas para 
reflexão sobre a situação actual e os desafios para o futuro. Maputo: Grupo 
Ambiente – Parceiros de Cooperação. 

TOGAL, L, Pimenta, F. & SOUSA, J. (2008) Comunidades Imaginadas – Nação e 
nacionalismo em África. Lisboa: Imprensa da Universidade de Coimbra. 

TOVELA, Samaria (2006) Sugestões para Abordagem do Currículo Local: Uma 
alternativa para a Redução da Vulnerabilidade. Maputo: INDE. 

Docentes 

Alberto Zita, Mestrando em Ciências Sociais 
José Manhiça Lic. em Pedagogia 
Dércio Alberto Macuacué, Lic. em Ciências Sociais 

 
 

Código:  

 

Créditos: 

6 

Título:  

Epistemologia 

Ano: 

4o 

Semestre: 

8 

Tipo:  
Ciências Socais e Humanas 

Nível:  
Avançado 

Objectivos 

Desenvolver curiosidade pessoal; aprender a ser capaz de reflectir sobre os 
assuntos de consciência humana, a natureza do conhecimento e o conceito 
da verdade; adquirir o conhecimento e entendimento da pesquisa moderna 
do cérebro e a teoria da mente; ser capaz de relatar assuntos da 
epistemologia à realidade da escola e as tarefas do professor. 

Conteúdo 

“Epistemologia”, também chamada teoria do conhecimento, é um ramo da 
filosofia de educação. 
Os conteúdos incluem: O que é epistemologia e como os grandes 
pensadores tais como Buda, Platão, Thomas Aquinas, René Descartes, 
Francis Bacon, Ockham e Wittgenstein tentaram responder as questões da 
natureza do conhecimento e da verdade; o livro "Os Analectos" de Confúcio 
e sua visão em aprendizagem, da verdade e da ética, sua aplicação e 
influência na China, sua relevância para os professores de Moçambique. 
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Os trabalhos dos dois vencedores contemporâneos do prémio Nobel, G. M. 
Edelman, que fez uma significante contribuição para a nossa compreensão 
da natureza da consciência, e Eric R. Kandel, que acrescentou a nova 
percepção da teoria da mente. 
A relevância da consideração epistemológica para os desafios que os 
professores enfrentam. 

Métodos 

Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; seminários; debates em grupo. 

Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros documentos; 
pesquisa na biblioteca e na internet; reflexão pessoal e análise; escrever ensaios e 
artigos para jornais e website da OWU. 

Investigações e trabalho de campo: Oratória publica; debates noutras instituições 
superiores; ensinar; experimentos.   

Avaliação  Exame oral baseado num produto feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 
recomen-
dada 

BACHELARD, Gaston (2002) Formação de Espírito Científico, 3ª edição. Brasil: 
Contraponto. 

BROCKMAN, John (2006) Espíritos curiosos – como uma criança se torna cientista. 
Lisboa: Gradavia Publicações  

CHAUI, Marilena (2010) Convite à Filosofia, 14ª edição. Brasil: Ática-Didáticos 

CONFÚCIO (2006) Os Analectos (tradutor D.C. Lau). Porte Alegro, Brasil: L&PM 
Editores 

DAMÁSIO, António R. (1996) O erro de Descartes. 2ª edição. Brasil: Companhia das 
Letras. 

DONALD, Merlin (1998) Origens do pensamento moderno. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian. 

DUTRA, Luiz Henrique de Araújo (2010) Introdução á epistemologia. Brasil: UNESP. 

EDELMAN, Gerald M. (2006) Second nature – brain science and human knowledge. 
New Haven, CT, USA: Yale University Press. 

EDELMAN, Gerald M. (1995) Biologia da consciência – as raízes do pensamento. 
Portugal: Instituto Piaget. 

EDELMAN, Gerald M. (2005) Mais vasta do que céu. Lisboa: Relógio D’Agua. 

FEARN, Nicholas (2001) Aprendendo a filosofar em 25 lições. Rio de Janeiro: Zahar. 

FELDMAN, Richard (2002) Epistemology. USA: Prentice Hall. 



 68 

KANDEL, Ernest (2007) Em busca de memória. Brasil: Companhia das Letras.  

OLIVA, Alberto (2011) Teoria de Conhecimento. Brasil: Zahar. 

ONE WORLD UNIVERSITY (2011) Licenciatura em Pedagogia. ISET/OWU, 
Changalane. 

SARTRE, Jean-Paul (2010) O existencialismo é um humanismo. Brasil: Editora 
Vozes. 

SEVERINO, António Joaquim (2002) Metodologia do Trabalho Científico. 22ª 
edição. São Paulo: Cortez. 

STRAUCH, Barbara (2011) O melhor cérebro da sua vida. Brasil: Zahar. 

Docentes 

Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências Politicas e 
em Língua Dinamarquesa 
Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Abdul Augustinho Mucaniwa, Lic. em Pedagogia 

 

21.2  Área Disciplinar 2: Ciências da Educação 
 

Código:  

1/2-2 

Créditos: 

4 

Título:  

Pedagogia I – Filosofia da Educação 

Ano: 

1o 

Semestre:  

1 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 
Melhorar o conhecimento e as competências pedagógicas proporcionados em 
partes, ao longo da formação. 

Conteúdo 

A Pedagogia I trata da evolução dos métodos educativos e de formação de 
professores, suas principais teorias e mudanças, numa visão contextualizada e 
reflectida, a fim de preparar os formandos a optar por estratégias de formação 
mais adequadas para Moçambique. 

Filosofia da Educação - Tipos de Formação - Educação na sociedade - Educação em 
Moçambique. 

Métodos Palestras, estudos individuais, grupos de estudos, debates, observação de campo 
Avaliação Exame oral baseado num produto feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 
ARANHA, M. L. de Arruda (2006) Filosofia da Educação, 3a edição. São Paulo: 
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Moderna. 

CHAUÍ, Marilena (2010) Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 

DUARTE Newton & DELLA FONTE, Sandra Soares (2010) Arte, conhecimento e 
paixão na formação humana. Campinas: Autores Associados. 

FRANCO, Maria Amélia Santaro (2003) Pedagogia Como Ciência de Educação. São 
Paulo: Papirus. 

FREIRE, Paulo (2006) Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa, 33a edição. São Paulo: Paz e Terra. 

FREIRE, Paulo (2007) Pedagogia do Oprimido, 46a edição. São Paulo: Paz e Terra. 

FROMM, Erich (1981) A Revolução da Esperança. Brasil: Zahar 

GAL, Roger (2004) História da Educação, 5ª edição. Lisboa: Veja. 

GILES, Thomas Ranson (1983) Filosofia da Educação. São Paulo: EPU 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2008) DNS em África – Formação de Professores. 
Zimbabwe: Humana People to People. 

MARQUES, Ramiro (1998) A Arte de Ensinar: Dos Clássicos aos Modelos 
Pedagógicos Actuais. Lisboa: Platano. 

MINED/INDE (2012) Plano Curricular: Curso de Formação de Professores do Ensino 
Primário. Maputo. 

NOLETO, Marlova Jovchelovitch et al. (2004) Abrindo Espaços: educação e cultura 
para a paz, 3ª edição. Brasília: UNESCO. 

SAVIANI, Dermeval (2009) Educação: do senso comum à consciência filosófica. 18a 
edição. Campinas, SP: Autores Associados. 

TOBIAS, José António (2002) Filosofia da Educação, 6ª edição. São Paulo: Editora 
Ave-Maria 

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Ana Jossefa Muchanga, Lic. em Pedagogia 
Liva Alexandre Meia, Lic. em Pedagogia 
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Código:  

3/9-6 

Créditos: 

3 

Título:  
Pedagogia II: Estratégias do Ensino Básico e da Formação de 
Professores em Moçambique e na Região da SADC 

Ano: 

2o 

Semestre:  

3 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Avançado 

Objectivos Para conhecer e entender as políticas educacionais em Moçambique e SADC. 

Conteúdo 

Neste módulo, o formando liga a teoria à prática, desenvolvendo-se como modelo 
de um professor que aplica o ensino centrado na criança/aluno. As estratégias do 
MINED e dos outros países da região para o ensino básico e a formação de 
professores constituem matéria de reflexão neste módulo. 

Modelos de formação de professores -  
Educação Básica em Moçambique e na região da SADC. Políticas e estratégias de 
implementação 
(Estudantes de outros países da SADC poderão focalizar especialmente sobre as 
políticas dos seus países de origem) 

Métodos Estudos individuais, pesquisa na Internet, debates com os professores, bem como 
com as autoridades locais, produção de um produto. 

Avaliação Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 

Línguas de 
ensino 

 
Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês) 

Bibliografia 

AITCHISON, John (2012) A educação e aprendizagem de jovens e adultos na África 
Austral. OSISA / dvv international. 

CASTIANO, José P. et al. (2005) A Longa Marcha duma “Educação para Todos” em 
Moçambique. Maputo: Imprensa Universitária. 

DEVÉS-VALDÉS, Eduardo (2008) O pensamento africano subsaariano: conexões e 
paralelos com o pensamento latino-americano e o asiático (um esquema). Rio de 
Janeiro: CLACSO / EDUCAM. 

HAAS, Célia Maria et al (2000) Interdisciplinaridade - Formação de Professores da 
Educação. São Paulo: Pioneira. 

INDE/MEC (2012) Plano Curricular Curso de Formação de Professores para o Ensino 
Primário. INDE/MEC. Maputo. 

INDE/MINED (2003) Plano Curricular do Ensino Básico-Objectivos, Politica, Estrutura, 
Plano de Estudos e Estratégias de Implementação. Maputo: INDE/MINED. 

INDE/MINED (2004) Estratégia para Formação de Professores 2004-2015, Proposta 
de Políticas. Maputo: INDE/MINED. 

NIQUICE, A. B. (2006) Formação de Professores Primários – Construção do Currículo. 
Maputo: Texto Editora. 
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UNESCO (2015) Relatório de Monitoramento Global de EPT 2015. Paris: UNESCO. 

WILSON-STRYDOM, Merridy & FONGWA, Samuel N. (2012) Um perfil do Ensino 
Superior na África Austral. Volume 1: Perspectiva Regional. Wits, África do Sul, 
SARUA. 

ZAU, Filipe (2009) Educação em Angola: Novos trilhos para o desenvolvimento. 
Luanda, Edições Movilivros. 

Docentes 

Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 
Nomésia Cole, Lic. em Ciências Sociais 
Daniel Macamula Lic. em Ciências Sociais 

 
 

Código:  

P-10.1 

Créditos: 

7 

Título:  

O professor e a escola do século XXI (1) 

Ano: 

1o 

Semestre:  

1 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Intermédio 

Objectivos 

Construir um entendimento do papel do professor. Desenvolver habilidades 
pessoais de ensino bem como atitudes e visões como um professor do século XXI. 
Adquirir conhecimentos dos conceitos teóricos e práticos sobre a pedagogia clássica, 
contemporânea e futurística.  

Conteúdo 

"O professor e a escola do século XXI (1)" é uma disciplina pedagógica.  

