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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   Instituto Superior de Educação e Tecnologia 
ISET/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   Ministério da Educação 
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 programas instalados 
UA   União Africana 
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PREFÁCIO AO NOVO CURRÍCULO DE LICENCIATURA EM 

ENSINO DE PORTUGUÊS 

 

O ISET/OWU tem a honra de apresentar a proposta curricular do Curso de 

Licenciatura em Ensino de Português como uma forma de contribuição para a 

melhoria do Sistema Educativo Moçambicano.  

Este Currículo foi desenvolvido em consonância com as directrizes fornecidas pela 

Lei do Ensino Superior (Decreto n.⁰ 48/2010) e do Sistema Nacional (Decreto n⁰ 

32/2010) de Acumulação de Créditos Académicos vigentes na República de 

Moçambique.  

A Licenciatura em Ensino de Português foi desenvolvida seguindo os objectivos 

específicos formulados nos Estatutos do ISET, (Decreto n.º 33/2005 de 23 de Agosto) 

artigo 6, a), que apontam a necessidade de:  

Formar inicialmente profissionais técnica e cientificamente bem qualificados, 

na área científica de ciências de educação que os habilite a leccionar nos 

Institutos Médios de Formação de Professores, mediante um programa 

inovador ligado ao desenvolvimento da educação. 

Desde 2005, o ISET/OWU tem levado a cabo este objectivo através da formação de 

bacharéis e licenciados em Ciências de Educação, muitos dos quais estão hoje a 

trabalhar como formadores em instituições de formação de professores ou em 

posições de responsabilidade similar, por exemplo, como directores de escolas ou 

técnicos de educação em departamentos distritais ou provinciais. 

O Currículo que, ora, se apresenta surge em cumprimento das orientações do 

MINED segundo as quais um formador numa instituição de formação de professores 

deve ter um diploma de especialização correspondente aos módulos que ensina. 

Portanto, a primeira razão para a concepção do Curso de Licenciatura em Ensino de 

Português é a de formar futuros formadores de Português para as instituições de 

formação de professores de forma a satisfazer essa necessidade específica do 

Sistema Nacional de Educação (SNE). 
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A segunda razão para a criação deste curso é a de formar professores de Português 

para o Ensino Secundária Geral/Técnico-profissional de forma a satisfazer a 

necessidade de professores de línguas qualificados para escolas dentro do SNE e 

para  preparar estudantes para serem capazes de se formarem nos ramos técnico-

profissionais e ciências naturais. Dada a falta de domínio da língua portuguesa, 

especialmente da leitura, prevê-se que muitas crianças e jovens poderão escolher as 

áreas técnicas ou as ciências naturais para o seu futuro ramo de formação e vida 

profissional. A Agenda 2015, A visão da Nação, revista em 2013 recomenda que: “O 

ensino primário e secundário devem ajudar a identificar e estimular as vocações e 

habilidades das crianças, para que elas se encaminhem para escolas que oferecem 

estudos nas áreas de conhecimento condizentes com as habilidades e capacidades de 

cada estudante.” (p.156). 

 O curso é amplo e fornece uma educação abrangente na qual o estudante, durante 

a primeira fase da formação, o Tronco Comum, adquirirá fortes habilidades de 

compreensão, da fala e da escrita em português. Estudará comunicação, políticas 

linguísticas, evolução da linguagem e educação bilingue; vai estudar metodologias de 

ensino de Português, alfabetização e literacia, no ensino primário, no ensino 

secundário e nas instituições de formação de professores; praticará o ensino em 

todos nestes três subsistemas de educação; desenvolverá a compreensão da 

literatura para crianças e jovens. 

Na segunda fase, o estudante especializar-se-á para a) o ensino do Português no 

subsistema de formação de professores ou b) o ensino do Português no subsistema 

do Ensino Secundário Geral. Esta fase inclui estudos da literatura moçambicana, da 

literatura mundial e a literatura não-ficção; o estudante experimentará como um 

escritor criativo a fim de treinar o seu uso didáctico dentro da especialização 

escolhida; realizará estágio numa instituição de formação de professores ou escola 

secundária dependendo da sua especialização. Ele desenvolverá a capacidade de 

pesquisa em Metodologia de Ensino de Português, Linguística e/ou Literatura 

comparada, produzindo a sua Monografia Científica e fazendo a sua defesa em 

público, como culminação dos seus estudos para se tornar formador em Português 
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para os futuros professores do Ensino Básico ou professor para estudantes da escola 

secundária. 

O currículo baseia-se nos valores humanísticos da ADPP, entidade fundadora do 

ISET/OWU e das experiências pedagógicas adquiridas pelo ISET/OWU ao longo de 

muitos anos. Aplicam-se princípios pedagógicos desenvolvidos no ISET/OWU, que 

também se aplicam aos outros dois cursos de licenciatura que são agora oferecidos 

pelo ISET/OWU: Curso de Pedagogia e Curso de Lutando ao Lado do Pobre. 

Estamos confiantes que esta licenciatura inovadora em Ensino de Português 

contribuirá para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Educação e para a 

promoção da inovação no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Atenciosamente,  

Thomas Hoejmark  

Director Geral do ISET/OWU 
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1 INTRODUÇÃO – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 “Um Ensino Superior em expansão (…), 

guia-se pelo princípio da 

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

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 multissectorial. 

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 não só humano mas também do País. As políticas públicas (sociais), 

sobretudo em educação, estimulam e promovem a participação de instituições 

públicas, 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 e que o Estado reconhece o ensino superior 

privado.  

À luz dessas políticas do Governo que promovem a democratização da educação, foi 

criado o Instituto Superior de Educação e Tecnologia (ISET) e aprovados os 

respectivos Estatutos, dos quais consta o objectivo de formar nas diferentes áreas do 

conhecimento, técnicos e cientistas com elevado grau de qualificação, o que 

contribui para a solução dos problemas, com relevância para a sociedade. 

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), não só deve garantir a 
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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.  

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 120 bacharéis e 

licenciados no curso de Lutando ao Lado do Pobre com um grau em Ciências Sociais.  

Como parte do esforço contínuo para melhorar a qualidade da educação em 

Moçambique, o Ministério da Educação, em 2014, determinou que os formadores 

nas instituições de formação de professores deviam ter um Diploma de 

Especialização, a fim de ensinar aos futuros professores as disciplinas do Ensino 

Básico e respectivas metodologias. É igualmente política do MINED que os 

professores de língua portuguesa nas escolas secundárias devem ter o grau de 

Licenciatura em Ensino de Português. 

A fim de contribuir para suprir a demanda em professores Licenciados em Ensino de 

Língua Portuguesa no subsistema de formação de professores bem como no de 

Ensino Secundário Geral, o ISET/OWU pretende oferecer o Curso de Licenciatura em 

Ensino de Português, cuja proposta curricular é o teor deste texto (documento). 

 

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 orienta-se por uma visão de tornar-

se uma Instituição de promoção da excelência na sua missão de formação de 

quadros e profissionais de educação em Moçambique. 

O ISET assume a missão de formar, a nível superior, profissionais tecnicamente e 

cientificamente bem qualificados, nas áreas das ciências da educação, tecnologias de 
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informação e comunicação, desenvolvimento rural, ambiente, economia, gestão e 

outras que se considerarem importantes para o desenvolvimento do País. 

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

trabalhar para o melhoramento de vida para todos moçambicanos. ADPP é membro 

da Federação para as Associações ligadas ao Movimento Internacional de Humana 

People to People que é guiada por Valores humanos básicos, e o Humanismo 

Solidário é o aspecto central para sua filosofia básica. ADPP fundou muitas 

instituições educacionais, entre elas 11 Escolas de Formação de Professores, as EPFs 

e o ISET. 

Entre os valores que regem a actividade da ADPP, um deles define como prioridade 

a ajuda às nações não só a alcançar o desenvolvimento mas também a 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 em 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 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 são os seguintes: 

 A democracia e respeito pelos direitos humanos; 
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 A igualdade e 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. 

Princípios pedagógicos que sustentam a visão e missão do ISET 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 de assimilação crítica dos conhecimentos; 

 A ligação entre a teoria e a prática durante a formação; 

 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 ENSINO DE PORTUGUÊS 

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 Ensino de Português 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, do Artigo 20º e Artigo 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, por exemplo.  
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3.1  Objectivos do Curso 
Um dos objectivos muito 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 prazos Moçambique disporá 

de técnicos que trabalharão para o melhoramento das condições para todos os 

moçambicanos.  
 

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

profissionais na área do Ensino de Português, que com o seu saber e qualificação 

serão promotores de inovação e da criatividade e excelência do sistema educativo 

moçambicano. Com a formação que o Curso de Licenciatura em Ensino de Português 

vai proporcionar pretende-se construir a identidade e o profissionalismo dos 

quadros e técnicos de educação, capazes de enfrentar os desafios educacionais de 

hoje e no futuro dentro de uma larga cadeia de cenários educacionais. A formação 

de professores de Português responde também à necessidade destes, através das 

suas actividades de ensino, virem a ser promotores e parceiros activos no 

desenvolvimento nacional, contribuindo para a melhor compreensão da língua 

oficial, melhor habilidade de leitura, para o melhor uso da linguagem na vida diária 

na comunidade e para maior clareza de expressão no diálogo nacional à volta das 

questões importantes para Moçambique.  

 

A formação visa proporcionar uma base de conhecimento alargada e um 

entendimento abrangente de ensino e aprendizagem de Português dentro do 

Sistema Nacional de Educação. O estudante, na fase de Tronco Comum da formação, 

familiarizar-se-á com as metodologias de ensinar português no nível de alfabetização 

e literacia de crianças e adultos do ensino primário e secundário bem como no nível 

de formação de professores.  

 

Constitui ainda propósito formar professores da Língua Portuguesa com uma mente 

aberta prontos a ensinar e apoiar todos os seus alunos e estudantes bem como 

pessoas na comunidade a melhorarem o uso da Língua Portuguesa. Por isso, essa 

formação de professores cumpre os seguintes objectivos:   
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 treinar as pessoas como cidadãos capazes de utilizar a linguagem 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 linguagem na 

diversidade de situações socioculturais de Moçambique de hoje, e que 

podem utilizar a linguagem quer no discurso teórico quer como instrumento 

prático entre pessoas agindo para criar uma sociedade melhor.  
 

3.2 Requisitos de acesso e perfil de entrada 
A admissão ao Curso de Licenciatura em Ensino de Português do ISET/OWU observa 

os requisitos vigentes em Moçambique estabelecidos nas normas e legislação que 

regulam o ensino, sobretudo o de nível superior.  
 

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. 
 

Tendo em conta ainda que a Lei 27/2009 cria autonomia para cada Instituição do 

Ensino Superior estabelecer ou definir critérios específicos de admissão (Artigo 4º), o 

ISET toma a iniciativa de usar outros, tais como entrevistas para a selecção dos 

candidatos ao Curso.  

3.3 Perfil profissional geral e competências do graduado 
Nos objectivos do Curso de Licenciatura em Ensino de Português descreve-se a 

preparação que os técnicos receberão para intervir em diferentes domínios onde os 

graduados irão exercer a sua actividade profissional. Sendo assim, desenham-se um 

perfil profissional e um quadro de competências do graduado. 

 
3.3.1 Perfil profissional 

Como profissional, o futuro graduado do Curso de Licenciatura em Ensino de 

Português preenche uma série de requisitos, nomeadamente: 
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 possuir uma proficiência forte do português falado, capaz de falar com 

clareza e correctamente no diálogo, bem como em falar para um grande 

público;  

 ter capacidade de escrever de forma clara, correcta e significativa em 

português; 

 ser capaz de compreender, analisar e interpretar a literatura, bem como 

textos de não-ficção em português; 

 ter capacidade para ensinar Português a diferentes níveis usando uma 

variedade de metodologias de ensino; 

 ser capaz de pesquisar e usar tópicos da estrutura da língua, da literatura e 

da Didáctica do Português. 

 possuir um entendimento fundamental de metodologias de educação 

bilingue e ser capaz de o utilizar no ensino de Português no contexto 

moçambicano; 

 ter capacidade de usar a língua inglesa na vida pessoal e profissional; 

 possuir uma base sólida de conhecimentos e fundamentos da realidade do 

mundo actual e de Moçambique; 

 ter uma ligação estreita com a comunidade onde desenvolve o seu trabalho; 

 ter capacidade de usar uma abordagem humanística e científica para obter 

compreensão, reflectir e criar novos conhecimentos e desenvolvimentos 

inovadores; 

  ensinar, usando princípios e métodos que fazem dos seus estudantes a força 

motriz na sua própria formação, e apresentando conteúdos de tal qualidade 

e importância que os estudantes são desafiados e movidos pelo contacto 

com esses conteúdos; 
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 ter sensibilidade em relação aos desafios da escola, à vida dos professores, 

dos alunos e em relação ao processo de ensino-aprendizagem;  

 dominar as técnicas de recolha de dados, compilação/sistematização e 

definir as estratégias de acção de acordo com a realidade educacional para a 

melhoria das condições de ensino e de trabalho das instituições educativas; 

 ter capacidade de tirar partido das situações da vida e do trabalho;  

 assumir uma posição pessoal a partir da convivência com os outros 

(colectivo);  

 trabalhar em equipa, promovendo a participação de outros agentes 

educativos em diferentes níveis; 

 valorizar o trabalho em geral, e o trabalho pedagógico, em particular; 

 ser solidário para com os desfavorecidos, promovendo e organizando acções 

e projectos de apoio em benefício dessas camadas sociais.  

3.3.2  Competências 

 No domínio do saber conhecer – dominar a língua portuguesa falada bem 

como escrita e conceitos fundamentais sobre o ensino de Língua Portuguesa 

e dos métodos de trabalho adequados; conhecer teorias e modelos sobre o 

ensino de Língua Portuguesa; dominar as técnicas de estudo e de aquisição 

de conhecimentos, de desenvolvimento de habilidades, fazendo o uso 

correcto das condições e recursos que o ISET providencia; 

 No domínio do saber fazer – usar correcta, clara e activamente a Língua 

Portuguesa falada e escrita; aplicar as técnicas de trabalho intelectual, de 

pesquisa (incluindo o uso da internet), de sistematização da informação, usar 

correctamente o equipamento didáctico/informático, desenvolver as 

capacidades pedagógico-didácticas próprias do professor e aplicar as 

metodologias de ensino na direcção da classe; 
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 No domínio do saber ser – comportar-se de forma exemplar e desenvolver 

hábitos e atitudes profissionais próprias de um educador, desde o contexto 

escolar até a comunidade; portanto, o futuro professor deve observar 

integralmente os princípios da ética e deontologia profissionais. 

 No domínio do saber estar com os outros – trabalhar e agir em equipa, 

organizar a aprendizagem cooperativa, respeitando e fazendo respeitar os 

direitos humanos. Ainda, o futuro professor deve desenvolver a cultura de 

participação em diferentes actividades. 

 

3.4 Perfil Ocupacional 
Após a Fase 1, Tronco Comum, o estudante especializar-se-á durante os últimos 3 

períodos ou na Formação de Professores ou no Ensino Secundário. 

 

3.4.1 Especialização: Formação de Professores  

A especialização como formador de professores do Ensino Básico preparará o 

graduado para emprego em funções como: 

a. Professor de Português nas Instituições de Formação de Professores sabendo 

motivar e habilitar os futuros professores para responderem aos desafios 

enfrentando a educação primária, as crianças e os pais envolvidos; a saberem 

utilizar a língua local das crianças e dos pais como ponte para 

aprender/ensinar português; estar ciente que a compreensão do português é 

pré-condição para a criança avançar nas outras disciplinas e para cada criança 

ser capaz de escolher o seu ramo de formação no futuro entre o Ensino 

Secundário Geral (área de letras ou das ciências naturais) e ensino técnico-

profissional; e de funcionar como professor de língua portuguesa com 

capacidade de cooperar com outros professores sobre questões de 

conteúdos e metodologias e, em particular, de cooperar com e apoiar 

professores de Educação Bilingue e Inglês. 

b. Técnico Pedagógico (Supervisor) na área de Língua Portuguesa dentro do 

Sistema Nacional de Educação em instituições governamentais ou em 
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organizações, trabalhando para o desenvolvimento do Ensino Básico, 

formação de professores e formadores, apoiando na resolução de problemas 

e planificação do processo de ensino-aprendizagem. 

c. Professor de Língua Portuguesa do primeiro Ciclo de Ensino Superior com 

conhecimento do ensino de Português a muitos níveis do sistema nacional de 

educação e com experiência básica de pesquisa educacional. 

d. Técnico em outros sectores de actividade. Essa posição será ocupada em 

empresas privadas ou órgãos de informação que precisam de profissionais 

com fortes capacidades de comunicação em português e com uma sólida 

compreensão das questões pedagógicas e educacionais bem como as 

capacidades de comunicar em algumas línguas Bantu e em Inglês. 