Os conteúdos incluem: 

O papel do professor e a escola hoje, o que isso significa para os métodos e meios 
de ensino é o tema principal; as ideias pedagógicas de líderes africanos como Julius 
Nyerere, Jomo Kenyatta, Samora Machel e Amílcar Cabral e os grandes pedagogos 
que terão influenciado as escolas e sistemas educacionais tais como Sócrates, Jean-
Jaques Rousseau, Friedrich Froebel, Christen Kold, Piaget, Vygotsky, John Dewey, 
Anton Makarenko, Célestin Freinet, Rudolph Steiner, Maria Montessori e Paulo 
Freire; o legado da escola colonial; a organização da escola primária e as grandes 
questões didácticas da escola primária. 

O papel histórico da educação na construção e criação de uniformidade da nação; 
globalização e padronização dos sistemas de educação no mundo tais como o 
processo Bolonha na Europa e o esforço similar dentro da SADC; políticas 
governamentais e as tendências de privatização da educação; o uso, a utilidade e os 
problemas quando usamos sistemas de testes padronizados para os estudantes e a 
medição do desempenho do professor a partir desses; as agendas ocultas da escola; 
movimentos progressistas de professores na América Latina e suas experiências na 
criação de uma educação indígena; a escola e o professor em Cuba; a importância 
das atitudes, aspirações e éticas do professor, como organizar a escola no século 
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XXI; e-learning e outras tecnologias modernas, seu uso na educação primária, 
secundária, terciária e no treinamento de adultos. 

Métodos 

Aulas: Aulas teóricas; aulas práticas; palestras de visitantes; debates em 
grupo; planificação, avaliação, conclusão; dramatização e simulação. 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; pesquisa na biblioteca e na internet; escrever relatórios; 
escrever ensaios; escrever artigos para jornais e website da OWU. 
Investigações e trabalho de campo: Pesquisa de campo: observação nas 
escolas; entrevistas; estudos de casos; oratória e debates públicos; eventos; 
ensinar; experimentos do campo com o povo a na OWU.   
Ensino e aprendizagem organizado pelo (DMM), ver capítulo 7. 

Avaliação Exame escrito: ensaio  
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

ALVES, Rubem (2014): O Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender. Educar, Brasil. 

CASTIANO, José P. et al (2005): A Longa Marcha duma “Educação Para Todos” em 
Moçambique. Imprensa Universitária, Maputo. 

CORDASCO, Francesco (1976): A brief history of education. Rowman and Littlefield, 
USA. 

ELIAS, Maria del Cioppo (2010): Célestin Freinet – uma pedagogia de atividade e 
cooperação. Vozes, Brasil. 

FREIRE, Paulo (2007): Pedagogia do Oprimido. 46. ed., Paz e Terra, São Paulo. 

GADOTTI, Moacir (2003): A História das Idéias Pedagógicas, 8ª edição. Editora Ática, 
São Paulo. 

GALIANI, Claudemir (2009): Educação e Democracia em John Dewey. Eduem, Brasil 

GONÇALVES, Susana (2007): Teorias de Aprendizagem, Práticas de Ensino. Coimbra, 
ESEC. 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2011): Escola Segundo de Maio. Humana People to 
People, Zimbabwe.  

ONE WORLD UNIVERSITY (2011): Licenciatura em Pedagogia, ISET/OWU, ADPP-
Moçambique. 

PALMER, Joy A. (Org.) (2007): 50 Grandes Educadores Modernos – De Piaget a Paulo 
Freire. Contexto, São Paulo. 

PALMER, Joy A. (2005): 50 Grandes Educadores - De Confúcio a Dewey. Contexto, 
São Paulo. 

PILETTI, Claudino (1993): Didática Geral. Brasil: Editora Ática. 

ROGERS, Carl (1978): Liberdade para aprender. Inter livros, Belo Horizonte. 
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SAGAN, Carl (2006): Um Mundo Assombrado de Demónios: “Não há perguntas 
estúpidas”, p. 321-338. Companhia de Bolso, Brasil. 

SEESP/MEC (2006): Saberes e práticas de inclusão: Recomendações para a 
construção de escolas inclusivas. Brasil: SEESP. 

STEINER, Rudolf (1998): A Educação da criança.  Editora Antroposófica, São Paulo, 
Brasil.  

VIGOTSKY (2008): Pensamento e linguagem, 4ª edição. Martins Editora, São Paulo, 
Brasil. 

Docentes 

Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências Politicas e 
em Língua Dinamarquesa 
José Manhiça Lic. em Pedagogia 
Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

P-10.2 

Créditos: 

3 

Título:  

O professor e a escola do século XXI (2) 

Ano: 

1o 

Semestre:  

2 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Avançado 

Objectivos Desenvolver habilidades pessoais de ensino bem como atitudes e visões como um 
professor do século XXI. Adquirir conhecimentos dos conceitos teóricos e práticos 
sobre a pedagogia clássica, contemporânea e futurística. Adquirir uma percepção da 
ciência moderna do cérebro e suas implicações na profissão docente. Tomar uma 
posição pessoal sobre o papel e éticas do professor. 

Conteúdo "O professor e a escola do século XXI (2)" é uma disciplina pedagógica.  

Os conteúdos incluem: 

O papel do professor e a escola hoje, o que isso significa para os métodos e meios 
de ensino é o tema principal; o legado da escola colonial; a organização da escola 
primária e as grandes questões didácticas da escola primária. 

Filosofia pedagógica e sistemas educacionais e as suas relações dialécticas ao 
desenvolvimento económico e tecnológico.  

O papel histórico da educação na construção e criação de uniformidade da nação; 
globalização e padronização dos sistemas de educação no mundo; o conceito de 
educação baseado em resultados; formação ampla baseada contra habilidades 
estreitas; políticas governamentais e as tendências de privatização da educação; o 
uso e a utilidade e os problemas quando usamos sistemas de testes padronizados 
para os estudantes e a medição do desempenho do professor a partir desses; as 
agendas ocultas da escola; movimentos progressistas de professores na América 
Latina e suas experiências na criação de uma educação indígena; a escola e o 
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professor em Cuba; a importância das atitudes, aspirações e éticas do professor, 
como organizar a escola no século XXI; e-learning e outras tecnologias modernas, 
seu uso na educação primária, secundária, terciária e no treinamento de adultos. 

O que a ciência moderna do cérebro diz acerca de como as crianças e adultos 
aprendem, as consequências disso para os métodos de ensino e aprendizagem. 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; aulas práticas; seminários; debates em grupo; 
planificação, avaliação, conclusão. 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; pesquisa na biblioteca e na internet; reflexão pessoal e análise; 
escrever ensaios; escrever artigos para jornais e website da OWU; escrever 
tese. 
Investigações e trabalho de campo: Pesquisa de campo: observação nas 
escolas; entrevistas; estudos de casos; oratória e debates públicos; ensinar; 
experimentos do campo com o povo a na OWU.   

Avaliação Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

CORDASCO, Francesco (1976): A brief history of education. Rowman and Littlefield, 
USA. 

FREIRE, Paulo (2007): Pedagogia do Oprimido. 46. ed., Paz e Terra, São Paulo. 

GADOTTI, Moacir (2003): A História das Idéias Pedagógicas, 8ª edição. Editora Ática, 
São Paulo. 

GATO, Rui Pedro Madeira (2011): N.F.S. Grundtvig e as escolas populares 
dinamarquesas: Contributos para a educação de adultos, dissertação. Universidade 
de Lisboa, Instituto de educação. 

GIROUX, Henry A. (1997): Os Professores como Intelectuais – rumo a uma pedagogia 
crítica de aprendizagem. Artes Médicas, Porto Alegre, Brasil. 

LOPEZ DA SILVA, Aracy & GRUPIONI, Luís Donizete Benzi (1995) A Temática Indígena 
na Escola. MEC/MARI/UNESCO, Brasil.  

MINED / UEM (2012): Plano Estratégico do Ensino Superior 2012-2020. MINED / 
UEM, Maputo. 

ONE WORLD UNIVERSITY (2011): Licenciatura em Pedagogia, ISET/OWU, ADPP-
Moçambique. 

SHENK, David (2011): O Génio em Todos Nós. Zahar, Brasil. 

TEFERRA, Damtew & GREIJN, Heinz (2010). Higher Education and Globalization. 
Drukkerij Holland, Alphen a/d Rijn, Países Baixos. 

UNESCO/MEC/RAAAB (2006): Construção colectiva – contribuições à educação de 
jovens e adultos. UNESCO/MEC/RAAAB, Brasília, Brasil. 

VIGOTSKY (2008): Pensamento e linguagem, 4ª edição. Martins Editora, São Paulo, 
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Brasil. 

Docentes Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências 
Politicas e em Língua Dinamarquesa 
José Manhiça Lic. em Pedagogia 
Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

1/4-1 

Créditos: 

4 + 3 

Título:  

Psicologia do Desenvolvimento e da Educação I + II 

Ano: 

1o + 2o 

Semestre:  

2 + 3 

Tipo: 
 Ciências da Educação 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 

Fornecer ferramentas para a fundamentação psicológica dos diversos eventos da 
prática pedagógica, assim como aborda formas e modalidades de intervenção 
psicológica na realidade educacional, partindo da análise e experimentação de 
casos e situações concretas na escola e na comunidade. 

Conteúdo 

Este módulo tem carácter de introdução e formação de base orientada para o 
conhecimento das estruturas e das funções da psique humana - os factores, 
mecanismos, fases, etapas e estágios do desenvolvimento humano - assim como a 
sua organização funcional, através duma introdução aos principais conceitos da 
Psicologia do Desenvolvimento.  

Psicologia fundamental - Desenvolvimento do corpo humano - Etapas e estágios de 
desenvolvimento - Desenvolvimento de inteligências - Desenvolvimento e 
aprendizagem - Aprendizagem e antecedentes socio-económicos e culturais 

Métodos Cursos, estudos individuais, grupos de estudos, debates, workshops, escrever 
ensaios  

Avaliação Conclusão das tarefas de estudo atribuídas. Exame após Psicologia do 
Desenvolvimento e da Educação 2 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês)  

Bibliografia 

ALVES, Rubem (2014). O Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender. Educar, Brasil. 

ANDRADE, E. (2009) Psicologia da Educação. Coleção Formando Educadores  

BOCK, A. et al (2012) Psicologias - Uma Introdução ao Estudo de Psicologia. Capítulo 
8 A psicologia da aprendizagem. Editora: Saraiva - 14ª edição.  

FREIRE, Paulo (2011) Pedagogia do Oprimido. 50. ed. Paz e Terra, Brasil. 

FROMM, Erich (2000) A arte de amar. Martins Editora, Brasil. 

FROMM, Erich (1977) A revolução de esperança – por uma tecnologia humanizada. 
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Zahar, Brasil. 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-Escolar. 
Humana People to People, Shamva, Zimbabwe. 

MORIN, Edgar (2000) O Paradigma Perdido – A Natureza Humana, 6. ed. Europa-
America, Portugal. 

PAULA, E. & MENDONÇA F. (2009) Psicologia do Desenvolvimento, 2. ed. — Curitiba 
: IESDE Brasil S.A. 

PIAGET, Jean (2003): A psicologia da criança. 3ª edição, Difel, Brasil. 

PILETTI, Nelson (1999) Psicologia Educacional. Ed. Ática. 

RATEY, J. & HAGERMAN, E (2012) Corpo Ativo, Mente Desperta (Tradução de 
"Spark"). Ed. Objetiva, Rio de Janeiro 

ROSE, Steven (2006). O Cérebro do Século XXI Ed. Globo, Brasil 

Psicologia do Desenvolvimento e da Educação II: 
ANDRADE, E. (2009) Psicologia da Educação. Brasil: REDE FTC.  

FREIRE, Paulo (2008) Pedagogia da Autonomia, 37. Edição. Brasil: Paz e Terra. 

GOULART, Iris Barbosa (2007) Psicologia da Educação- Fundamentos Teóricos; 
Aplicações a Pratica Pedagógica. 13. ed. São Paulo: Vozes. 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-Escolar. 
Humana People to People, Shamva, Zimbabwe. 

NYE, Robert D. (2002) Três Psicologia: Ideias de Freud, Skinner e Rogers. São Paulo: 
Pioneira. 

PIAGET, Jean (2003): A psicologia da criança. 3ª edição, Difel, Brasil. 

PILETTI, Nelson (1999) Psicologia Educacional. Ed. Ática. 

RATEY, J. & HAGERMAN, E (2012) Corpo Ativo, Mente Desperta (Tradução de 
"Spark"). Ed. Objetiva, Rio de Janeiro 

ROSE, Steven (2006). O Cérebro do Século XXI Ed. Globo, Brasil 

SIMOES, Maria C. et al. (2006) Psicologia do desenvolvimento: temas de 
investigação. Coimbra: Almedina. 

Docente 
Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Ana Jossefa Muchanga, Lic. em Pedagogia 
Liva Alexandre Meia, Lic. em Pedagogia 
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Código:  

1/2-3 

Créditos: 

5 

Título:  

Sociologia da Criança, Grupos e Instituições 

Ano: 
2o 

Semestre:  
3 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 

Constituem objectivos deste módulo providenciar conhecimentos sobre a 
socialização da criança, as diferenças culturais e económicas e a ligação Escola-
Comunidade, de modo a preparar os formandos para o seu relacionamento com a 
criança, o jovem e os pais/encarregados de educação. 

Conteúdo 

O módulo privilegia o debate sobre como cuidar e acompanhar o crescimento e 
desenvolvimento da criança, no seu próprio direito e no processo de ensino-
aprendizagem. O módulo discute também o tipo de escola adequado à dinâmica 
social de uma certa comunidade. 

Sociologia como ciência - Grupos sociais e instituições - Família e educação - 
Sociologia Educacional, a importância da educação - A linguagem do estudante e da 
escola 

Métodos Cursos, estudos individuais, debates 
Avaliação Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês) 

Bibliografia 

ARAUJO, Silva Maria et al. (2009) Sociologia - Um Olhar Critico. São Paulo: 
Contexto. 

BARRÈRE, A. & SEMBEL, N. (2006) Sociologia da Escola. Brasil: Loyola 

BOURDIEU, P. (2007) Escritos de Educação, Cap. II "A escola conservadora: as 
desigualdades frente à escola e à cultura". Petrópolis: Vozes 

DURKHEIM, Émile (2007) As regras do método sociológico, 3ª edição. São Paulo: 
Martins Fontes. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos (2007) Introdução à Sociologia da Educação, 3ª edição. São 
Paulo: Ática 

HARNECKER, Marta (1981) Os Conceitos Elementares do Materialismo Histórico. 
Brasil: Global. 

UNICEF (2011) Pobreza infantil e disparidades. Maputo: UNICEF 

Docente 

Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 
Bernardo Matavel, Lic. em Ciências Sociais 

 
 
 



 78 

Código:  

1/3-2 

Créditos: 

7 

Título:  

Métodos e Meios de Ensino e Aprendizagem I 

Ano: 
1o  

Semestre:  
2 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 

O módulo “Métodos e Meios de Ensino e Aprendizagem” é ministrado na 
perspectiva de reforçar a capacidade do formando na criação de ambientes de 
aprendizagem centrados no aluno. 

Conteúdo 

Este módulo proporciona ao futuro formador conhecimentos sobre diferentes 
métodos, meios e técnicas de ensino/aprendizagem, de modo a que possa fazer 
escolhas mais adequadas para o tratamento de diferentes conteúdos de ensino, e 
ser capaz de formar os seus estudantes com diferentes técnicas para libertar a 
criatividade e utilizar meios didácticos locais.  

Uso de material audiovisual - Visita de estudos, como método de aprendizagem - 
Produção de tarefas do DmM  - Tecnologia da informação - Métodos de ensino e 
aprendizagem - Métodos e técnicas de ensino específicos das disciplinas do 
curriculum. 

Métodos Cursos, estudos individuais, exercícios práticos, a produção de tarefas DMM, 
grupos de estudos 

Avaliação Exame: um produto escrito para avaliação 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês) 

Bibliografia 

ATWOOD, Beth S. (1997) Como Desenvolver a Leitura Critica-Actividades praticas 
para desenvolver a compreensão da palavra escrita. Lisboa: Platano. 

BARBOSA, G.S. (1995) A dinâmica dos grupos, num enfoque sistémico. São Paulo: 
Robe. 

CLARK, Ron (2005) A Arte de Educar Crianças. Brasil: Sextante 

LIBÂNEO, José Carlos (2006) Didáctica. São Paulo: Cortez. 

MAMBUQUE, Alberto Jaime (2003) Ensino Centrado na Criança. Maputo: MINED 

MICHEL, Coéffé (1998) Guia dos Métodos de Estudo. São Paulo: Martins Fontes. 

ONE WORLD UNIVERSITY (2011) Licenciatura em Pedagogia. ADPP-Moçambique: 
ISET/OWU 

PALMER, Joy A. (2005) 50 Grandes Educadores - De Confúcio a Dewey. São Paulo: 
Contexto. 

PILETTI, Claudino (2004) Didáctica Geral. 23. ed. São Paulo: Editora ática. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (2005) A Prática Pedagógica do Professord e 
Didáctica. São Paulo: Papirus editora. 

Docentes Anne Hoejholt Soerensen Mestre em Pedagogia e Psicologia 
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Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 
Carlota Magule, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

1/3-2 

Créditos: 

4 

Título:  

Métodos e Meios de Ensino e Aprendizagem II 

Ano: 

2o 

Semestre:  

3 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Intermédio 

Objectivos 

Desenvolver a capacidade de utilizar métodos e técnicas de ensino que estimulem a 
participação activa dos alunos, de variar os meios de ensino, conforme os 
objectivos, métodos, conteúdos e as particularidades dos alunos, e de planificar as 
aulas, obedecendo os princípios, componentes e etapas necessárias para a 
planificação do processo de ensino e aprendizagem. 

Conteúdo 

Este módulo coloca o formando a aprofundar os seus conhecimentos sobre 
métodos, meios e técnicas de ensino, aplicando-os na prática, e a treinar a 
planificação de aulas. 

Classificação de métodos de ensino e aprendizagem - critérios de utilização de 
meios de ensino e aprendizagem - classificação dos meios de aprendizagem - 
formas de organização do ensino e aprendizagem - componentes da planificação do 
processo de ensino e aprendizagem - métodos e meios de ensino em turmas 
numerosas. 

Métodos 
Estudos individuais, debates, exercícios práticos, prática pedagógica, pesquisa, 
grupos de estudos. 

Avaliação Exame: um produto escrito para avaliação 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês) 

Bibliografia 

ABADZI, Helen (2006) Efficient Learning for the Poor: insights from Frontiers of 
Cognitive Neuroscience. Washington: The World Bank. 

COMÉNIO, João Amós (1966) Didáctica Magna. Coimbra-Portugal: Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

LIBÂNEO, José Carlos (2006) Didáctica. São Paulo: Cortez. 

MAKARENKO, Anton (2005) Poema pedagógico. Brasil: Editora 34. 

MATUI, Jiron. (1996) Construtivismo. Teoria construtivista sócio-histórica aplicada 
ao ensino. São Paulo: Moderna. 

MORIN, Edgar (2011) Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Brasil: 
Cortez. 
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PERRENOUD, Philippe (2000) Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: 
Artes Médicas. 

PILETTI, Nelson (2008) Psicologia Educacional, 17ª edição. São Paulo: Editora Ática. 

WERNECK, Hamilton (1998) Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. 15.ed. 
Petrópolis/RJ: Vozes. 

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 
Carlota Magule, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

1/3-2 

Créditos: 

4 

Título:  

Métodos e Meios de Ensino e Aprendizagem III 

Ano: 

2o 

Semestre:  

4 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Avançado 

Objectivos 
Capacitar-se na teoria e prática da transdisciplinaridade, e do método de pesquisa 
no ensino. 

Conteúdo 

Este módulo coloca o formando a aprofundar os seus conhecimentos sobre a teoria 
e prática da transdisciplinaridade, e do método de pesquisa no ensino. 

Os fundamentos teóricos da transdisciplinaridade, os fundamentos teóricos do 
método de pesquisa no ensino, experiências com transdisciplinaridade, 
experiências com o método de pesquisa no ensino, os conceitos de DMM e 
máquinas pedagógicas na Pedagogia da OWU. 

Métodos 
Estudos individuais, debates, exercícios práticos, prática pedagógica, pesquisa, 
grupos de estudos. 

Avaliação Exame oral baseado num produto feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês) 

Bibliografia 

ANTÔNIO, Severino (2002). Educação e transdisciplinaridade: a necessidade de uma 
nova “escuta poética”. Rio de Janeiro: Editora Lucerna. 

BAGNO, Marcos (2007) Pesquisa na Escola o que é como se faz, 21a edição. São 
Paulo: Loyola, 2007.  

COHEN, L.  et al. (2000) Research Methods in Education, 5a edição. Londres: 
Routledge 

GIL, A. C. (1999) Como elaborar projectos de pesquisa, 3a edição. São Paulo: Atlas. 

LIBÂNEO, José Carlos (2006) Didáctica. São Paulo: Cortez. 
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LICHTENBERG, Else et al. (2011) Como Melhorar o Seu Ensino? Maputo: ADPP / 
ISET/OWU. 

MAKARENKO, Anton (2005) Poema pedagógico. Brasil: Editora 34. 

MAMBUQUE, Alberto Jaime (2003) Ensino Centrado na Criança. Maputo: MINED 

MATUI, Jiron. (1996) Construtivismo. Teoria construtivista sócio-histórica aplicada 
ao ensino. São Paulo: Moderna. 

MORIN, Edgar (2011) Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Brasil: 
Cortez. 

ONE WORLD UNIVERSITY (2011) Licenciatura em Pedagogia. ISET/OWU, ADPP-
Moçambique 

PERRENOUD, Philippe (2000) Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: 
Artes Médicas. 

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 
Carlota Magule, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

2/6-1 

Créditos: 

4 

Título:  

Metodologias de Ensino no Ensino Básico 

Ano: 

2o 

Semestre:  

4 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Superior 

Objectivos 

Para desenvolver e treinar as capacidades técnicas para uso na escola primária e na 
formação de professores sobre o COMO de produzir e organizar tarefas de estudo 
para estudantes e alunos ser no centro da sua formação e treinamento.  

Conteúdo 
 

Este módulo coloca o formando na produção de tarefas e material de 
aprendizagem para escolas primárias ou secundarias vizinhas ou outras instituições. 
O formando executa o trabalho no contexto de uma certa unidade didáctica, 
buscando independentemente as melhores opções e os meios mais adequados 
para o tratamento das tarefas dessa unidade. 

Estudo duma sistema pedagógico e didáctico que oferece métodos, técnicas e 
praticalidades relevantes para o objectivo de localizar o estudante e aluno no 
centro do ensino e aprendizagem.  