 

3.4.2 Especialização: Ensino Secundário 

A especialização como professor de Português no ensino secundário preparará o 

graduado para emprego em funções como: 

a. Professor de Português no ensino secundário e técnico-profissional, sabendo 

trabalhar com adolescentes e jovens a fim de melhorar a sua linguagem e 

capacidade de leitura e compreensão, as habilidades sociais e as suas 

competências de comunicação; e de funcionar como professor de língua 

portuguesa com capacidade de cooperar com outros professores sobre 

questões de conteúdos e metodologias e, em particular, de cooperar com e 

apoiar professores de Inglês. 

b. Educador de Português em programas e instituições de treinamento de 

adultos, tanto em ambientes formais como não-formais, encontrando-se com 

os adultos nas suas condições e ajudando-lhes a obter sucesso quanto às 

suas aspirações educacionais; 

c. Técnico de educação em Língua Portuguesa no Sistema Nacional de 

Educação, em instituições governamentais ou em organizações que 

trabalham com o desenvolvimento do Ensino Secundário Geral, resolução de 

problemas e planificação; 
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d. Técnico de educação e de liderança pedagógica em instituições de ensino 

secundário com conhecimento alargado e capacidades dentro da área de 

ensino do Português. 

e. Exercício de funções em empresas privadas ou órgãos de informação que 

precisam de profissionais com fortes capacidades de comunicação em 

português e com uma sólida compreensão das questões pedagógicas e 

educacionais bem como as capacidades de comunicar em algumas línguas 

Bantu e em Inglês. 

 

4 DURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO CURSO 

4.1  Duração do curso 

O Curso de Ensino de Português, 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, 

correspondendo a cerca de 6.000 horas. 

 

4.2  Organização curricular, do curso e dos estudantes 

4.2.1 Organização Curricular e do Curso 

Tendo em conta que o esforço do ISET tem em vista a apresentação de um desenho 

curricular, portanto, o que se espera que venha a concretizar-se na prática de 

formação de professores, propõe-se um modelo de organização das actividades que 

permitirá a realização dos objectivos que presidem à projecção deste currículo. 

Entre várias experiências e subsídios teóricos que sustentam qualquer proposta 

curricular, o ISET pretende trabalhar um currículo 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 em que 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.  
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Ainda como aspecto de organização curricular proposta, em determinados 

momentos de desenvolvimento curricular (tanto na fase de planificação como na de 

implementação) propõe-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 

podem reflectir uma correlação de diversas disciplinas, de eixos temáticos ou sobre 

questões da vida prática (Santomé, 1998, p. 111). 

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. Ainda, no concernente à organização curricular, a divisão do Curso em 

duas fases é para destacar o momento do Tronco Comum e o de Especialização. O 

primeiro momento é aquele em que os estudantes, independente da Especialização 

que cada um virá a escolher, trabalham e aprendem os mesmos conteúdos. O 

segundo momento é praticamente de diferenciação, conforme as opções e 

orientação dos estudantes de acordo com os subsistemas em que irão trabalhar 

depois da formação. 

4.2.2 Organização dos estudantes 

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

a organização de 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. A vida colectiva, baseada em Grupos Nucleares, oferece ainda uma 

série de oportunidades e possibilidades para o desenvolvimento das actividades, 

quer curriculares, quer co-curriculares, o que se traduzirá na formação integral dos 

futuros professores.  

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

mais elementos de aprendizagem: viver em conjunto com outras pessoas, construir 

união forte dentro do grupo, ouvir e respeitar os outros, resolver problemas 



 22

colectivamente, e cuidar do indivíduo. São elementos essenciais para qualquer 

professor e são considerados como uma parte de igual valor na educação. 

 

4.3  Estrutura do Curso 
Nesta proposta 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. 

4.3.1 Numero de vagas 

Numero de vagas:  60 

4.4 Estrutura dos períodos do programa de 4 anos numa visão geral 

Períodos Tema – Área Focal 

1 até 5 FASE 1: Fase de Tronco Comum: 

1 O professor e a escola no século XXI 

2 Adquirindo o domínio da Língua Portuguesa 

3 Ensinando crianças e jovens 

4 Quando os homens chamam, os professores respondem 

5 Formando professores para o Ensino Básico 

6 até 8 FASE 2: Fase de Especialização: 

6 Foco na Língua Portuguesa 

7 O professor e Futuro Aberto 



 23

8 Projecto de pesquisa e Monografia 

 

 

4.5  Os períodos do Curso e a sua designação, objectivo e conteúdos 

4.5.1 Fase 1 – Fase de Tronco Comum 

Período 1: O professor e a escola no século XXI 

O objectivo do 1º período é reflectir sobre a profissão docente e, especificamente, 

sobre a função do professor de língua portuguesa não só na escola, mas também na 

comunidade, na nação e no mundo; e estimular o estudo do português e a sua 

prática na comunicação. 

O conteúdo: O professor e a escola no mundo contemporâneo no contexto da 

história e do nosso tempo. Introdução aos métodos de estudo, tecnologia 

educacional e pensamento científico. Conceitos e teorias pedagógicas sobre a função 

do professor no contexto de políticas e práticas educacionais num mundo 

globalizado. Reflexão sobre a comunicação e a linguagem, o seu desenvolvimento no 

ser humano e nas sociedades humanas ao longo da história e no presente, a forma 

como a linguagem deve ser entendida no seu contexto. Estudos da língua 

portuguesa, as suas estruturas e funções e a formação com proficiência em leitura, 

escrita, audição e oralidade. 

Período 2: Adquirindo o domínio da Língua Portuguesa 

O objectivo do 2º período é aprofundar o estudo da Língua Portuguesa e as políticas 

para o ensino e a aprendizagem do português e as respectivas teorias, e desenvolver 

instrumentos básicos para o estudo e compreensão da ciência e dos métodos 

científicos.  

O conteúdo: O idioma do português: a sua fonologia, morfologia, sintaxe e 

semântica, bem como os aspectos linguísticos, históricos e culturais. Formação no 

uso da linguagem de forma criativa, com clareza e vigor na comunicação em 

diferentes circunstâncias. As metodologias de ensino geral e as metodologias em 

ensino da leitura e escrita para crianças e adultos; exemplos de campanhas de 
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alfabetização; as políticas governamentais para o ensino do Português e para o uso 

de português; literatura para crianças e jovens, o uso da literatura como instrumento 

de ensino de línguas, bem como as competências sociais e cívicas para as crianças e 

os jovens.  

Período 3: Ensinando crianças e jovens 

O objectivo do 3º período é construir uma base para o ensino do Português no 

Ensino Básico, desenvolver a prática pedagógica, intervindo na área de educação 

bilíngue, que é um elemento importante da formação linguística em Moçambique. 

O conteúdo: O ensino do Português no currículo do Ensino Básico e Secundário, 

fundamentação e interpretação pelos professores; concepção de crianças e jovens 

pelos professores. Metodologias de ensino do Português: lição de planificação, 

produção e utilização de materiais didácticos baseados no currículo, teste e 

avaliação dos estudantes, uso de livros escolares, exercícios, narração de histórias, 

jogos, diálogo, redacção e outros métodos de aprendizagem de línguas. Estudos 

básicos das Línguas Bantu e as metodologias relevantes para a educação bilingue no 

ensino básico. Iniciação à prática pedagógica como um meio para construir 

experiência em metodologias de ensino e para testar projectos de ensino elaborados 

pelo estudante. A prática pode incluir o ensino no nível primário e/ou no secundário, 

podendo assumir o formato de actividades extracurriculares, como aulas extras de 

português para um grupo de crianças e jovens durante um certo período de tempo. 

A prática ligada ao estudo do currículo de Português da escola primária, como ao 

estudo de Psicologia do Desenvolvimento e Filosofia da Educação.  

Período 4: Quando os homens chamam, os professores respondem 

O objectivo do 4º período é o de focar a atenção nas obrigações e no papel 

profissional do professor de Português no desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem na escola; o professor como uma pessoa importante na vida dos seus 

alunos; reflectindo sobre a Carta de Humana People to People; o professor responde 

para às necessidades da vida da sua comunidade local; e sobre o professor de 

Português como um intelectual comprometido no sentido de desenvolver a sua 

nação e promover a compreensão entre todos os povos.  
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O conteúdo: Exploração do papel e o funcionamento da escola e dos professores do 

ponto de vista sociológico ou sob prisma sociológico; o papel e função do professor 

na comunidade como profissional e como intelectual comprometido com o povo e 

como um activista pronto a responder às chamadas das necessidades humanas. As 

relações entre a escola e a nação, e entre a escola e a comunidade local são 

investigados, bem como a ligação entre o professor e a sua nação, e entre o 

professor e os grandes problemas que a humanidade enfrenta no mundo de hoje. 

O uso da língua portuguesa, as línguas locais na escola e na comunidade, bem como 

as políticas linguísticas de Moçambique constituem matérias deste período. São 

também analisados o currículo, métodos de ensino da língua portuguesa na escola 

secundária/técnico-profissional. Exploração do uso da linguagem em acções sociais 

ou acções práticas, utilização de diferentes meios de comunicação, tais como 

exposições, teatro de rua, palestras públicas, rádio e muito mais; e, ao longo deste 

período, realizar-se-á a prática pedagógica do ensino do Português. 

Período 5: Formando professores para o Ensino Básico 

O objectivo do 5º período é construir capacidades como professor de línguas dos 

futuros professores do ensino básico, tais como a capacidade de analisar, discutir e 

utilizar o currículo de instituições de formação de professores, por um lado, para a 

concepção de programas de ensino, planificação do processo de ensino-

aprendizagem, leccionação, bem como avaliação de alunos; e, por outro, qualificar o 

cursando a ensinar e habilitar os futuros professores a analisar e utilizar o currículo 

do ensino básico. 

O conteúdo: O ensino do Português para os formadores de futuros professores do 

Ensino Básico. As políticas para o ensino do Português e os currículos da língua 

portuguesa; e os módulos relacionados com a escola primária são interpretados e 

debatidos neste período. A teoria do currículo, a psicologia da aprendizagem e como 

essas áreas académicas se relacionam com o campo do ensino e da aprendizagem 

das línguas em Moçambique. A Prática Pedagógica do formador de futuros 

professores de Ensino Básico, produzindo e testando planos para a implementação 

dos programas educacionais de acordo com a realidade concreta numa instituição 
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de formação de professores. A literatura como arte e ciência e como um meio de 

expressão cultural e social, e Inglês intermédio como a língua estrangeira mais 

importante em Moçambique e uma língua franca global.  

4.5.2  Fase 2 – Fase de Especialização 

Os traços gerais do programa para os três períodos da Fase de Especialização são os 

mesmos para as duas especializações de: 1) Formação de Professores e 2) Ensino 

Secundário, ao passo que os temas de conteúdo são direccionados ao nível de ensino 

relevante em cada uma das duas especializações. Nas descrições, a seguir, ambas 

especializações são tratadas na mesma descrição do período, porém as duas 

especializações são descritas em paralelo. 

Período 6: Foco na língua portuguesa 

O objectivo do 6º período é o de promover o estudo da Língua Portuguesa a um 

nível mais elevado e mais complexo. Além dos estudos de ficção e da literatura de 

não-ficção e da prática como professor de línguas dos futuros professores do Ensino 

Básico ou de estudantes da escola secundária, o estudante é desafiado a 

desenvolver compreensão do processo criativo de um escritor de prosa, poesia, 

teatro e textos de não-ficção e como utilizar estas habilidades e actividades na 

formação de professores ou no ensino secundário. 

O conteúdo: A escrita criativa e o desenvolvimento de habilidades de escrita, para 

publicação em formatos como, ensaios, colectâneas de poesia, panfletos, brochuras 

para crianças, uma produção dramática ou histórias para a rádio, bem como a 

construção do próprio conhecimento sobre a escrita criativa; o desenvolvimento da 

escrita criativa no nível da formação de professores ou no ensino secundário. A 

literatura africana e lusófona e a sua conexão com a tradição literária moçambicana; 

a não-ficção e a literatura de ficção, estágio numa instituição de formação de 

professores ou numa escola secundária/técnico-profissional. 

Orientação sobre as metodologias de ensino de Inglês como língua estrangeira no 

contexto do desenvolvimento linguístico de estudantes no nível da formação de 

professores ou no ensino secundário/técnico-profissional. 
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Período 7: O professor e Futuro Aberto 

O objectivo do 7º período é para o estudante considerar o conceito de Futuro 

Aberto no que se refere ao seu futuro pessoal e para o futuro do mundo, 

articulando-se num trabalho maior; reflectindo sobre a utilização da língua 

portuguesa, no desenvolvimento global de línguas e como a linguagem e o 

desenvolvimento da linguagem estão ligadas às grandes questões do nosso tempo; 

análise de forma independente uma obra de arte literária; preparação para o 

projecto de pesquisa e ensino do último semestre (8).  

O conteúdo: Formação de professores para a prática da Língua Portuguesa, 

Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado e Grandes assuntos da 

comunidade local e global (formação de professores), ou Professor da escola 

secundária praticando a língua portuguesa, Desenvolvimento de línguas num mundo 

globalizado e Grandes assuntos da juventude de hoje (ensino secundário). A atenção 

do futuro professor da Língua Portuguesa num contexto linguístico e social 

contemporâneo. 

O módulo de especialização em literatura aborda as obras da literatura e uma 

análise de obras da sua própria escolha – analisadas com vista à formação de 

professores ou à escola secundária/técnico-profissional. Teorias e métodos de 

investigação no âmbito das ciências sociais e educacionais, que incluem o 

planeamento e a preparação do projecto de pesquisa e ensino do último semestre.  

Período 8: Projecto de pesquisa e monografia  

O objectivo do 8º período é desenvolver a capacidade de trabalhar de forma 

independente e criar novos conhecimentos através de métodos científicos e da 

capacidade de apresentar um relatório sobre o trabalho de investigação a nível 

académico do Curso de Licenciatura em Ensino de Português.  

O conteúdo: Elaboração de projecto de pesquisa e educação independente no 

âmbito da área académica do ensino da língua portuguesa. As formas e meios de 

ensino, tais como o ensino da língua portuguesa no nível da escola 

secundária/técnico-profissional ou o ensino das Línguas Portuguesa e Bantu para os 
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futuros professores da escola primária em Moçambique, ou para a produção de 

novos conhecimentos através da análise de um tema literário de relevância social ou 

de relevância para educadores e professores de escolas primárias ou secundárias, a 

questão da importância da língua no jornalismo ou para a produção de novos 

conhecimentos através de uma investigação sobre o uso e desenvolvimento da 

língua portuguesa. 

 

5 GARANTIA DE QUALIDADE DO CURSO 

5.1  SISTEMA DE GESTÃO E GARANTIA DE QUALIDADE DO CURSO 

A instituição vai instituir sistemas internos de garantia da qualidade do seu 

desempenho e de cursos à Distancia, visando promover uma cultura institucional 

interna de garantia da qualidade e, através dela, da melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à comunidade. 

 

5.2  Comissão de Auto-avaliação 

A Faculdade de Ciencias de Educação irá constituir uma Sub-Comissão de Auto-

avaliação para o curso de Licentiatura em Ensino do Portugues com as seguintes 

responsabilidades:  

a) Planificar o processo de Autoavaliação do curso;  

b) Monitorar a implementação do plano;  

c) Garantir que o plano é implementado por todos os intervenientes;  

d) Planificar e assegurar os recursos necessários para a Autoavaliação;  

e) Criar equipas de trabalho sempre que necessário e garantir o seu 

funcionamento;  

f) Garantir o processo de recolha de dados e evidências necessárias à 

Autoavaliação;  

g) Orientar e realizar a análise dos dados;  

h) Elaborar o relatório de Autoavaliação.  

A  Subcomissão de Autoavaliação para o curso de Licenciatura em Ensino do 
Português é chefiada por um Coordenador de Qualidade que tem como função 
coordenar e conduzir o processo de autoavaliação de acordo com a normas 
particulares do  Curso e gerais da Instituição. 
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6  CORPO DOCENTE 

Ver plano de formação dos docentes e plano de recrutamento dos mesmos. 

 

7  INTERNACIONALIZAÇÃO 

A instituição vai desenvolver políticas de promoção de mobilidades de docentes e 
estudantes para programas internacionais. ISET já inicio contactos para afirmar parcerias 
com algum Universidades de reconhecido mérito ao nível internacional. 
 