Análise de uma unidade didáctica - Construção de tarefas - Procura e produção de 
meios para uma certa tarefa - Directivas de uma tarefa.  
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Métodos 
Cursos, estudos individuais, exercícios práticos, a produção de tarefas de 
estudo, grupos de estudos 

Avaliação Exame oral baseado num produto feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2011) Escola Segundo de Maio. Zimbabwe: Humana 
People to People. 

INDE/MINED (2003) Plano Curricular do Ensino Básico. INDE/MINED, Moçambique 

INDE/MINED (2015) Programas do Ensino Primário 1º Ciclo. INDE/MINED, 
Moçambique 

INDE/MINED (2015) Programas do Ensino Primário 2º Ciclo. INDE/MINED, 
Moçambique 

INDE/MINED (2015) Programas do Ensino Primário 3º Ciclo. INDE/MINED, 
Moçambique 

MAMBUQUE, Alberto Jaime (2003) Ensino Centrado na Criança. Maputo: MINED 

MOSER, Frei António (2010) Matemática e didáctica. Portugal: Editora Vozes Ltda 

MULLER, Susann (2005) Didática das Ciencias Naturais. 1ª ed. Maputo: Textos 
editores, Lda. 

NEIRA, Marcos Garcia (2007) Ensino de Educação Física: Coleção Idéias em Ação. 
São Paulo: Thomson. 

QUIST, Dawn (2007) Métodos do Ensino primário: Manual do professor. 1ª 
Publicação. Maputo: Editora Nacional de Moçambique. 

SANTOS DE OLIVEIRA, Pérsio (2007) Introdução à Sociologia da Educação, 3ª. 
edição. São Paulo: Editora Ática 

SELBACH, Simone (2010) Geografia e didáctica. Portugal: Editora Vozes Ltda 

SELBACH, Simone (2010) História e didáctica. Portugal: Editora Vozes Ltda 

SELBACH, Simone (2010) Língua portuguesa e didáctica. Portugal: Editora Vozes 
Ltda 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (2008) A prática Pedagógica do Professor de 
Didáctica. 11ª ed. São Paulo: Papirus editora 

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Liva Alexandre Meia, Lic. em Pedagogia 
Carlota Magule, Lic. em Pedagogia 
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Código:  

1/3-3 

Créditos: 

6 

Título:  

Planificação, Coordenação e Administração 1  

Ano: 

3o  

Semestre:  

5 

Tipo: 
 Ciências da Educação 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 

O presente módulo visa essencialmente criar as bases de conhecimentos gerais que 
analisam a organização, coordenação e previsão dos recursos humanos, materiais e 
financeiros decorrentes da implementação do SNE. 

Conteúdo 

Aplica outrossim os princípios científicos de análise do seu desenvolvimento e 
expansão, sensibilização para as implicações políticas e culturais da planificação da 
educação e sua implementação. 

Conhecimento geral sobre planificação - Aspectos qualitativos e quantitativos na 
planificação - Modelos de planificação educacional - Planificação como processo 
contínuo - Gestão e administração de recursos 

Métodos Palestras, cursos, estudos individuais, trabalhos em grupo, seminários e 
debates, exercícios de planeamento. 

Avaliação Conclusão das tarefas de estudo atribuídas. Exame após Planificação, Coordenação 
e Administração 2 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês)  

Bibliografia 

BRITO, Carlos (1991) Gestão Escolar Participativa - Na Escola Todos Somos 
Gestores. Lisboa: Textos editores 

BRUNS, Barbara & LUQUE, Javier (2014) Professores Excelentes: como melhorar a 
aprendizagem dos estudantes na América Latina e no Caribe. Washington D.C., 
Grupo Banco Mundial  

CHILUNDO, Berta & MANJATE, Carlos (s.d.) Advocacia em Acção: Um guião para 
influenciar decisões em Moçambique. Moçambique: MULEIDE 

COSTA, Maria Emília (2003) Gestão de Conflitos na Escola. 1ª ed. Lisboa: 
Unversidade Aberta. 

MARTINS, José do Prado (s.d.) Administração Escolar. 2ª ed. São Paulo. 

MENEGOLLA, Maximiliano & SANTANA, Ilza Martins (2003) Por que Planejar? Para 
que Planejar? 13ª ed. Petrópolis: Vozes. 

MINED (2011) POEMA: módulo de Planificação e Orçamentação. Maputo, MINED. 

MINED (2012) Plano Estratégico da Educação 2012-2016. Maputo, MINED. 

PADILHA, P.R. (2007) Planejamento dialógico: como construir o projecto político-
pedagógico da escola. São Paulo: Cortez. 
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TEIXEIRA, Hélio Janny (2003) Da Administração Geral a Administração Escolar. 1ª 
ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda. 

Docentes 

Farai Mtasa Lic. em Political science and administration 
Viktoria Jako, Lic. em Pedagogia e economia e administração 
Martins Alberto, Lic. em Ciências Sociais 

 
 

Código:  

1/3-3 

Créditos: 

5 

Título:  

Planificação, Coordenação e Administração 2 

Ano: 

4o 

Semestre:  

7 

Tipo: 
 Ciências da Educação 

Nível:  
Intermédio  

Objectivos 
Este módulo permite treinar as capacidades de organização, planificação e 
monitoria de processos educacionais nos vários estágios de vida de um professor. 

Conteúdo 

O estudante reflecte e treina o planeamento educacional, coordenação e 
administração, enquanto estiver no exercício da profissão docente. 
A relevância do módulo baseia-se no facto de os futuros graduados terem de se 
envolver em funções e actividades que exigem conhecimentos e atitudes sobre a 
gestão escolar. 

Indicadores de qualidade e formas de controlo - Gestão escolar: gestão 
pedagógica, administrativa e financeira - Logística e aprovisionamento de recursos 
educacionais - Coordenação e administração de redes de instituições ou 
programas - Modelos de planificação-macro - Monitoria, supervisão e avaliação 
de sistemas de gestão educacional. 

Métodos Palestras, cursos, estudos individuais, trabalhos em grupo, seminários e 
debates, exercícios de planeamento. 

Avaliação Exame oral baseado num produto feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês)  

Bibliografia 

AFRIMAP (2012) A Prestação Efectiva de Serviços Públicos no Sector da Educação. 
Joanesburgo: AfriMAP / Open Society Initiative for Southern Africa.   

BORGES, Neusa Maria Mendes & NUDELMAN, Sonia Maria de Oliveira (1999) 
Gestão Escolar: Um trabalho Conjunto. São Paulo. 

BRITO, Carlos (1991) Gestão Escolar Participativa - Na Escola Todos Somos 
Gestores. Lisboa: Textos editores. 

CARNOY, Martin (2002) Mundialização e reforma da educação: o que os 
planejadores devem saber. Edição Brasileira. 

CONSELHO DE MINISTROS (2001) Estratégia Integrada Para a Melhoria do Sistema 
de Educação 2001-2015. Luanda: Conselho de Ministros. 
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CONSELHO DE MINISTROS (2012) Estratégia de emprego e formação profissional 
em Moçambique, 2006-2015. Maputo: Conselho de Ministros. 

CONSELHO DE MINISTROS (2012) Estratégia do Ensino Secundário Geral 2009-2015. 
Maputo: Conselho de Ministros. 

CONSELHO DE MINISTROS (2013) Estratégia da Educação à Distância 2014-2018. 
Maputo: Conselho de Ministros. 

FILHO, Manoel Bergström Lourenço (2007) Organização e Administração Escolar: 
curso básico. 8ª ed. Brasília: INEP 

FONSECA, António J.D da (1988) A Tomada de Decisão na Escola. Lisboa: Textos 
editores 

HOMERIN, Janaína (2005) As Organizações da Sociedade Civil em Moçambique: 
Actores em Movimento. Maputo: Embaixada de França / SCAC Maputo. 

SOUSA, José Vieira (2006) Trabalho Escolar e Teorias administrativas. Brasília. 

ZAU, Filipe (2009) Educação em Angola: Novos trilhos para o desenvolvimento. 
Luanda, Edições Movilivros. 

Docentes 

Farai Mtasa Lic. em Ciências Políticas e administração 
Viktoria Jako, Lic. em Pedagogia e economia e administração 
Martins Alberto, Lic. em Ciências Sociais 

 

 
Código:  

1/4-2 

Créditos: 

4 

Título:  

Sociolinguística 

Ano: 

2o 

Semestre:  

4 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 

Desenvolver competências básicas relacionadas com o ensino em línguas locais e 
aprofundar a compreensão do conjunto de problemas que enfrentam as escolas 
primárias de Moçambique como uma nação multilingue. 

Conteúdo 

Este módulo fornece bases sobre a problemática das línguas de ensino, na 
perspectiva de uma melhor reflexão sobre as diferenças linguístico-culturais que a 
educação e a formação enfrentam em Moçambique, tendo em conta a necessidade 
de os professores compreenderem a origem das dificuldades linguísticas das 
crianças, parte das quais se relaciona com o uso de uma das línguas Bantu por parte 
das mesmas (crianças). Por isso, as questões sobre o bilinguismo são parte 
integrante do debate neste módulo. 

Definições e conceitos de linguagem - Situação linguística e línguas de Moçambique 



 86 

- Métodos de análise de uma língua bantu - Educação bilingue em Moçambique - 
Metodologia da linguagem para o ensino/aprendizagem 

Métodos Cursos, estudos individuais, grupos de estudos, debates, workshops, visitas 
de campos 

Avaliação Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) - alternativamente, o 
relatório pode ser escrito numa língua bantu e o estudante pode solicitar 
que o exame oral seja realizado numa língua Bantu. 

Bibliografia 

CALVET, Luis-Jean (2004) Sociolingüística: uma introdução crítica. Ed. 
Parabola, São Paulo 

FIRMINO. G. (2002): A “Questão Linguística” na África pós-Colonial: O caso do 
Português e das Línguas Autóctones em Moçambique. (Dissertação de 
Doutoramento apresentada à University of California, Berkeley, 1995). Promédia. 
Maputo.(http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/geografia/portuguesmocambique.pdf). 

HERNAIZ, Ignácio (org.) (2007) Educação na Diversidade: experiencias e 
desafios na educação intercultural bilíngüe. Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, Brasília; 
Unesco, 2. ed. - 2007. 

JOAQUIM, José A. (2013) Educação Bilingue em Moçambique. Um estudo de 
caso, na Província de Gaza, centrado nas práticas pedagógicas do Ensino 
Básico. Dissertação de Mestrado em Educação, Instituto de Educação, 
Universidade do Minho, Portugal 

LOPES, Armando Jorge (2004). A Batalha das Línguas. Perpectivas sobre Linguística 
Aplicada em Moçambique. Imprensa Universitária. Maputo. 

LOPES, Armando Jorge (1997): Política Linguística: Princípios e Problemas. 
U.E.M – Livraria Universitária. Maputo. 

MASSIMACULO, Albino (2010) Políticas Educativas para a Educação Básica 
em Moçambique e a diversidade cultural: o caso de escolas do Município de 
Nampula. Dissertação de Mestrado em Educação, Instituto de Educação, 
Universidade do Minho, Portugal 

McCLEARY, Leland. (2007) Sociolingüística – Curso de Licenciatura em Letras-
Libras. Ed. UFSC, Santa Catarina, Brasil 

Docentes 

Alfredo Gomes, Mestre em Língua Português e sociolinguística  
Roger González Margalef, Lic. em Filologia de Línguas Clássicas 
Filipe Alexandre, Lic. em Ciências Sociais 
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Código:  

 

Créditos: 

4 

Título:  

Activista Comunitário Intelectual 1:  Alfabetização e Literacia. 

Ano: 

3o 

Semestre:  

5 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 
Compreender as principais teorias de alfabetização; para identificar as 
teorias da alfabetização expressas nos livros escolares moçambicanos; 
considerar como alfabetizar com base em teorias conhecidas. 

Conteúdo 

Teorias da alfabetização, seguindo a teoria cognitiva e psicolinguística de 
alfabetização, teoria natural do desenvolvimento da literacia, a teoria crítica 
literária; teoria da alfabetização sociocultural; a alfabetização como prática 
social; multi-alfabetizações; implicações práticas das teorias de 
alfabetização no ensino; experiências de alfabetização; teorias de 
alfabetização aplicadas nos livros escolares moçambicanos; como ensinar a 
alfabetização no ensino básico, secundário e de formação de professores; 
criação de um ambiente alfabetizado na escola; ensino inclusivo na 
alfabetização; alfabetização de adultos e experiências de campanhas de 
alfabetização de adultos em Moçambique e em outros países. 

Métodos 

Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
em comum com debates, leitura de textos em comum. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; elaboração de planos de ensino. 

Avaliação Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomen-
dada 

BERBERIAN, Ana Paula e BÉRGAMO Alexandre (2009) Psicogénese das Linguagens 
Oral e Escrita: Letramento e Inclusão. Curitiba, Brasil: IESDE. 

CAVAZOTTI, Maria Auxiliadora (2009) Fundamentos teóricos e metodológicos da 
Alfabetização. Curitiba, Brasil: IESDE. 

FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva (2005) Métodos e didáticas de alfabetização: 
história, características e modos de fazer de professores: caderno do professor. 
Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG. 

FREIRE, Paulo (2007) Conscientização – Teoria e Prática da Libertação, 4ª ed. Brasil: 
Centauro. 

INDE / MINEDH (2015) Programa de Português para o 1º Ciclo do Ensino Primário. 
Maputo: INDE. 

INDE / MINEDH (2015) Programa de Educação Bilingue para o 1º Ciclo do Ensino 
Primário. Maputo: INDE. 

KEEBLE, Alexandra (org.) (2001) Con el espíritu de los Maestros Ambulantes – La 
Campaña de Alfabetización Cubana, 1961. Ocean Press Distributors 
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KLEIMAN Ângela B. (2005) Preciso "ensinar" o letramento? Não basta ensinar a ler 
e a escrever? Brasil: Cefiel, IEL, Unicamp e Ministério de Educação, Governo 
Federal. 

MACEDO, Maria & FILHO, Ageu (2013) Práticas de alfabetização com o método Yo, 
sí puedo em assentamento do MST. Educação (Porto Alegre, impresso), v. 36, n. 3 

MORAIS, ALBUQUERQUE e LEAL (2005) Alfabetização: apropriação do sistema de 
escrita alfabética. Pernambuco, Brasil: Editora Autêntica. 

NASCIMENTO, P. (2003) A Dinâmica da Escrita. Lisboa: Plátano Editora. 

SILVA, Ezequiel Theodora da (2002) Elementos de pedagogia da leitura. São Paulo, 
Brasil: WMF Martins Fontes. 

Docentes 

Alberto Zita, Mestrando. em Ciências Sociais 
Bernardo Matavel, Lic. em Ciências Sociais 
Liva Alexandre Meia, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

 

Créditos: 

6 

Título:  

Activista Comunitário Intelectual 2:  
Lutando ao Lado do Pobre  

Ano: 

3o 

Semestre:  

6 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 

Desenvolver uma compreensão do Pobre como indivíduo e na comunidade global; 
dedicar-se e juntar se ao Pobre na luta para mudar as suas condições; construir 
capacidades pessoais úteis e necessárias lutando ao lado do Pobre; 
compreender o professor como uma figura central trabalhando ombro a ombro 
com as crianças e seus pais nas comunidades dos Pobres e treinar-se em ensinar 
pessoas pobres tomando suas condições específicas em consideração. 

Conteúdo 

“Lutando ao lado do Pobre ” é um subcampo dentro do desenvolvimento 
comunitário, mas também pode ser definida como um ramo das ciências sociais 
e da pedagogia. 
O conteúdo inclui: 
A educação e a formação como armas do Pobre; Campanha de alfabetização e 
como ensinar os adultos a ler e escrever; as didádicas de educação de 
adultos; esquemas nacionais de redução da pobreza; como a pobreza afecta a 
escola e como a escola e o professor podem lutar ombro a ombro com os Pobres 
para a transformação social; como resolver assuntos dos Pobres; habilidades 
práticas e atitudes necessárias sobre lutando lado a lado do Pobre, tais como: 
humildade, perseverança, criatividade, oratória, habilidades de gestão e 
organização e faz-tudo. 

Métodos 
Aulas:  Aulas teóricas; workshops; debates em grupo; planificação, 
avaliação, conclusão. 
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Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e textos; 
escrever relatórios; escrever artigos; produzir cartazes e exposições; 
escrever poesia, drama ou ficção. 
Investigações e trabalho de campo: Pesquisa de campo: entrevistas; 
estudos de casos; trabalho comunitário; acção comunitária; oratória publica 
e eventos; ensinar o Pobre; experimentos do campo com o povo; trabalho 
prático.   

Avaliação Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 
Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

ABADZI, H. (2006): Efficient Learning for the Poor. The World Bank, Washington. 

BORRALHO et al. (2006): Seminário “Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Conservação da Natureza” - Livro de Resumos. Naturlink, Fundação Odemira, 
Instituto Superior de Agronomia, Odemira.  

CAMAROTTI, I. & SPINK, P. (2001): Redução da Pobreza e Dinâmicas Locais. FGV 
Editora, Brasil. 

CARMO, H. (2007): Desenvolvimento Comunitário. Segunda Edição, Universidade 
Aberta, Lisboa. 

DE SOUSA, A. (1964): Organização e Programas de Desenvolvimento Comunitário. 
Junta Provincial de Povoamento de Angola, Luanda.  

FARIA ET AL. (2007): Como Vencer a Pobreza e a Desigualdade - Coletânea dos 100 
trabalhos selecionados no Concurso de Redação para Universitários. Rio de 
Janeiro, Brasil. 

FROMM, Erich (1987) Ter ou Ser?, 4ª edição. Brasil: Nacional. 

GONÇALVES, A. et al. (2004): Pobreza e Fome. PUC Minas/IDHS, Belo Horizonte. 

HANLON, Joseph. (2010): Just give money to the Poor – The Development 
Revolution from the Global South. Kumarian Press, Virginia, USA. 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA. 
(2007): Acções de Combate á Pobreza Rural: Metodologia para Avaliação de 
Impactos. IICA, Brasil. 

KUNSCH, K. Margarita (2007): Relações Públicas Comunitárias. Summus Editorial, 
Brasil. 

MOÇAMBIQUE. MINISTÉRIO DE AGRICULTURA (2004): Conceito, Princípios e 
Estratégia da Revolução Verde em Moçambique. 

LANDES, S. David. (2003): Riqueza e a Pobreza das Nações - Porque algumas 
pessoas são tão Ricas e outras são tão Pobres. Décima edição, Elsevier Editora, Rio 



 90 

de Janeiro. 

MAX-NEEF, Manfred (2012) Desenvolvimento à Escala Humana. Blumenau: Edifurb 

MONROE, M. & DIXON, J. (2009): A Economia da Comunidade. Mozambique. 
Economic Self-Reliance Center, Brigham Young University.  

MORAIS, C. Reginaldo et al. (2008): As Cidades cercam os campos - Estudos sobre o 
projeto nacional e desenvolvimento agrário na era da economia globalizada. 
Editora UNESP, Brasil.  

MOSCA, J. (2008): Agricultura e Desenvolvimento em África. Instituto Piaget, 
Lisboa.  

NETO, F. Augusto (1987): Desenvolvimento Comunitário - Princípios para a ação. 
Editora Bloch, Universidade de Texas. 

ONE WORLD UNIVERSITY (2008): Combatendo ao lado do pobre. ISET/OWU, 
Moçambique. 

ONE WORLD UNIVERSITY (2009): Combatendo ao lado do pobre – A formação. 
ISET/OWU, Moçambique. 

PEREIRA, F. MILTON (1996): Construções Rurais. Editora Nobel, São Paulo, Brasil. 

Docentes 

Alberto Zita, Mestrando. em Ciências Sociais 
Daniel Macamula, Lic. em Ciências Sociais 
Bernardo Matavel, Lic. em Ciências Sociais 

 
 

Código:  

2/7-2 

Créditos: 

3 

Título:  

Avaliação de Estudantes 

Ano: 

3o 

Semestre: 

5 

Tipo:  
Ciências da Educação 

Nível:  
Intermédio 

Objectivos 
Com este módulo, os estudantes aprendem diferentes tipos de avaliação de alunos 
e discutem alguns casos problemáticos relacionados com a avaliação. 

Conteúdo 

A avaliação dos estudantes influencia sobre a maneira da realização de um 
currículo. Os graduados deste curso irão ministrar cursos para os seus formandos, 
moderar ou participar em debates nos conselhos de professores de instituições de 
ensino.  

Teorias, conceitos e valores éticos da avaliação - Formas e tipos de avaliação - 
Impacto da avaliação no aluno e na escola - Análise crítica das formas tradicionais 
da avaliação - Avaliação alternativa ou autêntica. 
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Métodos Estudos individuais, prática da avaliação, investigação, debates, concluindo num 
relatório escrito. 

Avaliação Exame: um produto escrito para avaliação 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

ASSIS, Abel (2001) Conceitos e técnicas de avaliação da aprendizagem, Programa de 
apoio ao sector de educação. Maputo: INDE-Ministério da Educação. 

LIBÂNEO, José Carlos (2006) Didáctica. São Paulo: Cortez. 

LUCKESI, Cipriano C. (2006) Avaliação da aprendizagem Escolar. 18ª ed. São Paulo: 
Cortez editora. 

NHAPULO, Telésfero de Jesus at al. (2004) Manual de apoio à Avaliação Pedagógica. 
Moçambique: Ministério da Educação. 

OLIVEIRA e MENEGÃO (2012): Vida e morte do grande sistema escolar americano: 
Como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação. 
Campinas, Brasil: Educação Social. 

PILETTI, Claudino (2004) Didática Geral. 23. ed. São Paulo: Editora ática. 

SERPA A. e CALAI C. (2012): Avaliação no quotidiano escolar: muitos sentidos. 
Brasil: Currículo sem Fronteiras. 

SUASSUNA, Lívia (2005) Transparências da palestra “Paradigma de avaliação – uma 
visão panorâmica”, Programa Brasil Alfabetizado. Recife: UFPE-CEEL 

VÁRIOS (1994) Pensar a avaliação, melhorar a aprendizagem. Lisboa: IIE. 