6 PLANO DE ESTUDOS E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS 

6.1 Componentes de organização do curso 

A organização curricular do Curso de Licenciatura em Ensino de Português obedece a 

um modelo integrado em que são privilegiadas três componentes de formação que 

têm os seguintes pesos relativos: 

 

Ordem  Componentes Total de horas dos 

Módulos 

% 

a. Formação Específica 3.400 57% 

b. Formação Educacional 2.025 33% 

c. Formação Geral 575 10% 

Total 6.000 100% 

 

 

FASE 1 – TRONCO COMUM 

 

6.2 Componentes de Formação Específica de Tronco Comum 
 

Os Componentes de Formação Específica de Tronco Comum são compostas de duas 

áreas científicas com os módulos da seguinte tabela. 
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6.2.1 Lista de módulos de Formação Específica de Tronco Comum com códigos, 
horas e créditos 

Código  Módulo Horas Créditos 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS DE LÍNGUAS  

MTC-1 Linguagem 200 8 

MTC-2.1 Língua portuguesa (I) 125 5 

MTC-2.2 Língua portuguesa (II) 200 8 

MTC-3 Pragmática e entendimento na leitura 100 4 

MTC-4 Políticas e práticas do ensino de línguas 100 4 

MTC-5 Línguas Bantu 150 6 

MTC-6 Sociolinguística 150 6 

MTC-7 Linguagem na prática  150 6 

MTC-8 Língua inglesa 225 9 

ÁREA CIENTÍFICA: LITERATURA 

MTC-9 Literatura para crianças e jovens 75 3 

MTC-10 Introdução a Literatura  125 5 

Total de componentes de Formação Específica  1600 64 

 

 

 

 

6.3 Componentes de Formação Educacional de Tronco Comum 
 

Os Componentes de Formação Educacional de Tronco Comum são compostas de 

duas áreas científicas com os módulos da seguinte tabela. 
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6.3.1 Lista de módulos de Formação Educacional de Tronco Comum com códigos, 
horas e créditos 

 
Código  Módulo Horas Créditos 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO 

MTC-11 Pedagogia 100 4 

MTC-12 Didáctica geral 75 3 

MTC-13 Teoria de currículo 50 2 

MTC-14 Psicologia do desenvolvimento 100 4 

MTC-15 Psicologia da educação  75 3 

MTC-16 Filosofia da educação 100 4 

MTC-17 Sociologia da educação 100 4 

ÁREA CIENTÍFICA: METODOLOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUAS  

MTC-18 Alfabetização e literacia 100 4 

MTC-19 Metodologias de educação bilingue 100 4 

MTC-20 Didáctica da língua portuguesa no ensino básico 175 7 

MTC-21 Didáctica da Língua Portuguesa no Ensino Secundário 175 7 

MTC-22 Didáctica da Língua Portuguesa na Formação de Professores 175 7 

MTC-23.1 Prática Pedagógica (I) 100 4 

MTC-23.2 Prática Pedagógica (II) 100 4 

MTC-23.3 Prática Pedagógica (III) 150 6 

Total de componentes de Formação Educacional  1675 67 

 

6.4 Componentes de Formação Geral de Tronco Comum 
 

Os Componentes de Formação Geral de Tronco Comum são compostos por duas 

áreas científicas com os módulos da seguinte tabela. 
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6.4.1 Lista de módulos de Formação Geral de Tronco Comum com códigos, horas 
e créditos 

 
Código  Módulo Horas Créditos 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS E MÉTODOS CIENTÍFICOS 

MTC-24 Matemática e estatísticas 50 2 

MTC-25 Teoria de ciências e métodos científicos 75 3 

MTC-26 Introdução aos métodos de estudo e TIC 100 4 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS SOCIAIS 

MTC-27 Grandes assuntos do nosso tempo  75 3 

MTC-28.1 Temas transversais (I) 25 1 

MTC-28.2 Temas transversais (II) 25 1 

MTC-29.1 Moçambique contemporâneo (I) 75 3 

MTC-29.2 Moçambique contemporâneo (II) 50 2 

Componentes de Formação Geral (10%) 475 19 

 
 
 
 
 
 

 FASE 2 – ESPECIALIZAÇÃO 1: Formação de Professores 
 

6.5 Componentes de Formação Específica – Especialização 1 
 

Os Componentes de Formação Específica de Especialização 1: Formação de 

Professores é composta por três áreas científicas com os módulos da seguinte 

tabela.
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6.5.1 PLANO DE ESTUDOS E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS 

Código  Módulo Horas Créditos 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS DE LÍNGUAS  

MFPE1-1 O formador de professores pratica a língua portuguesa 150 6 

MFPE1-2 Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado 100 4 

ÁREA CIENTÍFICA: LITERATURA 

MFPE1-3 
Literatura moçambicana, lusófona e africana, na formação de 
professores 

125 5 

MFPE1-4 Literatura não-ficção na formação de professores 125 5 

MFPE1-5 Escrita criativa na formação de professores 225 9 

MFPE1-6 Especialização em literatura - formação de professores 175 7 

ÁREA CIENTÍFICA: PESQUISA 

MFPE1-7 Teoria e prática de pesquisa ligada á formação de professores 150 6 

MFPE1-8 
Projecto de pesquisa e ensino relacionado à formação de 
professores 

750 30 

Total de componentes de Formação Específica  1800 72 

 

 

6.6 Componentes de Formação Educacional – Especialização 1 
 

Os Componentes de Formação Educacional de Especialização 1: Formação de 

Professores é composta por duas áreas científicas com os módulos da seguinte 

tabela. 



 34

6.6.1 Relação de módulo de Formação Educacional de especialização 1 com 
códigos, horas e créditos 

 
Código  Módulo Horas Créditos 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO 

MFPE1-9 Pedagogia na formação de professores 100 4 

MFPE1-10 Avaliação no ensino primário e na formação de professores 75 3 

ÁREA CIENTÍFICA: METODOLOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUAS  

MFPE1-11 Ensino de língua inglesa no ensino primário 75 3 

MFPE1-12 Estágio na formação de professores 100 4 

Total de componentes de Formação Educacional  350 14 

 
 

 

6.7 Componentes de Formação Geral – Especialização 1 
 

Os Componentes de Formação Geral de Especialização 1: Formação de Professores é 

composta pelos módulos da seguinte tabela. 

 

6.7.1 Relação de módulos de Formação Geral de especialização 1 com códigos, 
horas e créditos 

 
Código  Módulo Horas Créditos 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS SOCIAIS 

MFPE1-13 Grandes assuntos da comunidade local e global 100 4 

Componentes de Formação Geral  100 4 
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FASE 2 – ESPECIALIZAÇÃO 2: Ensino Secundário 
 

6.8 Componentes de Formação Específica – Especialização 2 
 

Os Componentes de Formação Específica de Especialização 2: Ensino Secundário é 

composto por três áreas científicas com os módulos da seguinte tabela. 

6.8.1 Relação de módulos de Formação Específica de Especialização 2 com 
códigos, horas e créditos 

Código  Módulo Horas Créditos 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS DE LÍNGUAS  

MESE2-1 O professor da escola secundária pratica a língua portuguesa 150 6 

MESE2-2 Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado 100 4 

ÁREA CIENTÍFICA: LITERATURA 

MESE2-3 Literatura moçambicana, lusófona e africana no ensino secundário 125 5 

MESE2-4 Literatura não-ficção no ensino secundário 125 5 

MESE2-5 Escrita criativa no ensino secundário 225 9 

MESE2-6 Especialização em literatura - ensino secundário 175 7 

ÁREA CIENTÍFICA: PESQUISA 

MESE2-7 Teoria e prática de pesquisa ligada ao ensino secundário 150 6 

MESE2-8 Projecto de pesquisa e ensino relacionado ao ensino secundário 750 30 

Total de componentes de Formação Específica  1800 72 

 

 

6.9 Componentes de Formação Educacional – Especialização 2 
 

 Os Componentes de Formação Educacional de Especialização 2: Ensino Secundário é 

composto por duas áreas científicas com os módulos da seguinte tabela. 
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6.9.1 Relação de módulos de Formação Educacional de Especialização 2 com 
códigos, horas e créditos 

 
Código  Módulo Horas Créditos 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO 

MESE2-9 Pedagogia no ensino secundário 100 4 

MESE2-10 Avaliação no ensino secundário 75 3 

ÁREA CIENTÍFICA: METODOLOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUAS  

MESE2-11 Ensino de língua inglesa no ensino secundário 75 3 

MESE2-12 Estágio no ensino secundário 100 4 

Total de componentes de Formação Educacional  350 14 

 

6.10  Componentes de Formação Geral – Especialização 2 
 

Os Componentes de Formação Geral de Especialização 2: Ensino Secundário é 

composto por uma área científica com o módulo da seguinte tabela. 

 

6.10.1 Relação de módulos de Formação Geral de Especialização 2 com códigos, 
horas e créditos 

 
Código  Módulo Horas Créditos 

ÁREA CIENTÍFICA: CIÊNCIAS SOCIAIS 

MESE2-13 Grandes assuntos da juventude de hoje 100 4 

Componentes de Formação Geral  100 4 

 

6.11  Atribuição de créditos académicos para os módulos 
 

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

Didacticamente, está organizada de acordo com a Doutrina do Método Moderno de 

ensino e aprendizagem como descrita no ponto 6. Isso significa que o Curso de 

Licenciatura em Ensino de Português não opera dentro de um horário semanal 
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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 ISET 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 indicadas 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 estudos individuais, e de cada uma dos módulos.  
 

6.12 Plano de Estudos do Curso de Licenciatura em Ensino de 
Português da Fase 1 – Fase de Tronco Comum 

 

6.12.1  1º ano – Semestre 1 

Tema do período: O professor e a escola no século XXI 

Código 
 

Módulo 
 

Área Científica Créditos 
Horas 
Total 

Horas de 
contacto1 

Horas de 
estudo2 

MTC-1 Linguagem Ciências de Línguas 8 200 85 115 

MTC-
2.1 

Língua portuguesa (I) Ciências de Línguas 5 125 55 70 

MTC-3 Pragmática e 
entendimento na 
leitura 

Ciências de Línguas 4 100 40 60 

MTC-
11 

Pedagogia  
Ciências de 
Educação 

4 100 40 60 

MTC-
24 

Matemática e 
Estatística 

Ciências e Métodos 
Científicos 

2 50 25 25 

MTC-
26 

Introdução a Métodos 
de Estudo e TIC 

Ciências e Métodos 
Científicos 

4 100 40 60 

MTC-
27 

Grandes assuntos do 
nosso tempo 

Ciências Sociais 3 75 30 45 

 TOTAL 1º período  30 750 315 435 
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6.12.2  1º Ano – Semestre 2 

Tema do período: Adquirir domínio da língua portuguesa 

 
Código 

 
Módulo 

 
Área Científica Créditos 

Horas 
Total 

Horas de 
contacto 

Horas de 
estudo 

MTC-
2.2 

Língua Portuguesa (II) Ciências de Línguas 8 200 80 120 

MTC-4 
Políticas e práticas do 
ensino de línguas 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 4 100 40 60 

MTC-9 
Literatura para crianças 
e jovens 

Literatura 3 75 30 45 

MTC-
12 

Didáctica Geral 
Ciências de 
Educação 

3 75 30 45 

MTC-
13 

Teoria de currículo 
Ciências de 
Educação 

2 50 25 25 

MTC-
18 Alfabetização e literacia 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 4 100 40 60 

MTC-
25 

Teoria de ciências e 
métodos científicos 

Ciências e Métodos 
Científicos 

3 75 30 45 

MTC-
29.1 

Moçambique 
contemporâneo (I) 

Ciências Sociais 3 75 30 45 

 TOTAL 2º período  30 750 305 445 

 

6.12.3  2º Ano – Semestre 3 

Tema do período: Ensino de crianças e jovens 

 
Código 

 
Módulo 

 
Área Científica Créditos 

Horas 
Total 

Horas de 
contacto 

Horas de 
estudo 

MTC-
5 Línguas Bantu Ciências de Línguas 6 150 60 90 

MTC-
14 

Psicologia do 
desenvolvimento 

Ciências de 
Educação 

4 100 40 60 

MTC-
16 

Filosofia da educação 
Ciências de 
Educação 

4 100 40 60 

MTC-
19 

Metodologias de 
educação bilingue 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 

4 100 40 60 

MTC-
20 

Didáctica da língua 
portuguesa no ensino 
básico 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 

7 175 75 100 

MTC-
23.1 

Prática pedagógica (I) 
Metodologias de 
Ensino de Línguas 

4 100 20 80 

MTC-
28.1 Temas transversais (I) Ciências Sociais 1 25 10 15 

 TOTAL 3º período  30 750 295 455 
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6.12.4  2º Ano – Semestre 4 

Tema do período: Quando os homens chamam, os professores respondem 

 
Código 
 

 
Módulo 

 
Área Científica Créditos 

Horas 
Total 

Horas de 
contacto 

Horas de 
estudo 

MTC-6 Sociolinguística Ciências de Línguas 6 150 60 90 

MTC-7 Linguagem na prática  Ciências de Línguas 6 150 60 90 

MTC-17 Sociologia da 
educação 

Ciências de 
Educação 

4 100 40 60 

MTC-21 
Didáctica da língua 
portuguesa no ensino 
secundário 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 

7 175 75 100 

MTC-
23.2 

Prática pedagógica (II) 
Metodologias de 
Ensino de Línguas 

4 100 20 80 

MTC-
28.2 

Temas transversais (II) Ciências Sociais 1 25 10 15 

MTC-
29.2 

Moçambique 
contemporâneo (II) 

Ciências Sociais 2 50 20 30 

 TOTAL 4º período  30 750 285 465 

 

 

6.12.5 3º Ano – Semestre 5 

Tema do período: Formação de professores para o ensino básico 

 
Código 
 

 
Módulo 

 
Área Científica Créditos 

Horas 
Total 

Horas de 
contacto 

Horas de 
estudo 

MTC-8 Língua Inglesa  Ciências de Línguas 9 225 90 135 

MTC-10 Introdução à Literatura  Literatura 5 125 50 75 

MTC-15 Psicologia da Educação  
Ciências de 
Educação 

3 75 30 45 

MTC-22 
Didáctica da Língua 
Portuguesa na formação 
de professores 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 7 175 75 100 

MTC-
23.3 

Prática Pedagógica (III) Metodologias de 
Ensino de Línguas 

6 150 30 120 

 TOTAL 5º período  30 750 275 475 

 
1) Horas de contacto incluem: cursos e tutoria 
2) Horas de estudo incluem: estudos individuais, trabalho de campo e pesquisa 
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6.13  Plano de Estudos de Fase 2 – Fase de Especialização – 
Especialização 1: Formação de Professores 

 
6.13.1  3º Ano – Semestre 6 

Tema do período: Foco na língua portuguesa 

 
Código 
 

 
Módulo 

 
Área Científica Créditos 

Horas 
Total 

Horas de 
contacto 

Horas de 
estudo 

MFPE1-
3 

Literatura moçambicana, 
lusófona e africana, na 
formação de professores 

Literatura 5 125 50 75 

MFPE1-
4 

Literatura não-ficção na 
formação de professores 

Literatura 5 125 50 75 

MFPE1-
6 

Escrita criativa na 
formação de professores 

Literatura 9 225 80 145 

MFPE1-
9 

Pedagogia na formação 
de professores 

Ciências de 
Educação 

4 100 40 60 

MFPE1-
11 

Ensino de língua inglesa 
no ensino primário 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 

3 75 30 45 

MFPE1-
12 

Estágio na formação de 
professores 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 4 100 20 80 

 TOTAL 6º período  30 750 265 485 

 

6.13.2  4º Ano – Semestre 7 

Tema do período: O professor e Futuro Aberto 

 
Código 
 

 
Módulo 

 
Área Científica Créditos 

Horas 
Total 

Horas 
contacto 

Horas 
estudo 

MFPE1-
1 

O formador de 
professores pratica a 
língua portuguesa 

Ciências de Línguas 6 150 50 100 

MFPE1-
2 

Desenvolvimento de 
línguas num mundo 
globalizado 

Ciências de Línguas 4 100 40 60 

MFPE1-
6 

Especialização em 
Literatura - formação de 
professores 

Literatura 7 175 55 120 

MFPE1-
7 

Teoria e prática de 
pesquisa ligada à 
formação de professores 

Ciência e Métodos 
Científicos 6 150 55 95 

MFPE1-
10 

Avaliação no ensino 
primário e na formação 
de professores 

Ciências de 
Educação 

3 75 25 50 

MFPE1-
13 

Grandes assuntos da 
comunidade local e 
global 

Ciências Sociais 4 100 30 70 
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 TOTAL 7º período  30 750 255 495 

 

6.13.3  4º Ano – Semestre 8 

Tema do período: Projecto de pesquisa e monografia 

 
Código 
 

 
Módulo 

 
Área Científica Créditos 

Horas 
Total 

Horas 
contacto 

Horas 
estudo 

 
MFPE1-
8 

Projecto de pesquisa e 
ensino relacionado à 
formação de 
professores 

Pesquisa 30 750 150 600 

 TOTAL 8º período  30 750 150 600 

 

6.14  Plano de Estudos de Fase 2 – Fase de Especialização – 
Especialização 2: Ensino Secundário 

 
6.14.1  3º Ano – Semestre 6 

Tema do período: Foco na língua portuguesa 

 
Código 
 

 
Módulo 

 
Área Científica 

Crédito
s 

Horas 
Total 

Horas 
contacto 

Horas 
estudo 

MESE2-
3 

Literatura moçambicana, 
lusófona e africana no 
ensino secundário 

Literatura 5 125 50 75 

MESE2-
4 

Literatura não-ficção no 
ensino secundário 

Literatura 5 125 50 75 

MESE2-
6 

Escrita criativa no ensino 
secundário Literatura 9 225 80 145 

MESE2-
9 

Pedagogia no ensino 
secundário 

Ciências de 
Educação 

4 100 40 60 

MESE2-
11 

Ensino de língua inglesa 
no ensino secundário 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 

3 75 30 45 

MESE2-
12 

Estágio no ensino 
secundário 

Metodologias de 
Ensino de Línguas 

4 100 20 80 

 TOTAL 6º período  30 750 265 485 
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6.14.2  4º Ano – Semestre 7 