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Ana Jossefa Muchanga, Lic. em Pedagogia 
Liva Alexandre Meia, Lic. em Pedagogia 

 
 

21.3  Área Disciplinar 3: Prática Pedagógica e Investigação  
 

Código:  

1/4-4 

Créditos: 

8+7+4+5: 24 

Título:  

Prática Pedagógica nas Escolas 1, 2, 3, 4 

Ano: 

2o e  3o 

Semestre: 

3, 4, 5, 6 

Tipo:  
Prática Pedagógica  

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos 
Para realizar práticas como professores. O estudante pode fazer as suas práticas de 
ensino nas Escolas seguintes: Escolas Primárias, Escolas Secundárias, Escola de 
Formação de Professores, Institutos de Formação de Professores e outras. 
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Conteúdo 

O estudante leva a cabo a prática de ensino como professor, trabalhando como 
membro do conselho de professores numa escola realizando tarefas e cumprindo 
com suas resposabilidades como professor.  

Além do seu trabalho normal, o estudante deve-se concentrar em "tópicos 
específicos" relacionados com prática de ensino. Os tópicos serão o espelho da sua 
avaliação do seu esforço e suas conquistas em diferentes campos usando vários 
tópicos interessantes para implementar numa escola, por exemplo: A cooperação 
entre pais e escola, a relação comunidade e escola, emancipação da mulher no 
desenvolvimento da comunidade, o papel da família na vida escolar dos educandos 
e outros. 

Métodos Preparação e desempenho do conselho de professores, debate, prática e diário 
pessoal. 

Avaliação Relatórios trimestrais enviados para o ISET/OWU 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

ALVES, Rubem (2014) O Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender. Brasil: Educar 

FREIRE, Paulo (2007) Pedagogia do Oprimido. 46a edição. São Paulo: Paz e Terra  

FREIRE, Paulo (2008) Pedagogia da Autonomia, 37a edição. Brasil: Paz e Terra 

GONÇALVES, Susana (2007) Teorias de Aprendizagem, Práticas de Ensino. Coimbra: 
ESEC 

INDE/MINED (2003) Plano Curricular do Ensino Básico. INDE/MINED, Moçambique 

INDE/MINED (2015) Programas do Ensino Primário 1º Ciclo. INDE/MINED, 
Moçambique 

INDE/MINED (2015) Programas do Ensino Primário 2º Ciclo. INDE/MINED, 
Moçambique 

INDE/MINED (2015) Programas do Ensino Primário 3º Ciclo. INDE/MINED, 
Moçambique 

MAMBUQUE, Alberto Jaime (2003) Ensino Centrado na Criança. Maputo: MINED 

ONE WORLD UNIVERSITY (2011) Licenciatura em Pedagogia. ISET/OWU, ADPP-
Moçambique 

PEARSON, Craig (1998) Como resolver conflitos na aula. Lisboa: Plátano 

PILETTI, Claudino (1993) Didática Geral. Brasil: Editora Ática 

SEESP/MEC (2006) Saberes e práticas de inclusão: Recomendações para a 
construção de escolas inclusivas. Brasil: SEESP. 

UNESCO/MEC/RAAAB (2006) Construção colectiva – contribuições à educação de 
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jovens e adultos. Brasília, Brasil: UNESCO/MEC/RAAAB. 

Docentes 

José Manhiça, Lic. em Pedagogia 
Henrique Nelson Manhique Mandlate, Lic. em Pedagogia 
Liva Alexandre Meia, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

2/7-1 

Créditos: 

1 + 2  

Título:  

Prática pedagógica na Comunidade 1 + 2 

Ano: 

3o + 4o 

Semestre: 

5, 6 

Tipo:  
Prática Pedagógica  

Nível:  
Professional 

Objectivos 

Liderar eventos culturais comunitários, aulas de educação para adultos, acções na 
comunidade com pais e filhos, liderar um Domingo Aberto, organizar uma acção 
com a comunidade, etc. 
 

Conteúdo 

O estudante deve fazer um (se for um projecto comunitário grande) ou mais 
relatórios (se forem várias actividades menores) os quais mostrem que no mínimo 
80 horas foram usadas como “educador da comunidade”.  

Para cada 25 horas desse trabalho, pelo menos uma página de relatório deve ser 
feita. 

Métodos 
Os estudantes vão preparar e liderar eventos culturais comunitários, aulas de 
educação para adultos, acções na comunidade com pais e filhos, liderar um 
Domingo Aberto, organizar uma acção com a comunidade  etc. 

Avaliação Relatórios enviados para o ISET/OWU 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

ABADZI, Helen (2006) Efficient Learning for the Poor: insights from Frontiers of 
Cognitive Neuroscience. Washington: The World Bank 

FREIRE, Paulo (2007) Pedagogia do Oprimido. 46a edição. São Paulo: Paz e Terra 

LIBÂNEO, José Carlos (2006) Didáctica. São Paulo: Cortez 

ONE WORLD UNIVERSITY (2011) Licenciatura em Pedagogia. ISET/OWU, ADPP-
Moçambique 

UNESCO/MEC/RAAAB (2006) Construção colectiva – contribuições à educação de 
jovens e adultos. Brasília, Brasil: UNESCO/MEC/RAAAB 

SOUZA, Maria Antônia de (2006) Educação do campo: propostas e práticas 
pedagógicas do MST. Petrópolis: Vozes  

NÓVOA et al (1992). Formação para o desenvolvimento. Uma experiência 
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participada de formação de agentes de desenvolvimento. Lisboa: Edições Fim de 
Século  

Docentes 

Dércio Alberto Macuacué, Lic. em Ciências Sociais  
Nomésia Cole, Lic. em Ciências Sociais 
Bernardo Matavel, Lic. em Ciências Sociais  

 
 

Código:  

3/9-9 

Créditos: 

2 

Título:  

Prática Pedagógica: Projecto Educacional 

Ano: 

4o 

Semestre: 

8 

Tipo:  
Prática Pedagógica 

Nível:  
Professional 

Objectivos O estudante vai treinar-se para implementar projectos educativos 

Conteúdo 

O estudante traça um projecto educacional para instituições de ensino ou 
comunidades vulneráveis, também pode organizar seminários sobre assuntos 
educativos para um grupo de estudantes de uma escola, comunidade com 
seguintes temas, por exemplo: reflorestamento nas comunidades, alfabetização de 
adultos nas comunidades, violência doméstica, uso de material didáctico nas 
classes iniciais como a força motriz de aprendizagem, agricultura de sobrevivência, 
métodos e meios de conservação da água, etc. 

Métodos O estudante vai preparar e liderar o projecto 

Avaliação Relatórios enviados para o ISET/OWU 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

FREIRE, Paulo (2007) Pedagogia do Oprimido. 46a edição. São Paulo: Paz e Terra 

FREIRE, Paulo (2008) Pedagogia da Autonomia, 37a edição. Brasil: Paz e Terra 

INDE/MINED (2003) Plano Curricular do Ensino Básico. INDE/MINED, Moçambique 

INDE/MINED (2015) Programas do Ensino Primário 1º Ciclo. INDE/MINED, 
Moçambique 

INDE/MINED (2015) Programas do Ensino Primário 2º Ciclo. INDE/MINED, 
Moçambique 

INDE/MINED (2015) Programas do Ensino Primário 3º Ciclo. INDE/MINED, 
Moçambique 

LIBÂNEO, José Carlos (2006) Didáctica. São Paulo: Cortez. 

LICHTENBERG, Else e Jonas (1998) Educação para Paz e Democracia: Manual para 
Professores Primários. Maputo 



 95 

MAMBUQUE, Alberto Jaime (2003) Ensino Centrado na Criança. Maputo: MINED 

PEARSON, Craig (1998) Como resolver conflitos na aula. Lisboa: Plátano 

NÓVOA et al (1992). Formação para o desenvolvimento. Uma experiência 
participada de formação de agentes de desenvolvimento. Lisboa: Edições Fim de 
Século.  

PILETTI, Claudino (1993) Didática Geral. Brasil: Editora Ática 

SEESP/MEC (2006) Saberes e práticas de inclusão: Recomendações para a 
construção de escolas inclusivas. Brasil: SEESP 

UNESCO/MEC/RAAAB (2006) Construção colectiva – contribuições à educação de 
jovens e adultos. Brasília, Brasil: UNESCO/MEC/RAAAB 

UNICEF (2008) Un enfoque de la Educación baseado en los derechos humanos. New 
York 

VEIGA, I. P. A. (2000) O projeto político pedagógico da escola: uma construção 
possível. 11a edição. Campinas: Papirus 

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Abdul Augustinho Mucaniwa, Lic. em Pedagogia 
Carlota Magule, Lic. em Pedagogia 

 
 

Código:  

1/2-1  

Créditos: 

4 

Título:  

Introdução à Investigação Educacional 

Ano: 

1o 

Semestre:  

2 

Tipo: 
 Investigação 

Nível:  
Estabelecimento dos 
Fundamentos 

Objectivos Para introduzir o conceito de uma investigação e as metodologias de 
investigação científica. 

Conteúdo 

Este módulo capacita o estudante a fazer pesquisa no âmbito educacional, 
proporcionando-lhe conhecimentos básicos que permitem estudar e interpretar os 
fenómenos educativos na sociedade, na escola ou na sala de aulas, com vista a agir 
sobre os aspectos que careçam de mudanças, visando uma educação de melhor 
qualidade.  

O homem como uma fonte infinita de conhecimento - O mundo do 
conhecimento - A metodologia científica - Particularidades da investigação 
social - Mapas conceptuais na identificação de um problema de investigação 
- As técnicas de observação - Métodos e técnicas para recolha e 
processamento de dados - Investigação em educação 
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Métodos Palestras, estudos individuais, grupos de estudos, pesquisas de campo, 
observação, entrevista, tomando nota 

Avaliação: Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha de idioma Inglês) / os alunos falantes do 
Inglês podem precisar algumas habilidades básicas do idioma Português ou 
local. 

Bibliografia 

BELL, Judith (2004) Como Realizar Um Projecto de Investigação - Um guia para 
pesquisa em Ciências Sociais e da Educação. Lisboa: Gradiva. 

CHALMERS, Alan F. (2009) O que é ciência afinal? 2ª edição. Brasil: Editora 
Brasiliense. 

CHIZZOTTI, Antonio (2005) Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 7a edição. São 
Paulo: Cortez. 

COSTA, Sérgio Francisco (2001) Método Cientifico-Os Caminhos da Investigação. 
São Paulo: Harbra. 

GIL, A. C. (1999) Como elaborar projectos de pesquisa. 3a edição. São Paulo: 

Atlas. 

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade (2008) Metodologia do 
Trabalho Científico. São Paulo: Atlas. 

REDDING, Sam (s.d.) Os pais e a aprendizagem dos filhos: Série de Prática 
Educativas-7. Chicago: Universidade de Illinois 

SEVERINO, António Joaquim (2002) Metodologia do Trabalho Científico, 22a edição. 
São Paulo: Cortez. 

SILVA, Cassandra Ribeiro de O. e (2004) Metodologia e Organização do projeto de 
pesquisa (Guia Prático). Fortaleza: SEFET. 

VOSNIADOU, Stella (s.d.) Como aprendem as Crianças: Série de PráticaEducativas-7. 
Chicago: Universidade de Illinois 

Docentes 
Catarina Andson, Lic. em Ciências Sociais 
Nomésia Cole, Lic. em Ciências Sociais 
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Código:  

3/8-1 

Créditos: 

8 

Título:  

Investigação-acção na Educação - Planificação e Preparação 

Ano: 

3o 

Semestre: 

5 

Tipo:  
Investigação 

Nível:  
Avançado 

Objectivos 

Neste módulo, o formando aprende a observar fenómenos em processos 
educacionais com o intuito de aumentar a sua eficiência no trabalho docente-
educativo. 