Tema do período: O professor e Futuro Aberto 

 
Código 
 

 
Módulo 

 
Área Científica Créditos 

Horas 
Total 

Horas 
contacto 

Horas 
estudo 

MESE2-
1 

Professor da escola 
secundária pratica a 
língua portuguesa 

Ciências de Línguas 6 150 50 100 

MESE2-
2 

Desenvolvimento de 
línguas num mundo 
globalizado 

Ciências de Línguas 4 100 40 60 

MESE2-
6 

Especialização em 
literatura - ensino 
secundário 

Literatura 7 175 55 120 

MESE2-
7 

Teoria e prática de 
pesquisa ligada ao 
ensino secundário 

Ciência e Métodos 
Científicos 

6 150 55 95 

MESE2-
10 

Avaliação no ensino 
secundário 

Ciências de 
Educação 

3 75 25 50 

MESE2-
13 

Grandes assuntos da 
juventude de hoje 

Ciências Sociais 4 100 30 70 

 TOTAL 7º período  30 750 255 495 

 

6.14.3  4º Ano – Semestre 8 

Tema do período: Projecto de pesquisa e Monografia Científica 

 
Código 
 

 
Módulo 

 
Área Científica Créditos 

Horas 
Total 

Horas 
contacto 

Horas 
estudo 

 
MESE2-
8 

Projecto de pesquisa e 
ensino relacionado ao 
ensino secundário 

Pesquisa 30 750 150 600 

 TOTAL 8º período  30 750 150 600 
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6.15  Tabela de precedências do Curso de Licenciatura em Ensino de 
Português  

 

A inscrição em: Depende da aprovação em: 

Língua Portuguesa II  Língua Portuguesa I  

Políticas e práticas do ensino de línguas Linguagem 

Sociolinguística Línguas Bantu  

Psicologia da Educação  Psicologia do Desenvolvimento  

Didáctica da Língua Portuguesa no ensino 
básico 

Língua Portuguesa II  

Didáctica da Língua Portuguesa no ensino 
secundário 

Didáctica da Língua Portuguesa no Ensino 
Básico 

Didáctica da Língua Portuguesa na formação 
de professores 

Didáctica da Língua Portuguesa no Ensino 
Básico 

Literatura moçambicana, lusófona e 
africana, na formação de professores 

Introdução à Literatura 

Literatura moçambicana, lusófona e 
africana, no ensino secundário 

Introdução à Literatura 

Teoria de ciências e métodos científicos e 
TIC 

Matemática e Estatística 

Moçambique contemporâneo (II) Moçambique contemporâneo (I) 

Especialização em literatura - formação de 
professores 

Literatura moçambicana, lusófona e africana, 
na formação de professores 

Especialização em literatura - ensino 
secundário 

Literatura moçambicana, lusófona e africana, 
no ensino secundário 

Projecto de pesquisa e ensino relacionado à 
formação de professores 

Teoria e prática de pesquisa ligada à 
formação de professores 

Projecto de pesquisa e ensino relacionado ao 
ensino secundário 

Teoria e prática de pesquisa ligada ao ensino 
secundário 

Ensino de língua inglesa no ensino primário Língua inglesa  

Ensino de língua inglesa no ensino 
secundário 

Língua inglesa 
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6.16  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 “Língua portuguesa” foi dividido 

em dois módulos: “Língua Portuguesa (I)” e “Língua Portuguesa (II)”.  

 

O estudante deve completar 29 módulos do nível de Tronco Comum e 13 módulos 

do nível de Especialização, alguns dos quais são divididos em 2 ou 3 módulos parciais 

dando assim um total de 47 módulos. Todos os módulos são obrigatórios/nucleares. 

A ordem dos módulos é determinada pelo programa como definido pelo ISET/OWU.  

 

O estudante que durante o programa decida mudar do curso pode transferir os 

créditos obtidos dos módulos, que ele tenha completado, para uma outra instituição 

de ensino superior. Ou ele pode posteriormente voltar ao ISET e continuar os seus 

estudos na Licenciatura em Ensino de Português utilizando os créditos alcançados. 

O estudante pode também transferir os créditos obtidos em um módulo da 

Licenciatura em Ensino de Português que faça parte de um dos outros cursos de 

Licenciatura do ISET, como o módulo de "Língua Inglesa" com um total de 9 créditos, 

que também faz parte da Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Lutando ao 

Lado do Pobre. 

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 com 

as outras instituições com as quais firmará acordos, garantirá esse processo de 

mobilidade. 
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7  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 compreende três 

grandes vertentes, a primeira durante o desenrolar dos cursos e interacção na sala; a 

segunda vertente é no contacto com a realidade de 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 prático, buscando uma explicação mais 

consistente sobre os fenómenos pedagógicos.  

O fundamento dessa metodologia é o ensino centrado no estudante, ou 

simplesmente construtivismo. Durante a formação o estudante tem à disposição 

uma série de recursos que o 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 vem sendo usada/aplicada em cursos de formação de 

professores do Ensino Básico na EPF, garantindo a realização das actividades de 

pesquisa, e das práticas pedagógicas. 

 

7.1 A DMM 
 

7.1.1 Origem e significado de DMM 

Uma breve apresentação da Doutrina do Método Moderno de ensinar e aprender 

(DMM) pode deter-se no valor semântico do termo "doutrina" usado no "Método 

Moderno de ensinar e aprender". 

O professor Alan Aparecido Gonçalves de SBC, São Paulo, Brasil dá esta definição: “o 

termo doutrina pode ser definido como o conjunto de princípios que servem de base 

a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico, entre outros” 

(Gonçalves, 2011 em kaiteos.blogspot.com). 



 46

A palavra deriva de Latim Medieval e significa ensinar e aprender. Este significado é 

todavia agora arcaico.  

No ISET/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 aprendizagem do estudante e 

a organização da escola.  

O conceito de ‘‘Doutrina de 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/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 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 Experiências com 25%. 

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

onde o estudante acumula um ponto por hora alocado para uma certa unidade 

DMM. O sistema de pontos é um instrumento do estudante de forma individual, do 

grupo nuclear e do professor, para medir numa forma simples e transparente se o 

estudante e o grupo cumprem o programa e as metas estabelecidas.  

 

7.1.2 Funcionamento e estruturação dos módulos e dos estudos 

Os Estudos estão estruturados em módulos, secções e tarefas. 

A tarefa dura tipicamente de 3-6 horas, mas também 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 usados pelo estudante, e material de 
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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 seguir as directrizes do programa num certo período. O 

professor desafia, comenta, qualifica e ajuda. 

 

7.1.3 DMM Cursos 

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

professor mostra domínio de conhecimentos e métodos. O professor promove 

debates sérios baseados em factos e análises importantes, acções como uma 

consequência do conhecimento adquirido, produção do 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 é tipicamente de 

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

 

7.1.4 Experiências 

As experiências estimulam os estudantes. Elas fazem parte da vida diária em pleno 

vigor, bem ou mal, com todos sentidos, emoções, plena força cerebral, impressões 

físicas e expressões que podem se sentir no osso. 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. Experiências Livres são para o 

estudante definir com o título e descrição durante a aprendizagem.  

As experiências tornam-se parte da educação, quando essas são usadas para 

reflexão e para 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.  
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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, e cada estudante tem acesso ao chamado Thin Client, que é 

uma unidade do computador que só pode ser usada quando conectado a este 

servidor. Durante períodos de prática ou períodos de pesquisa de campo, os 

estudantes têm acesso ao material de estudo no e-book ou livro electrónico. 

 

7.2 As Práticas Pedagógicas e o desenvolvimento das capacidades do 
professor de português 

 
A formação de capacidades do profissional está incorporada no programa de 

Licenciatura em Ensino de Português. 

Durante o primeiro ano, o estudante reforça o seu controlo da língua portuguesa. 

Ele estuda teoria de currículo, as políticas nacionais de ensino de línguas e 

alfabetização e literacia. 

Durante o segundo ano da formação, o estudante irá praticar o ensino do português 

no ensino primário e no ensino secundário e/ou irá, através de actividades 

extracurriculares ou de outras formas, ensinará português a crianças em idade de 

escola básica e secundária. Durante o quinto período/semestre de formação, o 

estudante ensinará disciplinas na área da língua portuguesa e metodologias de 

ensino da língua portuguesa numa instituição de formação de professores. Parte da 

prática pode ser a de orientar seminários sobre o ensino da língua portuguesa para 
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professores do Ensino Básico ou para outras pessoas ligadas ao ensino de português 

baseado na comunidade.  

Ensinar outros estudantes é um método frequentemente aplicado durante a 

formação. Desta forma, o estudante aprende habilidades de ensino e obtém 

comentários do professor e de outros colegas. Tal ensino inclui lições de línguas para 

estudantes de outras equipas e outros cursos no ISET. Os estudantes vão dar aulas a 

grupos da comunidade, dar palestras em reuniões e eventos, dar seminários a 

professores das pré-escolas e do ensino primário e secundário, treinar jovens e 

organizar acções na comunidade e, assim, praticando português numa variedade de 

configurações. Além disso, os estudantes ganham experiências práticas sobre o 

funcionamento de uma escola através da prática democrática no ISET/OWU, onde 

uma equipa de estudantes com os seus professores e o Director discutem e fazem 

parte na tomada de decisões de assuntos relativos à sua formação, na planificação e 

no funcionamento da instituição. 

Durante a fase de especialização, nos últimos 3 períodos da formação, o estudante 

constrói habilidades direccionadas à sua escolha da área de especialização: professor 

de Português para a formação de professores ou professor de Português para o ESG. 

Ele estuda e pratica como usar a linguagem, literatura bem como a escrita criativa 

neste nível de formação em português; aprende pedagogia para o ensino numa 

instituição de formação de professores ou numa escola secundária; prepara e 

implementa um projecto de ensino e pesquisa relevante para a sua futura profissão. 

 

7.3 A Pesquisa 
Durante os seus quatro anos de formação, com enfoque no último elemento da fase 

de especialização, os estudantes aprendem as metodologias de pesquisa científica 

dentro das ciências de linguagem, ciência da literatura, ciências de 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 
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interrogativos, análise quantitativa de dados empíricos, análise qualitativa de temas 

humanísticos, método de estudo de caso, experimentações pedagógicos, 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  eles aprendem a produzir relatórios das suas pesquisas e análises. No 

módulo de Teoria e Prática de Pesquisa aprendem a natureza da percepção 

científica, da 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 criação de novos conhecimentos. 

Repetidamente, os estudantes devem confrontar e tomar 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 de pesquisa científica. 

Aprendem a publicar o novo conhecimento criado a partir das suas pesquisas, no 

website do ISET/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 alto ao produzir uma monografia pessoal sobre um tópico das ciências 

de línguas, da literatura e/ou metodologia do ensino da língua portuguesa, 

baseando-se em pesquisas e em análises para posterior defesa, diante de um júri de 

especialistas constituído e nomeado para o efeito. 
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8  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

8.1  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. Sendo assim, 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. 

A prática de avaliação integra-se na metodologia cuja base ou fundamento é a 

Doutrina do Método Moderno de ensinar e aprender, que é a base e filosofia da 

metodologia de ensino-aprendizagem do ISET. 

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

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

práticas como pesquisadores, activistas, professores de línguas ou educadores. Logo 

que o estudante completa uma tarefa de estudo, curso ou experiência é-lhe 
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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 (mensuração) e garante a transparência para os 

outros estudantes, professores e membros da direcção.  
 

8.2 Avaliação individual e colectiva 
O programa de Licenciatura em Ensino de Português está dividido em 8 

semestres/períodos.  

No início de cada período, o grupo com o seu respectivo professor tem uma sessão 

de diagnóstico e planificação, na qual analisa o currículo do período e avalia o que 

cada estudante e o grupo precisam para aprender colectivamente. Com esta base, o 

plano de estudo detalhado é feito para o período.  

Antes do fim de cada período, o grupo de estudantes e o respectivo professor 

organizam uma sessão, com o objectivo de analisarem até que ponto cada estudante 

e o grupo chegaram em cada um dos módulos do semestre. O grupo, inclusive o 

professor, produzem uma síntese que confirma, se o plano foi cumprido ou não e, se 

necessário, fazem um plano para remediar tópicos pendentes. A conclusão a que se 

chega é apresentada ao Director do ISET/OWU, para que ele possa fazer a devida 

apreciação.  

 

8.3 Exame no fim de cada módulo 
No final de cada período 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.  
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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 prática, 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 um relatório de grupo. 
 

Em 8 módulos a avaliação é baseada no trabalho feito durante o semestre, o que 

levará a uma das duas notas: Aprovado ou Não Aprovado. Todos os outros 39 

módulos têm como a 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 valores: Excelente 

 17-18 valores: Muito Bom 

 14-16 valores: Bom 

 10-13 valores: Suficiente 

 00-09 valores: Insuficiente. 

 

9  FORMAS DE CULMINAÇÃO DO CURSO 

Durante o oitavo e último período, os estudantes vão produzir uma monografia 

individual dentro dos módulos da Licenciatura em Ensino de Português. Para a 

monografia de pesquisa, os estudantes deverão basear-se em estudos, trabalhos e 

investigação no campo e na sala de aula. O objectivo é de permitir aos estudantes 

demonstrar a capacidade de análise e de avaliação teórica e prática de ensino e 

aprendizagem de línguas, das metodologias de ensino de línguas, de produção de 

materiais de ensino de línguas e/ou a capacidade de investigações e análise do uso 

da linguagem e/ou a capacidade de análise da literatura.  

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

examinadores externos.  
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10 CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO 

10.1 Infra-estruturas e espaços 
O ISET 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, 

Produção Hortícola.  

10.1.1 Salas, Espaços e Recursos para o Ensino-Aprendizagem 

 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 
referências 

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.) 

 

10.1.2 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. 

 

10.1.3 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 
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10.1.4 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 
aeróbico (treinamento 
com 
acompanhamento de 
música e vídeo) 

 
Equipamento de 
ginásio: 
levantamento de 
pesos e de bicicleta 
fixa 

 

10.2 Recursos Humanos 

10.2.1 Docentes de Curso de Licenciatura em Ensino de Português 

Grau académico Regime efectivo  
(tempo inteiro) 

Regime parcial Total  

Licenciados  8   2 10  

Mestres e Doutores 6  3 9 

TOTAL 14   5 19 

 

10.2.2 Lista de docentes e as qualificações 

 Nome Titulo Credenciais Universidade Regime 

1 Thomas 
Hoejmark 

Cand. 
Theol. 

Mestre em Teologia; 
Licenciatura em Ciências 
Politicas e em Língua 
Dinamarquesa 

Universidade de Aarhus, 
Dinamarca 

Tempo 
Inteiro 

2 Dina Bak Cand. Mag. Mestre em Literatura (Inglês e 
Dinamarquês) 

Universidade de 
Copenhaga, Dinamarca 

Tempo 
Inteiro 

3 Mikael Norling Mag. 
Scient. Soc. 

Doutor em Sociologia Universidade de 
Copenhaga, Dinamarca 

Tempo 
Inteiro 

4 Daniel Dinis da 
Costa 

Ph.D. Doutor em Educação Universidade de 
Newcastle, Inglaterra 

Tempo 
parcial 

5 Annechienus 
Nydam 

Mestre  Mestre em Matemática Universidade de 
Groningen, Holanda  

Tempo 
Inteiro 

6 Anne Hoejholt Cand. 
Paed. 

Mestre em Pedagogia e 
Psicologia 

Universidade 
Pedagógica de 
Dinamarca 

Tempo 
Inteiro 

7 Else Lichtenberg Cand. 
Paed. 

Mestre em Pedagogia-
Psicologia 

Instituto Superior Real 
de Educação, Dinamarca 

Tempo 
Inteiro 

8 Alfredo Gomes Mestre Mestre em Linguística 
Antropológica:  O Ensino 
Bilingue 

UEM Tempo 
parcial 

9 Rosário Guambe Mestre Mestre em Português UP Tempo 
parcial 

10 Ozias Ernesto 
Mungoi 

Lic. Lic. em Ensino de Linguas 
Bantu 

UEM Tempo 
parcial 
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11 André 
Nhamuche 

Lic. Lic. em Ensino Português UP Tempo 
parcial 

12 Farai Matusa B.A. Lic. em Pedagogia Universidade de Harare, 
Zimbabué 

Tempo 
Inteiro 

13 Lacina 
Bernardino José 
António 

Lic. Lic. em Ciências Sociais ISET/OWU Tempo 
Inteiro 

14 Holm Hedegaard B.A. Lic. em Pedagogia DNS, Dinamarca Tempo 
Inteiro 

15 Roger González 
Margalef 

Lic Lic. em Filologia de Línguas Universidad de 
Barcelona, Espanha  

Tempo 
Inteiro 

16 José Manhiça 
 

Lic. Lic. em Pedagogia  ISET/OWU Tempo 
Inteiro 

17 Cláudia Crixúlia 
A. Mariquele 

Lic. Lic. em Ciências Sociais ISET/OWU Tempo 
Inteiro 

18 Judite E. dos 
Remédios 
Magaia 

Lic. Lic. em Ciências Sociais ISET/OWU Tempo 
Inteiro 

19 Erik Schurman B.A. Lic. Pedagogia DNS, Dinamarca Tempo 
Inteiro 

 
 

10.2.3 Pessoal Técnico-administrativo e de Apoio 

TOTAL  Especialidades – funções 

44 

(5) (11) (3) (5) (20) 

Funcionários da 
Administração e 
Contabilidade 

Guardas de 
segurança 

Motoristas  Cozinheiros  Trabalhadores de 
manutenção do 
Campus e produção 
na machamba 

 

10.3 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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11    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A motivação para criar uma Licenciatura em Ensino de Português no ISET/OWU é o 

desejo de contribuir para o desenvolvimento da nação Moçambicana, através da 

formação de professores capazes de ensinar disciplinas de língua portuguesa nas 

escolas de formação de professores ou em escolas secundárias. 

Nós procuramos, através do programa do curso em Ensino de Português formar 

licenciados que, como professores, consigam inspirar e ensinar as novas gerações a 

construir fortes competências em língua portuguesa. A capacidade de compreender 

as nuances da língua portuguesa e de ser capaz de se expressar de uma forma rica e 

variada é de grande importância para qualquer cidadão: é uma ferramenta pessoal 

para compreender o mundo, é uma ferramenta de comunicação e uma base para 

formação adicional e construção de capacidades. 

Portanto, o currículo desenvolvido empenha-se em dar ao estudante da licenciatura 

uma base abrangente para a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Desenvolve 

capacidades em termos de linguística, literatura, ensino de Português a vários níveis 

no Sistema Nacional de Educação, bem como conhecimentos em ciências da 

educação e sobre questões científicas e contemporâneas. 

Os métodos de ensino e aprendizagem neste programa estão em linha com a 

tradição pedagógica no ISET-OWU, de uma formação que combina estudos teóricos 

e aprendizagem prática, que constrói atitudes colectivas e democráticas, uma ética 

de humanismo solidário e a apreciação da necessidade de o professor servir a sua 

comunidade e a sua nação. 

A direcção e o conselho de professores do ISET/OWU esperam poder tornar este 

programa realidade em 2015. 
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PARTE II 

13   OS MÓDULOS DE TRONCO COMUM 

13.1   Linguagem 

Código:  
MTC-1  

Créditos: 
8 

Título:  
Linguagem 

Ano: 1o Horas: 200 Período Nº: 1 
Nível:  
Básico  

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos: 
Nenhum 

Objectivos Conceituar o que são as línguas, explicando o conhecimento de uma língua; 
relacionar a linguagem gestual à língua falada e escrita e à gramática 
universal; dominar de compreender e de se expressar numa língua; 
conhecer as principais teorias da linguagem e da aquisição da linguagem. 

Competências Utilizar a língua como instrumento de aquisição de novas aprendizagens 
para compreensão e análise da realidade. 
Aplicar o conhecimento de teorias de linguagem e de teorias da aquisição 
da linguagem na profissão do ensino. 
Ser capaz de reflectir acerca da natureza da linguagem e da utilização da 
linguagem. 

Conteúdo Introdução às ciências de línguas; conceitos de linguagem e uso da 
linguagem (português, língua e linguagem); elementos da linguagem e da 
sua estrutura; as origens da linguagem desde a linguagem gestual às 
línguas faladas e escritas, linguagem em organismos vivos e seres humanos 
e a evolução da linguagem humana; teorias da linguagem e aquisição da 
linguagem, incluindo Skinner, Chomsky e outros linguistas principais; a 
teoria da gramática universal e aquisição da linguagem, a teoria da 
psicologia e da biologia da aquisição da linguagem; ciência do cérebro e 
linguagem; evolução e a disseminação das línguas no mundo. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
colectivas e debates, leitura de textos em plenária, assistência a vídeos e 
debate. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos, reflexão e análises. 
Trabalho de Campo: Observação da aquisição da linguagem na prática. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral de um tema definido, com as suas próprias notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomen-
dada 

CHOMSKY Noam (1998): Linguagem e mente, Editora UnB, Brasília, Brasil. 
DIAS, D., Cordas, J. & MOTA, M. (2006): Em Português Claro. Porto editora. 
Portugal.  
FARIA, I. H. et alii(2007): Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. 
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Editorial Caminho. Lisboa. 
FIORIN José Luís (1998): Linguagem e Ideologia, Séries Princípios, Editora 
Ática, São Paulo, Brasil. 
FIORIN José Luís (2003): Introdução à Linguística 1 e 2, Editora Contexto, 
Brasil. 
LEVI-STRAUSS Claude (1978): Mito e Significado, Colectivo Sabotagem. 
MAHMOUDIAN, M. (1982): A Linguística hoje. Editora 70, Lisboa. 

PRANCHETA, Bruna (2004): Origens da linguagem. Zahar, Rio de Janeiro, 
Brasil.  
SOLANGE Jobim e Sousa (2008): Infância e Linguagem: Bakhtin, Vygotsky e 
Benjamin, Papirus Editora, São Paulo, Brasil. 
VYGOTSKY (2008): Pensamento e linguagem. 4ª edição, Martins Editora, 
São Paulo, Brasil. 

Docentes Dina Bak (Mestre), Roger González Margalef (Lic.) 
 

13.2    Língua portuguesa (I) - (II) 

Código:  
MTC-2.1 & 
MTC-2.2 

Créditos: 
5 + 8 = 13 

Título:  
Língua portuguesa (I) & (II) 

Ano: 1o Horas: 125 + 
200 = 325 

Período Nº: 1- 2 

Nível:  
Básico  

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Demonstrar proficiência no uso do português falado e escrito; conhecer  a 
história e o predomínio do português no mundo; conhecer as estruturas do 
português e a capacidade de as usar correctamente. 

Competências Usar correctamente a Língua Portuguesa, conhecer a sua origem no Latim, 
as suas modificações recentes e a sua relação com outras línguas 
românicas, e as variações encontradas na Lusofonia. 
Reflectir criticamente acerca do uso próprio, e pelos outros, da Língua 
Portuguesa. 
Respeitar, interpretando/descodificando o que as outras pessoas 
pretendem exprimir independentemente das suas capacidades linguísticas. 

Conteúdo A origem do português, do Latim e das Línguas Românicas, a influência do 
árabe e de outras línguas; O Português como língua da colonização, 
dominação e unidade nacional; o conceito da gramática universal no 
contexto multilingue; a estrutura do português: fonologia, morfologia, 
sintaxe, semântica e pragmática. O Português falado como um dos 
principais meios de comunicação em vários géneros; a relação entre o 
português falado e escrito; O português escrito na produção de textos de 
diversos géneros. A exploração de métodos para melhorar o próprio 
português, oral, assim como o escrito, incluindo a produção e apresentação 
de textos orais e escritos de situações da vida real. As variações do 
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português em Portugal, Brasil, África e Ásia. 
Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 

e com debates, leitura de textos; avaliação em comum de exercícios orais e 
escritos.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; preparação de debates; exercícios orais e 
escritos; produção de trabalhos orais e escritos em português. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Língua portuguesa (I): Conclusão das tarefas de estudo atribuídas. 
Língua portuguesa (II): a) Exame oral na proficiência em português; e 
b) Prova escrita de proficiência em português e aspectos linguísticos em 
português. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomen-
dada 

CARDEIRA Esperança (2006): O essencial sobre a História do Português, 
Editora Caminho SA, Lisboa, Portugal. 
CASTRO Ivo (2006): Introdução à História do Português, Edições Colibri, 
Lisboa, Portugal. 
COIMBRA, O.M & LEITE, I (2011): Gramática activa 1. Ed. Técnicas Lidel. 
Lisboa. 
CUNHA, C. & CINTRA, L. (2001): Breve Gramática do Português 
Contemporâneo. 14ª ed., Sá da Costa, Lisboa.  
DOHME Vânia (2010): Técnicas de contar histórias, Editora Vozes. 
KLEIN Lígia Tegina: Fundamentos teóricos da Língua Portuguesa, IESDE 
Brasil S.A., Curitiba, Brasil. 
LELLO Editores (1996): Novo dicionário Lello da língua portuguesa: epítome 
de gramática portuguesa, Lello Editores, Lisboa, Portugal. 
MARTINS, M.R. Delgado (1998): Ouvir Falar: Introdução à Fonética do 
Português. Editorial Caminho. Lisboa. 
MAVALE, Cecília. (1997): Resumo (Apontamentos). UP. Maputo. 
MONDLANE Eduardo (1969, 1995): Lutar por Moçambique, Colecção Nosso 
Chão, Maputo. 
SARDINHA Leonor e RAMOS Lydia Vieira (2004): O Texto Normativo, 
Plátano Editora, Lisboa, Portugal. 
SOARES, Ricardo & DOUGLAS, William (2007): Leitura Dinâmica - Como 
Multiplicar a Velocidade, a Compreensão e a Retenção da Leitura. 7. ed., 
Elsevier Editora, Rio de Janeiro. 

Docentes Alfredo Gomes (Mestre), André Nhamuche (Lic.) 
 

13.3   Pragmática e entendimento na leitura 

Código:  
MTC-3 

Créditos: 
4 

Título:  
Pragmática e entendimento na leitura 
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Ano: 1o Horas: 100 Período Nº: 1 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Perceber/explicar a conexão entre o conteúdo e o contexto na 
compreensão da língua; saber os métodos de análise da linguagem na 
prática para melhorar a própria compreensão da escuta e da leitura; 
melhorar a clareza na própria expressão oral e escrita da língua. 

Competências Ser capaz de interpretar a linguagem na prática dentro do seu contexto.  
Ser capaz de utilizar a linguagem escrita como um portador de significado. 
Capacidade de comunicação pessoal e de compreensão. 

Conteúdo Os princípios de um contexto baseado na compreensão e significado das 
palavras e das frases; o emprego de conceitos com significado, intenção e 
interpretação; métodos e operações da pragmática; fortalecimento da 
capacidade de interpretar a comunicação escrita, bem como da oral no 
respectivo contexto; a linguagem das crianças, jovens e adultos; as relações 
entre linguagem e realidade; a linguagem como um instrumento de acção. 
Pragmática no ensino da língua às crianças e aos jovens. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e com debates, leitura em plenária de textos; avaliação em comum de 
exercícios orais e escritos.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; exercícios orais e escritos. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame escrito de 2 horas, com as suas próprias notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CHARAUDEAU, Patrick (2014) Linguagem e Discurso, Editora Contexto, São 
Paulo, Brasil. 
DELEUZE, Gilles (2009) Lógica do Sentido, Ed. Perspectiva, São Paulo. 
FONSECA, J. (2000): Estudo de sintaxe - semântica e pragmática do 
português. Porto Editora. Portugal. 
GONÇALVES, Perpétua (s.d.). (Dados para a) História da Língua Portuguesa 
em Moçambique. Instituto Camões. Lisboa.  
LEVI-STRAUSS Claude (1978): Mito e Significado, Colectivo Sabotagem. 
STROUD, C. e GONÇALVES, P. (orgs) (1997/1998): Panorama do Português 
Oral de Maputo. Vol.I, II e III. Cadernos de Pesquisa, 22, 24 e 27. INDE. 
Maputo. 
TODOROV, Tzvetan (2013) Simbolismo e Interpretação, UNESP, São Paulo.  

Docentes Rosário Guambe (Mestre), André Nhamuche (Lic.) 
 

13.4   Políticas e práticas do ensino de línguas 

Código:  
MTC-4 

Créditos: 
4 

Título:  
Políticas e práticas do ensino de línguas  



 64

Ano: 1o Horas: 100  Período Nº: 2 
Nível:  
Básico 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-1 Linguagem 

Objectivos Relacionar as teorias da linguagem com as teorias de aprendizagem; 
examinar as políticas de ensino de línguas em Moçambique; considerar as 
suas próprias experiências na aprendizagem de línguas. 

Competências Valorizar as raízes históricas de políticas de línguas e a sua importância 
nacional como base para o ensino. 
Reflectir acerca de teorias da linguagem e da sua importância para a 
realidade do professor de Português na escola. 
Promover o ensino da LP para seja de domínio de todas as pessoas. 

Conteúdo O ensino das línguas e das teorias da aprendizagem; behaviorismo, 
gramática universal, teorias cognitivas, construtivistas e comunicativas e as 
suas influências no ensino de línguas; o ensino de Português como primeira 
e segunda língua; políticas do ensino de línguas em Moçambique; as 
próprias experiências de aprender primeira e segunda língua e línguas 
estrangeiras; ensino inclusivo em línguas. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e com debates, leitura em plenária de textos. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; formulação das próprias experiências. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral num tema definido, com as suas próprias notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

ANDRADE Eliziário Sousa (2009): Psicologia da Educação, Colecção 
Formando Educadores, Brasil. 
DELORS Jacques (2010): Educação – um tesouro a descobrir, UNESCO. 
DUARTE Newton (2001): Vigotski e o "aprender a aprender", Editora 
Autores Associados, São Paulo, Brasil. 
FÁVERO Leonor Lopes e ANDRADE Maria Lúcia (2000): Oralidade e escrita – 
perspectivas para o ensino de língua materna, Editora Cortez, São Paulo,, 
Brasil. 
MINED: Plano Estratégico da Educação 2012-2016, Maputo. 
MINED (2004): Plano Curricular do Ensino Básico, INDE, Maputo. 
MINED (2004): Programas de Ensino dos 1º, 2º e 3º Ciclo no Ensino Básico, 
INDE, Maputo. 
ROMÃO, José Eustáquio (2012): Paulo Freire a Amílcar Cabral. A 
descolonização das mentes. Instituto Paulo Freire, Brasil. 
STROUD, C. e GONÇALVES, P. (orgs) (1997/1998): Panorama do Português 
Oral de Maputo. Vol.I, II e III. Cadernos de Pesquisa, 22, 24 e 27. INDE. 
Maputo.  

Docentes Ozias Ernesto Mungoi (Lic.), André Nhamuche (Lic.) 
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13.5   Línguas Bantu 

Código:  
MTC-5  

Créditos: 
6 

Título:  
Línguas Bantu 

Ano: 2o Horas: 150 Período Nº: 3 
Nível: 
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-1 Linguagem 

Objectivos Explicar a natureza das Línguas Bantu de África e de Moçambique, a sua 
origem e sua prevalência; apontar as estruturas das principais línguas 
Bantu em Moçambique; comunicar-se em pelo menos uma das Línguas 
Bantu. 

Competências Demonstrar a capacidade de leitura e escrita em uma, ou mais, línguas 
Bantu. 
Explicar a origem das Línguas Bantu, a sua estrutura e capacidade de 
transportar a cultura. 
Reflectir acerca da importância das línguas Bantu no ensino primário e 
secundário. 
Potenciar a utilização das línguas Bantu e a sua capacidade de transmitir 
mensagens culturalmente relevantes. 
Utilizar a sua própria capacidade da língua Bantu para construir pontes 
culturais com outros falantes da língua. 

Conteúdo O Bantu e outras línguas Níger-Congo em África; as migrações dos povos 
Bantu, a influência da colonização e da formação dos Estados nacionais 
pós-coloniais nas políticas linguísticas; línguas oficiais e línguas maternas. 
Estudos comparativos entre os principais grupos de línguas Bantu em 
Moçambique, incluindo as semelhanças e diferenças na fonologia, 
morfologia, sintaxe e semântica, a língua e a identidade; as línguas Bantu 
como expressão de culturas; a tradição oral nas línguas Bantu, a sua 
origem, a sua prática e a sua preservação; poesia escrita, mitos e contos 
nas línguas Bantu. Treino na língua Bantu/uma língua Bantu à escolha.  

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo com 
debates, leitura de textos em comum; avaliação em comum de exercícios 
orais e escritos.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; exercícios orais e escritos.  
Trabalho de campo: Entrevistas e conversas com falantes de línguas Bantu; 
recolha de contos e de outras expressões da tradição oral. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Prova escrita de 4 horas num tema definido, com as próprias notas 
disponíveis. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BENSON Carol (1997): Relatório final sobre o ensino bilingue, INDE, 
Ministério de Educação, Maputo. 
LANGA David (2012): Módulo de Línguas Moçambicanas, Formação de 
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Professores do Ensino Primário (testagem), INDE, Maputo. 
NGUNGA Armindo (2004): Introdução à linguística Bantu, Imprensa 
Universitária, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo. 
NGUNGA, Armindo (2009): Lexicografia e Descrição de Línguas Bantu. 
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo. 

Docentes Rosário Guambe (Mestre), Ozias Ernesto Mungoi (Lic.)  

13.6   Sociolinguística 

Código:  
MTC-6 

Créditos: 
6 

Título:  
Sociolinguística 

Ano: 2o Horas: 150 Período Nº: 4 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-5 Línguas Bantu 

Objectivos Desenvolver uma base teórica para compreensão  e avaliação da política de 
ensino das línguas em Moçambique; considerar a relação entre cultura, 
língua materna e identidade nas comunidades moçambicanas; criar uma 
base para a elaboração de soluções para os problemas de alfabetização 
entre as crianças, jovens e adultos em Moçambique; conhecer aspectos 
psicolinguísticos e pô-los no contexto sociolinguístico. 

Competências Aplicar as metodologias sociolinguísticas na análise de ambientes de ensino 
multilingues e multiculturais na educação básica. 
Argumentar a influência das Línguas Bantu sobre as práticas da Língua 
Portuguesa. 
Utilizar seu conhecimento psicolinguístico na planificação de ensino 
bilingue. 
Aplicar instrumentos de pesquisa sociolinguística na análise da língua.  
Gerir as relações entre culturas, língua materna e identidade entre os 
estudantes/alunos, pais e comunidade. 