Conteúdo 

O módulo culmina com a concepção dum projecto de investigação, cujo problema é 
identificado no contexto real de uma disciplina ou um assunto específico duma 
escola. Através de investigação-acção o estudante apresenta novas propostas de 
medidas para solução de problemas encontrados na vida escolar. 

Definição de um problema de investigação pedagógica e sua delimitação - Métodos 
de observação educacional - Componentes dum projecto de investigação. 

Métodos Cursos, estudos, debates, produção de papel conceito  

Avaliação O estudante produz um documento de reflexão sobre a pesquisa-acção que 
deve ser aprovado pelo docente. 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

ALBARELLO, L. E Col. (1998) Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais. 
Lisboa: Gradiva 

BELL, Judith (2004) Como Realizar Um Projecto de Investigação - Um guia para 
pesquisa em Ciências Sociais e da Educação. Lisboa: Gradiva. 

COHEN, L.  et al. (2000) Research Methods in Education. 5. ed. Londres: Routledge 

ELLIOT, J. (1991) Action Research For Education Change.  Open University Press. 

ISET/OWU (2007) Sobre Investigação-Acção: Antologia de Textos. 2. ed. Maputo 

LICHTENBERG, Else et al. (2011) Como Melhorar o Seu Ensino? Maputo: ADPP / 
ISET/OWU. 

LOPES DA SILVA, M. I. (1996) Práticas educativas e construção de saberes. 
Metodologias de Investigação-Acção. Lisboa: I.I.E. 

THIOLLENT, M. (2005) Metodologia da Pesquisa-Acção. Brasil: Cortez. 

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências Politicas e 
em Língua Dinamarquesa 
Abdul Augustinho Mucaniwa, Lic. em Pedagogia 
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Código:  

3/9-1 

Créditos: 

6 

Título:  

Investigação-acção na Educação Fase 1 - Implementação de 
Projecto 

Ano: 

3o 

Semestre: 

6 

Tipo:  
Investigação 

Nível:  
Avançado 

Objectivos 

Neste módulo, primeira fase do projecto de especialização, o formando faz 
planificação da investigacão-acção fundada em observações de actividades 
pedagógicas numa escola. 

Conteúdo 

O módulo confere ao estudante um conjunto de conhecimentos e habilidades 
práticas sobre a concepção e desenvolvimento de um plano de investigação-acção.   

Conducção de uma investigação-acção: formulação do problema e das hipóteses. 

Realização de estudos bibliográficos nas áreas disciplinares relevantes: psicologia, 
pedagogia, sociologia, métodos e meios de ensino e aprendizagem, avaliação de 
alunos, planificação, gestão e administração da educação e currículo.   

Elaboração de planos de acção concretos.  

Apresentação dos resultados da investigação-acção (primeira fase). 

Métodos 
Definição de um problema de investigação pedagógica e sua delimitação -  
Métodos de observação educacional - Componentes dum projecto de investigação 
Realizar a fase 1 do projecto de pesquisa-acção  

Avaliação O estudante produzirá um relatório inicial sobre o tema, objectivos, hipóteses e 
metodologia que deve ser aprovado pelo docente. 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

ATWOOD, Beth S. (1997) Como Desenvolver a Leitura Critica-Actividades praticas 
para desenvolver a compreensão da palavra escrita. Lisboa: Platano 

CARMO, Hermano & FERREIRA, Manuel Malheiro (1998) Metodologia da 
Investigação: Guia para Auto-Aprendizagem. Lisboa. Universidade Aberta. 

CARVALHO, J. Eduardo (2009) Metodologia do Trabalho Científico- “Saber fazer” da 
investigação para dissertações e teses. 2. ed. Lisboa: Escolar editora 

DREW, Walter F. et al. (1997) Como Motivar os Seus Alunos-Actividades e métodos 
para responsabilizar os alunos. Lisboa: Platano 

ESTRELA, A. (1994) Teoria e Prática de Observação de Classes. Porto: Porto Editora: 
Actas do VII Colóquio da A.F.I.R.S.E./A.I.P.E.L.F. Lisboa: Universidade de Lisboa. 

GALVÃO, Cecília & LEÃO, Cristina (1994) Um Projecto Com Projectos: O Centro de 
recursos da Escola da Tapada. Lisboa: Escolar Editora 
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LICHTENBERG, Else et al. (2011) Como Melhorar o Seu Ensino? Maputo: ADPP / 
ISET/OWU. 

MUTSCHELE, Marly Santo & FILHO, Jose Gonçalves (1992) Oficinas Pedagógicas-A 
arte e a magia do fazer na escola. São Paulo: Loyola. 

QUELUZ, Ana Gracinda & ALANSO, Myrtes (org.) O Trabalho Docente. São Paulo: 
Pioneira. 

STAKE, R.E. (2009) A Arte da Investigação com Estudos de Caso. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian  

SUBER-SKERRIT, O. (1992) Action Research in Higher Education: Examples and 
Reflections. London: Konger Page. 

WOODS, P. (1999) Investigar a Arte de Ensinar. Porto: Porto Editora 

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências Politicas e 
em Língua Dinamarquesa 
Abdul Augustinho Mucaniwa, Lic. em Pedagogia 
e docentes tutores dependendo do assunto a tratar 

 
 
 

Código:  

3/9-3 

Créditos: 

8 

Título:  

Investigação-acção Fase 2: Implementação e Avaliação de 
Projecto 

Ano: 

4o 

Semestre: 

7 

Tipo:  
Investigação 

Nível:  
Avançado 

Objectivos Treinar a avaliar o seu próprio trabalho de investigação. 

Conteúdo 

Neste módulo o formador faz monitoria e avaliação do trabalho feito, baseando-se 
no processo e resultados do projecto da investigação 

Monitoria e avaliação dos resultados das acções pedagógicas realizadas junto das 
crianças e professores. 

Conclusões e plano de medidas sobre as acções pedagógicas conduzidas durante o 
projecto. 

Apresentação e análise para pessoas relevantes. 

Métodos Realizar a fase 2 do projecto de pesquisa-acção  

Avaliação O estudante produz uma apresentação do projecto que é apresentada localmente e 
enviada para o ISET/OWU com a explicação da sua utilização  
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Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

ATWOOD, Beth S. (1997) Como Desenvolver a Leitura Critica-Actividades práticas 
para desenvolver a compreensão da palavra escrita. Lisboa: Platano 

DREW, Walter F. et al. (1997) Como Motivar os Seus Alunos-Actividades e métodos 
para responsabilizar os alunos. Lisboa: Platano 

GALVÃO, Cecília & LEÃO, Cristina (1994) Um Projecto Com Projectos: O Centro de 
recursos da Escola da Tapada. Lisboa: Escolar Editora 

JOHNSTON, Anton (1989) Study, Produce, and Combat! Education and the 
Mozambique state 1962-1984. University of Stockholm 

LICHTENBERG, Else et al. (2011) Como Melhorar o Seu Ensino? Maputo: ADPP / 
ISET/OWU. 

LUCKESI, Cipriano Carlos (2006) Avaliação da Aprendizagem Escolar. 18. ed. São 
Paulo: Cortez Editora 

MARCHI, Diana Maria & SCHAFFER, Neiva Otero (2000) Educação de Jovens e 
Adultos: Propostas para Acções. Porto Alegre: Ufrgs. 

MUTSCHELE, Marly Santo & FILHO, Jose Gonçalves (1992) Oficinas Pedagógicas-A 
arte e a magia do fazer na escola. São Paulo: Loyola. 

PEARSON, Craig (1998) Como Resolver Conflitos na Aula-Estratégias e Técnicas para 
manter a harmonia na sala. Lisboa: Platano. 

QUELUZ, Ana Gracinda & ALANSO, Myrtes (org.) O Trabalho Docente. São Paulo: 
Pioneira. 

RIBEIRO, António Carrilho & RIBEIRO, Lucie Carrilho (1989) Planificação e Avaliação 
do Ensino-Aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta. 

UNICEF (2008) Un enfoque de la Educación baseado en los derechos humanos. New 
York 

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências Politicas e 
em Língua Dinamarquesa 
Abdul Augustinho Mucaniwa, Lic. em Pedagogia 
e docentes tutores dependendo do assunto a trata 
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Código:  

3/10-3 

Créditos: 

12 

Título:  

Investigação-acção na Educação Fase 3 - Conclusão de Trabalho e 
Elaboração de Relatório 

Ano: 

4o 

Semestre: 

7 

Tipo:  
Investigação 

Nível:  
Professional 

Objectivos Finalizar o trabalho pedagógico de investigação independente  

Conteúdo 

O presente espaço no culminar da fase de especialização tem por objectivo levar o 
estudante a elaborar a sinopse de resultados e respectiva apresentação numa 
defesa pública. No contexto deste espaço, o estudante trabalha 
independentemente, beneficiando-se porém de tutoria dum docente. 

Correcções finais ao relatório - discussões com os estudantes - preparação para o 
exame final. 

Métodos Finalizando a produção do relatório, a pesquisa individual e elaboração de 
relatórios - debates com outros estudantes e professores 

Avaliação Exame final, onde o estudante deve apresentar e defender o projecto de pesquisa-
acção  

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês)  

Bibliografia 

BARDIN, L. (1977) Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70 

FLICK, U. (2005) Métodos Qualitativos na Investigação Científica. Lisboa: Monitor. 

HEERDT, Mauri Luiz & LEONEL, Vilson (2007) Metodologia Científica e da Pesquisa, 
5ª edição. Brasil, Palhoça: Unisul Virtual 

JOHNSTON, Anton (1989) Study, Produce, and Combat! Education and the 
Mozambique state 1962-1984. University of Stockholm 

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade (2008) Metodologia do 
Trabalho Científico. São Paulo: Atlas 

LICHTENBERG, Else et al. (2011) Como Melhorar o Seu Ensino? Maputo: ADPP / 
ISET/OWU. 

LUCKESI, Cipriano Carlos (2006) Avaliação da Aprendizagem Escolar. 18. ed. São 
Paulo: Cortez Editora 

MADEIRA, Ana Carla & ABREU, Maria Manuel (2004) Comunicar em Ciências: Como 
redigir e apresentar trabalhos científicos. Lisboa: Escolar editora. 

VIEIRA, C. (1999) A credibilidade da investigação científica de natureza qualitativa: 
Questões relativas à sua fidelidade e validade. Revista Portuguesa de Pedagogia, 
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Ano XXXIII 2, 89-116.   

Docentes 

Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências Politicas e 
em Língua Dinamarquesa 
Abdul Augustinho Mucaniwa, Lic. em Pedagogia 
e docentes tutores dependendo do assunto a tratar 

 
 

Código:  

2/6-3 

Créditos: 

2 

Título:  

Preparação da Monografia 

Ano: 

4o 

Semestre: 

8 

Tipo:  
Ciência Pedagógica e 
Investigação 

Nível:  
Intermediário 

Objectivos 

Se preparar para fazer uma tese cujo produto é construção pessoal de investigação 
sobre uma teoria, o estabelecimento de hipóteses, colecta de dados, análise dos 
dados e conclusão. 