Conteúdo Teorias e métodos sociolinguísticos; teorias e métodos psicolinguísticos; a 
conexão entre as capacidades de linguagem oral e a alfabetização; a 
cultura, a língua materna e o meio escolar no ambiente multicultural e 
multilingue de Moçambique; desenvolvimento de políticas de ensino das 
línguas em Moçambique, as práticas de ensino das línguas em 
Moçambique. A influência no português das línguas Bantu. Exemplos de 
políticas alternativas para o ensino das línguas por todo o mundo. Pesquisa 
sociolinguística local. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos em grupo, análises em 
comum com debates, leitura de textos e avaliação colectivas de exercícios 
orais e escritos. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 
Apresentação de um relatório de investigação. 
Trabalho de campo: Um exercício prático de investigação sociolinguística 
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numa escola /com a comunidade. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com base no relatório sobre a investigação sociolinguística. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CALVET, Luis-Jean (2004) Sociolinguística: uma introdução crítica. Ed. 
Parabola, São Paulo 
FIRMIMO. 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: experiências 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. Perspectivas 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. 
SLOBIN, D-I. (1980) Psicolinguística, Ed. Nacional, São Paulo.  

Docentes Rosário Guambe (Mestre), Ozias Ernesto Mungoi (Lic.) 
 

13.7   Linguagem na prática 

Código:  
MTC-7 

Créditos: 
6  

Título:  
Linguagem na prática  

Ano: 2o Horas: 150 Período Nº: 4 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Demonstrar proficiência em Português falado e escrito; construir o uso da 
língua com uma compreensão profunda das suas estruturas; expressar-se 
oralmente e por escrito com clareza e precisão;  
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Competências Desenvolver Português fluente e bem composto, falado e escrito. 
Organizar a comunicação através de uma variedade de meios e de 
compreender como esses meios de comunicação podem ser utilizados no 
contexto do ensino da língua e da sua aprendizagem. 
Ser consciente e crítico da utilização da sua própria linguagem e da 
utilização da linguagem dos outros e consciente do uso da linguagem 
quando se opera nos meios digitais da internet e nos meios de 
comunicação social. 
Utilizar a língua para estabelecer ligações com os outros e para criar 
comunhão. 

Conteúdo Praticar Português de diversas formas de prática/exercitação, tais como: 
dialogar como método fundamental de comunicação; contar histórias; 
outras formas de praticar o português falado; usar o português escrito; 
aplicar o uso do português em exposições com preocupação para 
transmitir a mensagem, a forma e as circunstâncias; praticar o uso do 
português na comunicação digital, tal como internet, sites, redes sociais, na 
comunicação por SMS. 

Métodos A produção individual de expressões em português orais e escritas para 
usar em situações sociais e educacionais; a qualificação dos materiais 
produzidos será feita pelos colegas, estudantes e beneficiários, através da 
interacção com a comunidade preocupada com a comunicação; auto-
avaliação e debates com o professor. 

Avaliação Apresentações orais e escritas da sua própria escolha dos materiais 
produzidos no exame oral. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CLEGG, J. Halvor & FAILS, C. Willis (2003): Manual de Fonética e Fonologia 
Portuguesas. Brigham Young University, USA. 
CUNHA, C. & CINTRA, L.F.L. (1984): Nova Gramática do Português 
Contemporâneo. Ed. Sá da Costa. Lisboa. 
DIAS, H. N. (2002): Minidicionário de Moçambicanismos. Edição da Autora. 
Maputo. 
FIGUEIREDO, O. M. & BIZARRO, R. (1999): Da Palavra ao Texto – Gramática 
de Língua Portuguesa. ASA, Porto, Portugal. 
FIORIN José Luís (1998): Linguagem e Ideologia, Séries Princípios, Editora 
Ática, São Paulo, Brasil. 
FIORIN José Luís (2003): Introdução à Linguística 1 e 2, Editora Contexto, 
Brasil. 
FREIRE Paulo (1981): Acção cultural para a liberdade e outros escritos, Paz e 
Terra, São Paulo, Brasil. 
GADOTTI Moacir (1995): Pedagogia: dialogo e conflito, Editora Cortez, São 
Paulo, Brasil 
GOMES, Aldónio (2005): Escrever Direito – Ortografia. Clássica Editora, 
Portugal 
GOMES, Aldónio (2004): A Vida das Palavras - Léxico. Clássica Editora, 
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Portugal 
GOMES, Aldónio (2007): A Língua não é Traiçoeiro - Morfologia. Clássica 
Editora, Portugal 
MORREIRA, Isabel (2007): Correspondência Comercial. Edições Técnicas e 
Profissionais, Lisboa. 
REI, J., Esteves (1995): Curso de Redacção I – A Frase. Porto Editora. 
Portugal.  
TARATIN e SANTANA (2008): Comunicação Escrita, IESDE, Curitiba, Brasil. 

Docentes Alfredo Gomes (Mestre), André Nhamuche (Lic.) 
 

13.8    Língua Inglesa 

Código:  
MTC-8 

Créditos: 
9 

Título:  
Língua Inglesa  

Ano: 3o Horas: 225 Período Nº: 5 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Usar a língua inglesa para fins de comunicação e de estudo; praticar o 
Inglês a um nível intermédio como base pessoal para aprender sobre o 
ensino de Inglês no Ensino Básico e na formação de professores. 

Competências Ter boa compreensão do Inglês escrito e falado. 
Compreender a estrutura da Língua Inglesa. 
Valorizar  trabalhos artísticos importantes na língua inglesa. 
Ser capaz de comunicar na língua inglesa. 
Aplicar  a língua inglesa como um meio de pesquisa de assuntos 
importantes para o professor de Português. 
Fortalecer conexões internacionais e compreensão internacional utilizando 
a Língua Inglesa. 

Conteúdo (Estudos baseados em testes de diagnóstico e planos de auto-estudo do 
estudante de acordo com o seu nível).  
O Inglês como língua global no mundo; curso intermédio de gramática 
inglesa; treino de fala, audição leitura e escrita em Inglês; o uso do Inglês 
como uma ferramenta de comunicação e de estudos; de literatura e de 
textos científicos, músicas e filmes em Inglês; comunicação com os falantes 
de Inglês; produção de textos próprios em Inglês. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo com 
debates, leitura colectiva de textos; assistir a filmes em Inglês, aprender 
canções, executar peças de teatro. Correcção colectiva de exercícios. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análise; exercícios orais e escritos. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral e escrito. 
Línguas de 
ensino 

Inglês 
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Bibliografia 
recomendada 

BBC – Publifolha (2010): Aprenda a Falar Inglês. São Paulo, Brasil. 
CAROLL, Lewis: Alice in Wonderland. www.planetebook.com 
DAVIES, Ben Parry (2005): Como Entender o Inglês Falado. Editora Campus, 
Brasil. 
DAVIES, Ben Parry (2010): Fale bem Inglês – Como Melhorar Sua Fluência 
Falado. Editora Campus, Brasil. 
LONDON, Jack (2013) White Fang, Global Grey. 
MARKS, Jonathan (2007) English Pronunciation in Use – Elementary, 
Cambridge University Press 
McCARTHY, Michael & O'DELL, Felicity (2001) Basic Vocabulary in Use – 
with answers, Cambridge University Press 
MURPHY, Raymond (2012) English Grammar in Use – with answers. Fourth 
edition. Cambridge University Press 
PURLAND, Matt (2008) Talk a Lot – Spoken English Course – Elementary 
Book 1 – You are the Course Book. www.englishbanana.com  
STEINBECK, John (2000) The Pearl, Penguin Books 

Docentes Dina Bak (Mestre), Farai Matusa (Lic.) 
 

13.9  Literatura para crianças e jovens 

Código:  
MTC-9 

Créditos: 
3 

Título:  
Literatura para crianças e jovens 

Ano: 1º Horas: 75 Período Nº: 2 
Nível:  
Básico 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Conhecer as características da literatura infantil e juvenil; identificar obras 
de literatura para crianças e jovens; estimular a leitura da literatura entre 
as crianças e os jovens. 

Competências Compreender as próprias atitudes, teorias, políticas e  discurso ligado à 
área de literatura infantil e juvenil, seleccionando literatura e debatendo-a 
com estes grupos etários. 
Conhecer uma variedade de trabalhos literários para crianças e jovens e 
como podem ser utilizados em cursos de línguas e como instrumentos de 
formação. 
Avaliar criticamente a natureza de uma peça literária para crianças e 
jovens, o seu conteúdo ideológico, a sua ética e moral bem como a sua 
qualidade como toma de atenção. 

Conteúdo Características da literatura infantil e da literatura juvenil; ideologias e 
percepções das crianças e dos jovens na literatura; obras de literatura 
infantil e juvenil; promoção da leitura da literatura entre as crianças e os 
jovens. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor, estudos de grupo, análises 
colectivas e com debates, leitura de textos em plenária e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de textos de ficção; 
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reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; selecção e elaboração 
de materiais didácticos adequados. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral num tema definido, com as suas notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

AGUIAR Vera (2005): Era uma vez... na escola formando educadores para 
formar leitores, Editora Formato Didático, Brasil. 
AZEVEDO Fernando et al (2011) Globalização na Literatura Infantil, Lulu 
Enterprises, USA. 
GOÉS Lúcia Pimentel (1984): Introdução à Literatura Infantil e Juvenil, 
Editora Pioneira, Brasil. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-
Escolar. Ed. Humana People to People, Shamva, Zimbabwe. 
OUANA Miguel: Módulo de Promoção da Leitura no Ensino Primário – 
Formação de Professores do Ensino Primário, INDE, Ministério de Educação, 
Maputo. 
Selecção de literatura infantil e juvenil... 

Docentes Rosário Guambe (Mestre), Roger González Margalef (Lic.)  
 

13.10  Introdução á Literatura 

Código:  
MTC-10 

Créditos: 
5 

Título:  
Introdução á Literatura  

Ano: 3o Horas: 125 Período Nº: 5 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Enriquecer a experiência da literatura de ficção enquanto arte; saber 
distinguir nos géneros e analisar a ficção; apreciar obras de literatura para 
serem utilizadas no ensino. 

Competências Conhecer os instrumentos básicos de análise literária. 
Estar familiarizado com uma selecção diversa de trabalhos literários e estar 
consciente dos critérios de selecção de literatura relevante para uma 
situação de ensino. 
Apreciar vários géneros de literatura bem como literatura de época como 
riqueza cultural. 
Experimentar e desfrutar da ficção literária como arte. 

Conteúdo A literatura de ficção como uma experiência de arte; ciência da literatura - 
objectivo, teorias e métodos; géneros de ficção e metodologias de análise; 
selecção das obras de prosa e poesia apropriadas para o ensino da 
literatura em diferentes níveis; a perícia da leitura em voz alta. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor, incluindo estudos de grupo, 
análises colectivas com debates, leitura de textos em plenária e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de textos de ficção; 
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reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; selecção e elaboração 
de materiais didácticos adequados. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com base no programa de ensino da literatura de ficção da sua 
própria escolha. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

AGUIAR E SILVA, V. M. (1981): Teoria da Literatura, Almedina, Coimbra, 
Portugal.  
CANDIDO António (2006): Literatura e sociedade, Ouro sobre Azul, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
CANDIDO António (2004): Estudo analítico do poema, Editora Humanitas, 
São Paulo, Brasil. 
COELHO, J.P (1978): Dicionário de Literatura. Mário Figueirinhas Editor. 
Porto. Portugal 
CULLER Jonathan (1999): Teoria Literária – Uma introdução, Beca 
Produções, São Paulo, Brasil. 
ECO. Umberto (1993): Leitura do texto literário. 2ªed. Editorial Presença. 
Lisboa. 
FIORIN José Luís, SAVIOLI Francisco Platão: Para entender o texto – Leitura 
e redacção, 16ª edição, Editora Ática, São Paulo, Brasil. 
SEGRE, Cesare (1999): Introdução à análise do texto literário. Editorial 
Estampa. Lisboa. 
Selecção de obras de ficção de géneros diferentes. 

Docentes Alfredo Gomes (Mestre), Rosário Guambe (Mestre) 
 

13.11  Pedagogia 

Código:  
MTC-12 

Créditos: 
4 

Título:  
Pedagogia  

Ano: 1o Horas: 100 Período Nº: 1 
Nível: 
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Compreender as diferentes teorias pedagógicas e os seus conceitos; aplicar 
diferentes conceitos de pedagogia na própria prática pedagógica; 
compreender e avaliar o impacto do mundo globalizado no pensamento 
pedagógico. 

Competências Fundamentar como as forças sociais e económicas, e as ideias políticas e 
ideologias, influenciaram e influenciam o pensamento pedagógico e as 
práticas pedagógicas, historicamente e hoje em dia. 
Compreender e expressar a conexão entre a teoria pedagógica e a prática 
educacional. 
Reflectir criticamente acerca de ideias e conceitos pedagógicos, e como 
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utilizá-los no exercício da profissão como professor. 
Cooperar e construir espírito colectivo utilizando a pedagogia como 
instrumento. 

Conteúdo A natureza e a estrutura da acção educativa; a pedagogia no mais amplo da 
sociedade, a pedagogia no funcionamento das escolas; pedagogia, sistemas 
de crenças e valores e os processos de desenvolvimento humano; 
principais teorias pedagógicas do século XX e XXI, os seus representantes, 
incluindo entre outros Dewey, Montessori, Rogers, Freire, Giroux; as 
políticas educacionais de instituições internacionais. Alternativas para o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas úteis em várias profissões 
pedagógicas. Introdução à pedagogia OWU. 

Métodos Lições: As aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, 
debates, formulação oral e escrita de compreensão da pedagogia, as 
apresentações dos estudantes com críticas construtivas. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir a vídeos; reflexão e análises; produção de ensaios; 
preparação de debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação O exame oral tem tempo de preparação, com as suas próprias notas 
disponíveis. 

Línguas de 
ensino 

Português  

Bibliografia 
recomendada  
 

ALVES Rubem (2004): O desejo de ensinar e a arte de aprender, Editora 
Fundação EDUCAR Pascoal, Campinas, Brasil. 
BARROSO, João (1995): Para o desenvolvimento de uma cultura de 
participação escolar. Instituto de inovação educacional, Ministério de 
Educação, Lisboa. 
BOHM, Winfried (2009): A história da pedagogia – de Platão a atualidade. 
Conceito Editorial, Rio de Janeiro, Brasil. 
DUARTE Newton (2007): Teorias Pedagógicas, 5 vídeos. 
FREIRE, Paulo (2003): A África ensinando a gente – Angola, Guiné-Bissau, 
São Tomé e Príncipe. Paz e Terra, São Paulo, Brasil. 
GADOTTI, Moacir (2003): História das Ideias Pedagógicas, Editora Ática, 
São Paulo, Brasil. 
MAMBUQUE, Alberto Jaime (2003): Ensino Centrado na Criança. MINED, 
Maputo. 
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.  
PRADO, Edna (2009): Da Formação por Competências à Pedagogia 
Competente, Revista Múltiplas Leituras, Brasil, v.2 n.1, p. 115-110, jan.-jun. 
2009. 
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Docentes Else Lichtenberg (Mestre), Anne Hoejholt (Mestre) 
 

13.12  Didáctica Geral 

Código:  
MTC-26 

Créditos: 
3 

Título:  
Didáctica Geral 

Ano: 1o Horas: 75 Período Nº: 2 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de Pedagogia (I) 

Objectivos Definir os conceitos de Didáctica Geral e as suas fundações em pedagogia, 
psicologia e em políticas de educação. Identificar diferentes técnicas e 
metodologias em relação à planificação e a preparação dos processos de 
ensino-aprendizagem. 

Competências Relacionar a didáctica geral com  pedagogia e psicologia; desenvolver a 
didáctica geral recomendada como função das políticas educativas no País; 
dominar técnicas e metodologias de planificação e preparação dos 
processos de ensino-aprendizagem de forma criativa e inovadora e no 
contexto encontrado do ensino.  

Conteúdo Conceitos da Didáctica Geral; diferentes teorias da didáctica e sua 
fundação nas teorias de pedagogia e psicologia; didáctica geral no sistema 
de educação em Moçambique hoje em dia; técnicas e métodos de 
planificação de uma disciplina, seu plano anual, trimestral, mensal e 
semanal até ao nível de aula, métodos e hábitos de preparação a 
estabelecer como professor. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
colectivas e debates, leitura de textos em plenária, exercícios práticos, 
micro ensino.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; elaboração de planos e 
materiais em exemplos concretos. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com as suas próprias notas disponíveis.  
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

ALVES Rubem (2004): O desejo de ensinar e a arte de aprender, Editora 
Fundação EDUCAR Pascoal, Campinas, Brasil. 
BARROSO, João (1995): Para o desenvolvimento de uma cultura de 
participação escolar. Instituto de inovação educacional, Ministério de 
Educação, Lisboa. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-
Escolar. Humana People to People, Shamva, Zimbabwe. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2011): Escola 2 de Maio em Angola. Humana 
People to People, Shamva, Zimbabwe. 
INDE (2004): Programas de Ensino dos 1º, 2º e 3º Ciclo no Ensino Básico, 
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INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
INDE (2012): Plano Curricular - Curso de Formação de Professores do Ensino 
Primário, testagem 2012, INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
INDE (2009): Estratégia do Ensino Secundário Geral 2009-2015, Ministério 
de Educação, Maputo. 
INDE (2007): Plano Curricular do Ensino Secundário Geral, INDE, Ministério 
de Educação, Maputo. 
LIBÂNEO, José Carlos Didática (1990) – Cortez Editora, São Paulo, Brasil. 
PILETTI, Claudino Didática Geral (2004) – 23ª edição, Editora Ática, São 
Paulo, Brasil. 
RECASENS, Margarida (1994): Como estimular a expressão oral na aula. 2ª 
ed. Edições Plátano. Lisboa. 
TIBEAU, Cynthia Pasqua (2011): Didática com criatividade – uma 
abordagem na educação. Ícone Editora, Brasil. 
SILVA, Ezequiel Theodora da (2002): Elementos de pedagogia da leitura. 
WMF Martins Fontes, São Paulo, Brasil 

Docentes Anne Hoejholt (Mestre), Farai Mutasa (Lic.) 
 

13.13  Teoria de Currículo 

Código:  
MTC-13 

Créditos: 
2 

Título:  
Teoria de Currículo 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 2 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Conhecer a base das teorias curriculares e os seus objectivos, reconhecer 
as teorias curriculares utilizadas em várias formas de escolas em 
Moçambique; conhecer os métodos de construção de um currículo. 

Competências Adquirir compreensão dos currículos desenvolvidos para vários níveis de 
educação em Moçambique, e as políticas em que se construíram. 
Familiarizar-se com os debates internacionais sobre o currículo, e o seu 
papel no sistema educacional. 
Analisar criticamente vários currículos. 

Conteúdo Teorias do currículo e dos seus objectivos: tais como a teoria do meliorismo 
social, a teoria da eficiência social, o desenvolvimentismo, a teoria de 
currículo de Dewey, a teoria curricular crítica, currículo transformador; 
currículo e a compreensão do mundo dos alunos; métodos na criação de 
currículos; estrutura, componentes e organização do currículo; educação 
baseada nas competências e o desenvolvimento curricular, o 
desenvolvimento curricular em Moçambique. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
com debates, leitura de textos.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
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documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Passou/falhou, com base nas tarefas de estudo resolvidas. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

GONÇALVES L.A.O. et al (2003): Currículo e politicas públicas, Belo 
Horizonte, Brasil. 
MUDZENGUERERE, David (2012): Um currículo com muitos conteúdos e 
pouco horária. Que consequências educacionais? O caso da Filosofia no 
Ensino Secundário Geral, UDZIM, Ano III, Nº 9, Janeiro 2012, p. 18-26, UP, 
Maputo. 
NIQUICE, Adriano Fanissela (2006): Formação de Professores Primários: 
Construção do currículo, UP, Maputo 
PERRENOUD Philippe (2003): Sucesso na escola: só o currículo, nada mais 
que o currículo! Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 
Universidade de Genebra, Suíça. 
SILVA Tomas Tadeu, MOREIRA António (2000): Currículo, Cultura e 
Sociedade. Cortez, Brasília, Brasil. 
UNISUL: As Teorias Curriculares, Universidade do Sul de Santa Catarina, 
Brasil. 

Docentes Anne Hoejholt (Mestre), Adriano Niquice (Doutor) como docente visitante 

13.14  Psicologia do desenvolvimento 

Código:  
MTC-14.1 

Créditos: 
4 

Título:  
Psicologia do Desenvolvimento 

Ano: 2o Horas: 100 Período Nº: 3 
Nível: 
Básico 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos 
 
 
 

Compreender os conceitos da psicologia como ciência; ter conhecimento 
sobre as principais escolas de psicologia com ênfase em psicologia do 
desenvolvimento; entender as teorias da psicologia do desenvolvimento; 
aplicar essas teorias na prática de contextos pedagógicos; considerar a 
socialização pela educação nas sociedades anteriores e actuais. 

Competências Estar familiarizado com as teorias clássicas e contemporâneas da 
psicologia, especialmente as teorias de psicologia do desenvolvimento. 
Reflectir criticamente sobre as práticas educacionais utilizando os 
conceitos da psicologia do desenvolvimento. 
Utilizar a compreensão da psicologia do desenvolvimento no contexto da 
sociedade, da escola e da família. 
Praticar na comunidade o espírito de equipa e construção do consenso. 

Conteúdo Introdução aos conceitos da Psicologia como ciência; as principais escolas 
de psicologia, como escolas de Psicologia do Desenvolvimento, incluindo 
Piaget, Erikson, Freud, Vygotsky e outros; as teorias da psicologia 
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comportamentais, cognitivas, humanistas, de personalidade e sociais; as 
necessidades humanas e a sua satisfação; teorias de desenvolvimento na 
dimensão biológica, subjectiva e cognitiva; teorias de inteligência; 
psicologia de massas e de média; o papel da educação na sociabilização da 
criança e do jovem; o papel da família, do ambiente físico e social, dos 
média e da ideologia social, na sociabilização. 

Métodos Lições: As aulas teóricas pelo professor estudos de grupo, debates, 
formulação oral e escrita de compreensão da pedagogia, as apresentações 
dos estudantes com críticas construtivas. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; escrever ensaios; 
preparação de debates. 
Trabalho de campo: Observação, entrevistas, debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com tempo de preparação, com as suas próprias notas 
disponíveis. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomen-dada 

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.  
ERIKSON, Erik Homburger (1998) O ciclo de vida completo. Artmed, Porto 
Alegre. 
FROMM, Erich (1999) Ter ou Ser? Editorial Presença, Lisboa. Portugal. 
FROMM, Erich (2000) A revolução da esperança – por uma tecnologia 
humanizada. Círculo do Livro, São Paulo. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-
Escolar. Humana People to People, Shamva, Zimbabwe. 
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. 

Docentes Anne Hoejholt (Mestre), Else Lichtenberg (Mestre) 
 

13.15 Psicologia de Educação  

Código:  
MTC-15 

Créditos: 
3 

Título:  
Psicologia de Educação  

Ano: 3o Horas: 75 Período Nº: 5 
Nível:  
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-14 Psicologia do desenvolvimento 
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Objectivos Ser capaz de identificar as teorias de aprendizagem e os modelos de 
aprendizagem, e as suas ideologias/concepções; identificar como as teorias 
de ensino e aprendizagem influenciam o sistema de ensino; entender 
conceitos básicos da ciência moderna de cérebro e da cognição; 
compreender a natureza da percepção, consciência e pensamento humano 
e a sua relação com a linguagem. 

Competências Aplicar os conhecimentos e fundamentos da psicologia da aprendizagem e 
ser capaz de ver as conexões com os processos biológicos do cérebro. 
Familiarizar a teoria de psicologia e como influencia as práticas de ensino. 
Utilizar as teorias psicológicas na profissão como professor de línguas. 
Analisar conflitos sociais na escola e na sociedade em geral. 

Conteúdo Teorias da aprendizagem e de modelos de aprendizagem; o que significa 
aprender e como são adquiridos conhecimentos e competências; processo 
de transmissão de conhecimento e construção de conhecimentos; 
influência da ideologia social no desenvolvimento da teoria da educação; 
consequências de tais teorias nos sistemas educativos e elaboração de 
currículos e materiais didácticos; teorias de aprendizagem num contexto 
educacional; programação neurolinguística na educação; como funciona a 
mente, do ponto de vista da ciência do cérebro e da ciência cognitiva; 
percepção, consciência, e a conexão com o pensamento e a linguagem. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos em grupo, análises colectivas 
de textos lidos e debates.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 
Trabalho de campo: Investigações, observações, debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame escrito de 2 horas sobre um tema definido, com as próprias notas 
disponíveis. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

ANDRADE, E. (2009) Psicologia da Educação. Coleção Formando 
Educadores  
FROMM, Erich (2000) A revolução da esperança – por uma tecnologia 
humanizada. Círculo do Livro, São Paulo. 
HERCULANO-HOUZEL, S. (2012): Série de vídeos: 01. Cérebro - Guia do 
Proprietário, 02. neurociência do aprendizado, 03. neurociências - 
contribuições para a aprendizagem. ATTA Mídia & Educação, Brasil. 
ISET/OWU Licenciatura de Pedagogia, 2013, Moçambique 
PAULA, E. & MENDONÇA F. (2009) Psicologia do Desenvolvimento, 2. ed. — 
Curitiba : IESDE Brasil S.A. 
PILETTI, Nelson (1999) Psicologia Educacional. Ed. Ática, Brasil 
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 
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Docentes Mikael Norling (Doutor), Else Lichtenberg (Mestre) 

13.16  Filosofia da Educação 

Código:  
MTC-16 

Créditos: 
4  

Título:  
Filosofia da Educação 

Ano: 2o Horas: 100 Período Nº: 3 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Compreender as bases filosóficas do pensamento educacional ao longo da 
história; analisar de um ponto de vista filosófico a competência do modelo 
de educação e da orientação da educação para o mercado; tomar uma 
posição pessoal nos aspectos éticos, morais e deontológicos da profissão 
de docente. 

Competências Identificar e caracterizar diferentes filosofias de educação e a sua influência 
sobre as políticas educacionais, também em Moçambique.  
Analisar criticamente a base filosófica de uma variedade de tendências 
dentro da educação. 
Fundamentar o contexto para a moralidade e a deontologia da profissão de 
ensino. 
Desenvolver ética pessoal e valores humanitários da futura profissão. 

Conteúdo Introdução às principais teorias filosóficas e da sua influência na educação 
ao longo da história, incluindo Platão, Confúcio, Rousseau, Marx, Amílcar 
Cabral, Sartre, entre outros; o que é um ser humano, o que é a 
comunidade, o que é a sociedade; análise da política de educação de 
Moçambique e do seu fundamento histórico e filosófico; filosofia da 
educação baseada em competências e orientação para o mercado da 
educação; as consequências da orientação para o mercado na educação no 
que diz respeito ao ser humano e produção de novos conhecimentos; ética, 
moral e deontologia na profissão docente em Moçambique. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos em grupo, análises colectiva 
e debates, leitura de textos.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame escrito de 4 horas de um tema definido, com as próprias notas de 
estudo disponíveis. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

ATTUDA, Maria L. (2006) Filosofia da Educação. Ed. Moderna Ltda, São 
Paulo, Brasil 
DELORS Jacques (2010): Educação – um tesouro a descobrir, UNESCO. 
GADOTTI, Moacir (2003) Boniteza de um Sonho – Ensinar-e-aprender com 
sentido. Feevale, Novo Hamburgo, Brasil 
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LIVRO NEGRO, O (1970-1971): Relatório da Escola Popular Viajante, 
Primeira equipa. Reproduzido em Março 2011. 
MARTINS, LM & DUARTE, N. (orgs.) (2010) Formação de professores: limites 
contemporâneos e alternativas necessárias. Editora UNESP; São Paulo 
MINED (2012) Plano Estratégico da Educação. Ministério de Educação, 
Maputo 
OECD (2014) Melhores competências – melhores empregos – melhores 
condições de vida – uma abordagem estratégica das políticas de 
competências. Fundação Santillana, São Paulo. 
PERRENOUD Philippe (1999): Construir as Competências desde a Escola. Ed. 
ARTMED, Brasil 
SAVIANI, Dermeval (1996) Do Senso Comum á Consciência Filosófica. 
Coleção Educação Contemporânea, 11ª Edição. Editora Autores Associados, 
Campinas, SP, Brasil.  

Docentes Mikael Norling (Doutor), Else Lichtenberg (Mestre) 
 

13.17  Sociologia da Educação 

Código:  
MTC-17 

Créditos: 
4 

Título:  
Sociologia da Educação 

Ano: 2o Horas: 100 Período Nº: 4 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Compreender a relação entre educação e sociedade; saber métodos 
sociológicos de investigação; ser capaz de fazer investigação sociológica. 

Competências Analisar criticamente o sistema educacional como parte de um sistema 
social mais amplo, utilizando conceitos e teoria sociológicos. 
Estar familiarizado com as metodologias de pesquisa das ciências sociais. 
Capacidade de planificar e organizar investigações básicas sócio 
educacionais. 
Construir compreensão pessoal da ética e valores do professor. 
Utilizar conceitos-chave e teorias em sociologia na própria análise social. 

Conteúdo Conceitos e métodos da sociologia; introdução à Sociologia da Educação; a 
inter-relação entre indivíduo, família, comunidade e Estado que se reflecte 
na educação; as necessidades do indivíduo e as necessidades da sociedade. 
As condições de ensino e de aprendizagem no ensino primário e 
secundário e na formação de professores em Moçambique. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos em grupo, análises colectiva 
e debates, leitura de textos. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; observação de vídeos; reflexão e análises; preparação de 
debates. 
Trabalho de campo – exercício prático: pequena investigação na escola e 
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na comunidade. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral sobre um tema definido, sem notas disponíveis durante a 
preparação. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomen-
dada 

ARAUJO, Silva Maria et al. (2009): Sociologia - Um Olhar Critico. Editora 
Contexto, São Paulo, Brasil. 
BARRÈRE, A. & SEMBEL, N. (2006) Sociologia da Escola. Ed. Loyola 
BOURDIEU, P. (2007) Escritos de Educação, Cap. II "A escola conservadora: 
as desigualdades frente à escola e à cultura". Ed. Vozes, Petrópolis 
OLIVEIRA, Pérsio Santos (2007) Introdução à Sociologia da Educação. São 
Paulo: 3ª ed. Editora Ética 
UNICEF (2011) Pobreza infantil e disparidades. UNICEF, Maputo 

Docentes Mikael Norling (Doutor), Rosário Guambe (Mestre) 
 

13.18  Alfabetização e Literacia 

Código:  
MTC-18 

Créditos: 
4 

Título:  
Alfabetização e Literacia 

Ano: 1o Horas: 100 Período Nº: 2 
Nível:  
Básico 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Compreender as principais teorias de alfabetização; identificar as teorias da 
alfabetização conforme expressas nos livros escolares moçambicanos; 
considerar como alfabetizar com base em teorias conhecidas. 

Competências Utilizar a experiência ganha das práticas e das campanhas à volta do 
mundo. 
Aplicar teorias na análise de práticas de alfabetização e literacia. 
Estar familiarizado com o debate nacional e internacional à volta da 
alfabetização e literacia na escola primária. 
Gerir ambos os processos de alfabetização como os de literacia. 
Estar consciente sobre como desenvolver pessoalmente as competências 
necessárias na alfabetização e na literacia sucedida. 

Conteúdo Teorias da alfabetização, seguindo a teoria cognitiva e psicolinguística de 
alfabetização (Piaget), teoria natural do desenvolvimento da literacia, a 
teoria crítica literária (Vygotsky, Freire); 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 primário e 
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 
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Moçambique e em outros países. 
Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 

com debates, leitura de textos em plenária.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; elaboração de planos de ensino. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame escrito de 2 horas sobre um tema definido, com as suas próprias 
notas disponíveis. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BERBERIAN, Ana Paula e BÉRGAMO, Alexandre (2009): Psicogénese das 
Linguagens Oral e Escrita: Literacia e Inclusão, IESDE, Curitiba, Brasil. 
CAVAZOTTI Maria Auxiliadora (2009): Fundamentos teóricos e 
metodológicos da Alfabetização, IESDE, Curitiba, Brasil. 
FREIRE, Paulo (2007): Pedagogia do Oprimido. 46ª ed., Paz e Terra, São 
Paulo. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-
Escolar. Humana People to People, Shamva, Zimbabwe. 
KEEBLE, Alexandra (org.) (2001) Con el espíritu de los Maestros Ambulantes 
– La Campaña de Alfabetización Cubana, 1961. Ocean Press Distributors 
KLEIMAN, Ângela B. (2005): Preciso "ensinar" o letramento? Não basta 
ensinar a ler e a escrever?, Cefiel, IEL, Unicamp e Ministério de Educação, 
Governo Federal, Brasil. 
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. 
MINED (2004): Programa de Português para o 1º Ciclo de Ensino Básico, 
INDE, Maputo. 
MINED (2004): Programa de Educação Bilingue para o 1º Ciclo de Ensino 
Básico, INDE, Maputo. 
MORAIS, ALBUQUERQUE e LEAL (2005): Alfabetização: apropriação do 
sistema de escrita alfabética, Editora Autêntica, Pernambuco, Brasil. 
NASCIMENTO, P. (2003): A Dinâmica da Escrita. Plátano Editora. Lisboa. 
SILVA, Ezequiel Theodora da (2002): Elementos de pedagogia da leitura. 
WMF Martins Fontes, São Paulo, Brasil. 

Docentes Holm Hedegaard (Lic.), Roger González Margalef (Lic.) 
 

13.19  Metodologias de Educação Bilingue 

Código:  
MTC-19 

Créditos: 
4 

Título:  
Metodologias de Educação Bilingue 

Ano: 2o Horas: 100 Período Nº: 3 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 
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Objectivos Compreender os conceitos da educação bilingue; conhecer a política da 
educação bilingue no Ensino Básico moçambicano; ser capaz de escolher 
metodologias adequadas ao ensino bilingue. 

Competências Ter capacidades básicas em planear as metodologias e boas práticas 
bilingues. 
Reflectir acerca da importância da educação bilingue em Moçambique e 
das políticas nacionais e do debate nacional sobre a educação bilingue. 
Planear, implementar e avaliar educação bilingue. 
Apreciar o papel e as obrigações do professor. 
Praticar a inclusividade e comunidade no ensino da língua. 