Conteúdo 
 

Este módulo trata a investigação como um método de ensino e de busca do 
conhecimento. Ele desenvolve uma capacidade de análise da realidade educacional 
num determinado contexto sócio-cultural e económico. O módulo trata também 
dos aspectos práticos de elaboração de uma monografia, que constitui o trabalho 
final do curso. Através da elaboração, apresentação e discussão de pesquisas e dos 
trabalhos com temas ligados à escola, o formando aprofunda os seus 
conhecimentos sobre processos educacionais. 

Definição de um problema de investigação - Uso de bibliografia - Aplicação de 
técnicas de observação - Questões de ética na investigação - Técnicas de 
investigação - Validação dos resultados da investigação - Análise e interpretação de 
dados - O relatório de investigação 

Métodos Cursos, estudos individuais, grupos de estudos, chuva de ideias, workshop, debates  

Avaliação O estudante deve escolher um tema de pesquisa e apresentar o plano para a 
produção de monografia e enviar este para o ISET/OWU para aprovação  

Linguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

CARMO, Hermano & FERREIRA, Manuel Malheiro (1998) Metodologia da 
Investigação: Guia para Auto-Aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta. 

CHIZZOTTI, Antonio (2005) Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 7ª edição. São 
Paulo: Cortez. 

GIL, C. António (1997) Como Elaborar Projectos de Pesquisa. Lisboa: Atlas. 

HEERDT, Mauri Luiz & LEONEL, Vilson (2007) Metodologia Científica e da Pesquisa, 
5ª edição. Brasil, Palhoça: Unisul Virtual 

KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. et al. (2007) Como Elaborar Projetos de Pesquisa 
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– Linguagem e Método. Brasil: FGV Editora. 

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade (2008) Metodologia do 
Trabalho Cientifico. São Paulo: Atlas 

MADEIRA, Ana Carla & ABREU, Maria Manuel (2004) Comunicar em Ciências: Como 
redigir e apresentar trabalhos científicos. Lisboa: Escolar editora. 

SEVERINO, António Joaquim (2002) Metodologia do Trabalho Cientifico. 22ª edição. 
São Paulo: Cortez. 

SOUZA, Donaldo de & SILVA, Mônica Ferreira da (2010) Como Escrever uma 
Monografia: Manual de Elaboração com Exemplos e Exercícios. Brasil: Atlas.  

STAKE, R.E. (2009) A Arte da Investigação com Estudos de Caso. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

THIOLLENT, M. (2005) Metodologia da Pesquisa-Acção. Brasil: Cortez. 

Docentes 

Dina Bak, Mestre em Literatura (Inglês e Dinamarquês) 
Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências Politicas e 
em Língua Dinamarquesa 
+ mais tutores dependendo número de estudantes 

 
 

Código:  

2/7-4 

Créditos: 

16 

Título:  

Monografia 

Ano: 

4o 

Semestre: 

8 

Tipo:  
Ciência Pedagógica e 
Investigação 

Nível:  
Avançado 

Objectivos Produzir uma tese sobre a construção pessoal de investigação na teoria, o 
estabelecimento de hipóteses, colecta de dados, análise dos dados e conclusão. 

Conteúdo 
 

Esta é uma continuação do módulo onde o aluno é preparado para a monografia. 
Este módulo trata a investigação como um método de ensino e de busca do 
conhecimento. Ele desenvolve uma capacidade de análise da realidade educacional 
num determinado contexto sócio-cultural e económico. Através da elaboração, 
apresentação e discussão de pesquisas e dos trabalhos com temas ligados à escola, 
o estudante aprofunda os seus conhecimentos sobre processos educacionais. 

Definição de um problema de investigação - Uso de bibliografia - Aplicação de 
técnicas de observação - Questões de ética na investigação - Técnicas de 
investigação - Validação dos resultados da investigação - Análise e interpretação de 
dados - O relatório de investigação 

Métodos Investigação individual e produção de monografia  

Avaliação 
O estudante deve produzir uma monografia de pesquisa que descreve o processo 
de investigação e conclusão sobre o assunto, incluindo referências bibliográficas 
utilizadas durante a pesquisa para aprofundar na análise do assunto. 



 104

O estudante deverá defender a tese numa sessão de exame público. 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês (para a linha do idioma Inglês) 

Bibliografia 

CARMO, Hermano & FERREIRA, Manuel Malheiro (1998) Metodologia da 
Investigação: Guia para Auto-Aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta. 

CHIZZOTTI, Antonio (2005) Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 7ª edição. São 
Paulo: Cortez. 

GIL, C. António (1997) Como Elaborar Projectos de Pesquisa. Lisboa: Atlas. 

HEERDT, Mauri Luiz & LEONEL, Vilson (2007) Metodologia Científica e da Pesquisa, 
5ª edição. Brasil, Palhoça: Unisul Virtual 

KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. et al. (2007) Como Elaborar Projetos de Pesquisa 
– Linguagem e Método. Brasil: FGV Editora. 

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade (2008) Metodologia do 
Trabalho Cientifico. São Paulo: Atlas 

MADEIRA, Ana Carla & ABREU, Maria Manuel (2004) Comunicar em Ciências: Como 
redigir e apresentar trabalhos científicos. Lisboa: Escolar editora. 

SEVERINO, António Joaquim (2002) Metodologia do Trabalho Cientifico. 22ª edição. 
São Paulo: Cortez. 

SOUZA, Donaldo de & SILVA, Mônica Ferreira da (2010) Como Escrever uma 
Monografia: Manual de Elaboração com Exemplos e Exercícios. Brasil: Atlas.  

STAKE, R.E. (2009) A Arte da Investigação com Estudos de Caso. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

THIOLLENT, M. (2005) Metodologia da Pesquisa-Acção. Brasil: Cortez. 

Docentes 

Dina Bak,  Mestre em Literatura (Inglês e Dinamarquês) 
Anne Hoejholt Soerensen, Mestre em Pedagogia e Psicologia 
Thomas Hoejmark Jensen, Mestre em Teologia; Licenciatura em Ciências Politicas e 
em Língua Dinamarquesa 
e docentes tutores dependendo do assunto a tratar 
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21.4  Área Disciplinar 4: Especialização 
 

Código:  

3/9-7 

Créditos: 

4 + 5 

Título:  

Especialização 1.1 + Especialização 1.2 

Ano: 

3o 

Semestre: 

5 + 6 

Tipo:  
Especialização 

Nível:  
Superior 

Objectivos 
Para estudar o tópico com profundidade para obter conhecimentos profundos e 
reflexões sobre a metodologia avançada de aprendizagem, através da qual se 
desenvolve a habilidade para ensinar numa área disciplinar específica.  

Conteúdo 

A especialização tem como objectivo específico um determinado assunto, mas 
pode incluir um amplo estudo dentro do assunto ou um foco mais delimitado. Se 
tomarmos a história como um exemplo amplo, tema poderia ser "A história das 
pessoas do mundo ao longo dos últimos 500 anos" - um tema restrito poderia ser 
"A II Guerra Mundial - o evento mais devastador da memória viva". 
O estudante deve ter duas especializações. O ISET/OWU decide anualmente quais 
especializações serão oferecidas nesse ano. 

ISET/OWU vai incentivar os estudantes a criar grupos de estudo em torno de uma 
especialização quando é prático, mas cada aluno deverá trabalhar de forma 
independente em busca do conhecimento. Com efeito, os estudantes vão estudar 
para a sua especialização durante um período de prática 10 meses, para que o 
trabalho de grupo para os estudantes não possa ser fácilmente realizado. 

A especialização pode focar em temas relevantes para currículo tais como: 
Português, matemática, saúde e boa forma (fitness), história e ciências sociais, 
Inglês ou teoria de Gaia (Ciências Naturais) e tecnologia - ou especialização pode se 
concentrar em habilidades ou temas pedagógicos e filosóficos como: ensino inicial, 
a educação bilingue, formação continuada de professores, educação a distância, a 
escola na sociedade, o professor e o ambiente escolar, ou de arte e cultura na 
escola. 

Não há restrições quanto ao modo de especialização. As especializações podem ser 
combinadas. 

Especialização em “conhecimento" inclui os elementos essenciais do 
tema/disciplina/tópico, suas teorias e metodologias, bem como considerações 
sobre a forma didáctica para ensinar o tema.  

Especialização Pedagógica inclui tanto os aspectos teóricos e como ensinar e 
competências e formas de fazer as coisas. 

Métodos Estudos individuais, a investigação individual e projecto de pesquisa, comunicação 
com o professor sobre as questões-chave, escrever relatório. 

Avaliação 1.1 Conclusão das tarefas de estudo atribuídas. Exame após Especialização 1.2  
1.2 Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 



 106
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Especialização 2.1 + 2.2 
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4o 
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7 + 8 

Tipo:  
Especialização 

Nível:  
Superior 

Objectivos 
Estudar um assunto com maior profundidade, de modo a obter um 
conhecimento mais profundo e reflexões sobre metodologias de 
aprendizagem avançada, desenvolver a capacidade pessoal para ensinar 
uma área específica. 

Conteúdo 

A especialização tem como objectivo específico um determinado assunto, mas 
pode incluir um amplo estudo dentro do assunto ou um foco mais delimitado. Se 
tomarmos a história como um exemplo amplo, tema poderia ser "A história das 
pessoas do mundo ao longo dos últimos 500 anos" - um tema restrito poderia ser 
"A II Guerra Mundial - o evento mais devastador da memória viva". 
O estudante deve ter duas especializações. ISET/OWU decide anualmente quais 
especializações serão oferecidas nesse ano. 

ISET/OWU vai incentivar os estudantes a criar grupos de estudo em torno de uma 
especialização quando é prático, mas cada aluno deverá trabalhar de forma 
independente em busca do conhecimento. Com efeito, os estudantes vão estudar 
para a sua especialização durante um período de prática 10 meses, para que o 
trabalho de grupo para os estudantes não possa ser facilmente realizado. 

Especialização pode focar em temas relevantes  para curiculo como: Português, 
matemática, saúde e boa forma (fitness), história e ciências sociais, Inglês ou teoria 
de Gaia (Ciências Naturais) e tecnologia - ou especialização pode se concentrar em 
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habilidades ou pedagógica e filosófica temas tais como: ensino inicial, a educação 
bilingue, formação continuada de professores, educação a distância, a escola na 
sociedade, o professor e o ambiente escolar, ou de arte e cultura na escola. 

Não há restrições quanto ao modo de especialização podem ser combinados. 

Especialização em “conhecimento" inclui os elementos essenciais do 
tema/disciplina/tópico, suas teorias e metodologias, bem como considerações 
sobre a forma didáctica para ensinar o tema.  

Especialização Pedagógica inclui tanto os aspectos teóricos e como ensinar e 
competências e formas de fazer as coisas. 

Métodos 

Estudos individuais, a investigação individual e projecto de pesquisa, 
comunicação com o professor sobre as questões-chave, o relatório escrito.  
ISET/OWU dá ao estudante as manchetes/tópicos de 10 ensaios no assunto, 
de modo que o aluno possa preparar-se para escrever um deles ao exame 
final 

Avaliação 2.1 Conclusão das tarefas de estudo atribuídas. Exame após Especialização 2.2  
2.2 Exame oral baseado num relatório feito pelo estudante 
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