Conteúdo Conceitos de educação bilingue; línguas nacionais no sistema de educação 
em Moçambique; proficiência subjacente comum e proficiência em língua 
académica cognitiva; política aditiva ou subtractiva de educação bilingue 
em Moçambique; educação bilingue no currículo da educação básica; 
experiências de educação bilingue de outros países; metodologias de 
ensino bilingue no ensino básico; ensino bilingue como parte da criação de 
um ambiente de aprendizagem e ensino inclusivo. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectiva 
de textos lidos e debates, leitura de textos.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; produção 
de materiais didácticos. 
Prática Pedagógica: Dar aulas; avaliar as lições. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com um exemplo do ensino bilingue da sua própria escolha. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BENSON CAROL (1996): Relatório final sobre o ensino bilingue, INDE, 
Ministério de Educação, Maputo. 
FÁVERO Leonor Lopes e ANDRADE Maria Lúcia (2000): Oralidade e escrita – 
perspectivas para o ensino de língua materna, Editora Cortez, São Paulo,, 
Brasil. 
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL (2008): Educação Bilingue, Alcance 
Editores, Maputo. 
HERNAIZ Ignácio (2007): Educação na Diversidade: experiências e desafios 
na Educação Intercultural Bilíngue, UNESCO e Ministério de Educação, 
Brasília, Brasil. 
INDE (2004): Plano Curricular do Ensino Básico, INDE, Ministério de 
Educação, Maputo. 
INDE (2004): Programas de Ensino dos 1º, 2º e 3º Ciclo no Ensino Básico, 
INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
MAJUISSE, Atanásio José e ZIMBA, Carlos Nhaca: Módulo de Metodologia 
de Ensino Bilingue, Formação de Professores de Ensino Básico, INDE, 
Ministério de Educação, Maputo. 
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Docentes Rosário Guambe (Mestre), Ozias Ernesto Mungoi (Lic.) 
 

13.20  Didáctica da Língua Portuguesa no ensino básico 

Código:  
MTC-20 

Créditos: 
7 

Título:  
Didáctica da Língua Portuguesa no Ensino Básico 

Ano: 2o Horas: 175 Período Nº: 3 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-2.2 Língua portuguesa (II) 

Objectivos Conhecer e entender o currículo de Português no ensino básico; dominar 
metodologias de ensino do Português no ensino básico; preparar-se para a 
prática docente. 

Competências Aplicar o conhecimento do currículo e dos materiais educacionais em 
planificar o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa no ensino 
básico. 
Planificar, implementar criativamente e avaliar o Ensino de Português na 
educação primária utilizando uma variedade de métodos e de ajudas ao 
ensino. 
Analisar criticamente teorias de metodologias da aprendizagem de línguas 
e de práticas de ensino na educação básica. 
Estar consciente dos aspectos sociais do ensino e aprendizagem de línguas, 
e de um estado mental pessoal que permita ao estudante estabelecer 
conexões com as crianças da escola primária, e de criar uma atmosfera de 
inclusão. 

Conteúdo Análise do currículo e as teorias subjacentes do ensino de línguas; 
objectivos do ensino do Português nos três ciclos do ensino básico; 
educação baseada em competências em Português no ensino básico; 
ensino inicial do Português num cenário bilingue ou multilingue; 
alfabetização e o ensino e a aprendizagem do Português; metodologias de 
ensino do Português nos três ciclos; ensino do Português como um módulo 
do desenvolvimento pessoal para as crianças; ensino do Português como 
módulo da formação de competências para as crianças; Português como 
língua de instrução; avaliação dos alunos com métodos diagnósticos, 
formativos e sumativos; ensino inclusivo em Português; preparação da 
prática de ensino do Português no nível do ensino básico. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
colectivas de textos e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; análises 
de planos de aulas; produção de materiais didácticos; microensino. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral num tópico relacionado ao ensino, dado 2 dias antes do exame. 
Línguas de 
ensino 

Português 
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Bibliografia 
recomendada 

AMOR, Emília (1996): Didáctica do Português. Fundamentos e 
Metodologias. 3ª Edição. Texto Editora. Lisboa. 
CORREA, Vanessa Loureiro (2009): Língua Portuguesa: da oralidade à 
escrita, Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. 
FILHO, d’Silva (1997): Prontuário: Erros Corrigidos de Português. 4ª ed., 
Textos Editores, Lisboa.  
INDE (2004): Plano Curricular do Ensino Básico, INDE, Ministério de 
Educação, Maputo. 
INDE (2004): Programas de Ensino dos 1º, 2º e 3º Ciclo no Ensino Básico, 
INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
INDE (2012): Plano Curricular - Curso de Formação de Professores do Ensino 
Primário, testagem 2012, INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
MANJATE, Teresa (2013): Módulo de Ensino e Aprendizagem da Oralidade, 
Leitura e Escrita no Ensino Primário, INDE, Ministério de Educação, 
Maputo. 
OUANA, Miguel: Módulo de Promoção da Leitura no Ensino Primário – 
Formação de Professores do Ensino Primário, INDE, Ministério de Educação, 
Maputo. 
PASSOS, A.F.J. e TEMBE, C.C.A. (2012): Módulo de Didáctica da Língua 
Portuguesa – Formação de Professores do Ensino Primário I, INDE, 
Ministério de Educação, Maputo. 
PEREIRA, Regina Celi Mendes (2010): Didática do Ensino de Língua 
Portuguesa, UFPB Virtual, Brasil. 
QUIST, Dawn (2007): Métodos do Ensino primário: Manual do professor. 1ª 
Publicação. Editora Nacional de Moçambique, Maputo. 
RECASENS, Margarida (1994): Como estimular a expressão oral na aula. 2ª 
ed. Edições Plátano. Lisboa. 
SANTOS, Odete et.al. (1988): O Português, na Escola, Hoje. Editorial 
Caminho. Lisboa. 
TIBEAU, Cynthia Pasqua (2011): Didática com criatividade – uma 
abordagem na educação. Ícone Editora, Brasil. 
TOMLINSON, Brian (2005): A elaboração de materiais para cursos de 
idiomas. SBS Editora, São Paulo, Brasil. 
Livros escolares e manuais do professor de 1º, 2º e 3º Ciclo. 

Docentes Alfredo Gomes (Mestre), André Nhamuche (Lic.)  
 

13.21  Didáctica da Língua Portuguesa no ensino 
secundário 

Código:  
MTC-21 

Créditos: 
7 

Título:  
Didáctica da Língua Portuguesa no ensino secundário 

Ano: 2o Horas: 175 Período Nº: 4 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-20 Didáctica da língua portuguesa no 
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ensino básico 
Objectivos Conhecer e entender o currículo de Português no ensino secundário; 

dominar metodologias de ensino do Português no ensino secundário; se 
preparar para a prática docente. 

Competências Utilizar o conhecimento do currículo e dos materiais educacionais no 
planeamento do ensino e na aprendizagem da língua portuguesa na escola 
secundária. 
Planificar, implementar criativamente e de avaliar o ensino na educação 
secundária utilizando uma variedade de métodos e de auxiliares de ensino. 
Analisar criticamente as teorias das metodologias de aprendizagem de 
línguas e das práticas de ensino na educação secundária. 
Reflectir acerca da ética e da deontologia do professor. 
Consciência dos aspectos sociais do ensino e da aprendizagem de línguas, e 
um estado mental pessoal que permita ao estudante estabelecer conexões 
com os jovens, e de criar uma atmosfera de inclusividade. 

Conteúdo Análise do currículo e as teorias subjacentes do ensino de línguas; 
objectivos do ensino de Português no 1 º e 2 º ciclo do ensino secundário; 
educação baseada em competências em Português no ensino secundário; 
estratégias para a actualização até ao nível adequado; ensino do Português 
como módulo de desenvolvimento pessoal para os adolescentes; ensino do 
Português como módulo de formação de competências para os 
adolescentes; avaliação dos estudantes com métodos diagnósticos, 
formativos e sumativos; preparação da prática de ensino do Português no 
nível do ensino secundário. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; análises 
de planos de aulas; produção de materiais didácticos; microensino. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral num tópico relacionado com o ensino do Português, dado 2 
dias antes do exame. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

ALVES, F. Martins e MOURA, G. B. (2011): Página seguinte – Português 11º 
ano. Texto Editora. Lisboa. 
CORREA, Vanessa Loureiro (2009): Língua Portuguesa: da oralidade à 
escrita, Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. 
FIGUEIREDO, E. B. & FIGUEIREDO, O. (2011): Itinerário gramatical – Ensino 
Secundário: gramática do Discurso e Gramática da Língua. Porto Editora. 
Portugal. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2011): Escola 2 de Maio em Angola. Humana 
People to People, Shamva, Zimbabwe. 
INDE (2009): Estratégia do Ensino Secundário Geral 2009-2015, Ministério 
de Educação, Maputo. 
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INDE (2007): Plano Curricular do Ensino Secundário Geral, INDE, Ministério 
de Educação, Maputo. 
INDE (2004): Programas de Ensino dos 1º e 2º Ciclo no Ensino Secundário 
Geral, INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
MAKARENKO, Anton (2009): Poema Pedagógico. Editora 34, Brasil. 
PEREIRA, Regina Celi Mendes (2010): Didática do Ensino de Língua 
Portuguesa, UFPB Virtual, Brasil. 
SELIMANE, Remane e CASALI, Alípio (2013): Reforma Educacional em 
Moçambique: Buscando o sentido da nossa proposta de Integração 
Curricular, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil. 
Livros escolares e manuais do professor de 1º e 2º Ciclo de Ensino 
Secundário Geral. 

Docentes Rosário Guambe (Mestre), André Nhamuche (Lic.)  
 

13.22 Didáctica da Língua Portuguesa na formação de 
professores 

Código:  
MTC-22 

Créditos: 
7 

Título:  
Didáctica da Língua Portuguesa na formação de 
professores 

Ano: 3o Horas: 175 Período Nº: 5 
Nível:  
Avançado 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-21 Didáctica da língua portuguesa no 
ensino secundário 

Objectivos Conhecer e entender o currículo do Português, didáctica do Português e 
módulos relacionados na formação de professores; dominar as estratégias 
para o ensino de Português na formação de professores; dominar as 
estratégias para ensinar didáctica do Português nos três ciclos do ensino 
básico. 

Competências Utilizar o conhecimento do currículo ao ensinar Português e metodologias 
do ensino de Português aos estudantes em IFP e EPF. 
Planear, implementar e avaliar criticamente o ensino e a aprendizagem nas 
módulos da área da língua portuguesa da formação de professores. 
Ensinar metodologias de aprendizagem de línguas na educação básica aos 
estudantes da IFP e EPF. 
Guiar futuros professores na sua prática e no estágio na escola primária, e 
avaliar critica e construtivamente o seu desempenho. 
Cultivar a cooperação entre estudantes e professores de modo a construir 
uma forte comunidade de aprendizagem. 

Conteúdo Análises de currículos para o Português, a didáctica do Português e 
módulos relacionados na formação de professores e as teorias subjacentes 
de ensino de línguas; identificação das competências do professor de 
Português na formação de professores; ensino do idioma português a 
estudantes em formação de professores como objecto de desenvolvimento 
pessoal; ensino do Português para estudantes em formação de professores 
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como objecto de formação de competências; elementos de formação de 
competências e elementos de desenvolvimento pessoal no módulo de 
Português na escola primária; ensino da didáctica do Português para os 
estudantes em formação de professores; preparação da prática do ensino 
em Português a nível de formação de professores. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; selecção e 
elaboração de materiais pedagógicos adequados; microensino aos seus 
pares. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral num tópico relacionado com o ensino, dado 2 dias antes do 
exame. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

AGUIAR, Vera (2005): Era uma vez... na escola formando educadores para 
formar leitores, Editora Formato Didático, Brasil. 
CORREA, Vanessa Loureiro (2009): Língua Portuguesa: da oralidade à 
escrita, Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. 
ESCOLA NECESSÁRIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (1971): Escola 
Necessária de Formação de Professores. Reproduzido em Março 2011, 
Dinamarca. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2007): DNS em África. Ed. Humana People to 
People, Shamva, Zimbabwe. 
INDE (2004): Plano Curricular do Ensino Básico, INDE, Ministério de 
Educação, Maputo. 
INDE (2004): Programas de Ensino dos 1º, 2º e 3º Ciclo no Ensino Básico, 
INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
INDE (2012): Plano Curricular - Curso de Formação de Professores do Ensino 
Primário, testagem 2012, INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
MANJATE, Teresa (2013): Módulo de Ensino e Aprendizagem da Oralidade, 
Leitura e Escrita no Ensino Primário, INDE, Ministério de Educação, 
Maputo. 
ONE WORLD UNIVERSITY (2011): Licenciatura em Pedagogia, ISET/OWU, 
ADPP-Moçambique. 
OUANA Miguel: Módulo de Promoção da Leitura no Ensino Primário – 
Formação de Professores do Ensino Primário, INDE, Ministério de Educação, 
Maputo. 
PASSOS, A.F.J. e TEMBE, C.C.A. (2012): Módulo de Didáctica da Língua 
Portuguesa – Formação de Professores do Ensino Primário I, INDE, 
Ministério de Educação, Maputo. 
PEREIRA, Regina Celi Mendes (2010): Didática do Ensino de Língua 
Portuguesa, UFPB Virtual, Brasil. 
RADE, et al. (s.d): Educação Sexual na Escola. Guia para Professores, 
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Formadores e Educadores. Texto Editores. 
SELIMANE, Remane e CASALI, Alípio (2013): Reforma Educacional em 
Moçambique: Buscando o sentido da nossa proposta de Integração 
Curricular, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil.  
VASCONCELOS, Maria Lúcia M. Carvalho (2009): A formação do professor 
do ensino superior. Inter texto Editora, São Paulo, Brasil. 
Livros escolares e manuais do professor de 1º, 2º e 3º Ciclo... 

Docentes Rosário Guambe (Mestre), André Nhamuche (Lic.) 
 

13.23  Prática Pedagógica (I) - (III) 
13.23.1 Prática Pedagógica (I)      & 
13.23.2 Prática Pedagógica (II) 

Código:  
MTC-23.1 & 
MTC-23.2 

Créditos: 
4 + 4 = 8 

Título:  
Prática Pedagógica(I) & (II) 

Ano: 2º Horas: 100 + 
100 = 200 

Período Nº: 3-4 

Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Ter competência e proficiência no ensino do Português e os módulos 
relacionados a nível do Ensino Básico e os módulos relacionados a nível do 
ensino secundário; ser capaz de ouvir, respeitar e usar a empatia com os 
alunos /estudantes individuais e grupos de estudantes; aplicar conceitos e 
teorias adequados na sua prática de ensino; aplicar o conhecimento e 
entendimento do currículo ao praticar o ensino. 

Competências Mobilizar saberes e conhecimentos relacionados com os fundamentos 
teóricos das metodologias do Português e do processo de ensino-
aprendizagem da língua portuguesa. 
Reflectir, criticamente, sobre os programas de ensino, manuais escolares e 
materiais de apoio disponíveis para o ensino da língua portuguesa. 
Produzir materiais didácticos para o ensino da língua portuguesa. 
Ser capaz de ensinar a língua portuguesa ao nível do Ensino Básico[Prática 
Pedagógica (I)]. 
Ser capaz de ensinar a língua portuguesa ao nível do ensino secundário 
[Prática Pedagógica (II)]. 
Praticar uma elevada ética do professor. 
Saber trabalhar em equipa de forma a promover as melhores qualidades de 
cada um. 

Conteúdo A prática pedagógica (I) e (II) podem ser realizadas em escolas básicas e 
secundárias, ou num nível correspondente em outros ambientes. O 
conteúdo inclui: o papel do professor no processo de aprendizagem; 
elaboração de planos de ensino com conteúdos, materiais e métodos para 
o ensino do Português e módulos relacionados em 1º, 2º e 3º ciclo do 
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Ensino Básico e no 1º e 2º ciclo do ensino secundário, implementando o 
ensino preparado; auto-avaliação e avaliação pelos pares da prática 
docente; conhecer cada aluno, as suas qualidades e as suas dificuldades; 
utilização da diversidade cultural entre os alunos como uma força; 
utilização de metodologias bilingue ao praticar o ensino no ensino básico; 
criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo; cooperação com a 
comunidade e implementação de projectos práticos como parte do ensino 
e da formação; organização e administração escolar relacionada com o 
ensino do Português; avaliação dos alunos. 

Métodos O estudante organiza a prática do ensino em cooperação com OWU, seja 
em escolas básicas e secundárias ou em espaços comunitários, 
dependendo de oportunidades concretas. 

Avaliação Prática pedagógica (I): Apresentação oral do relatório de prática de ensino. 
Prática pedagógica (II): Apresentação oral do relatório de prática de ensino. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

ALVES Rubem (2004): O desejo de ensinar e a arte de aprender, Editora 
Fundação EDUCAR Pascoal, Campinas, Brasil. 
ADPP (2013) Jornal Comida Para O Saber. Artigos com exemplos de ensino 
de matemática, ADPP, Moçambique 
BARROSO, João (1995): Para o desenvolvimento de uma cultura de 
participação escolar. Instituto de inovação educacional, Ministério de 
Educação, Lisboa. 
AMOR, Emília (1996): Didáctica do Português. Fundamentos e 
Metodologias. 3ª Edição. Texto Editora. Lisboa. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-
Escolar. Humana People to People, Shamva, Zimbabwe. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2011): Escola 2 de Maio em Angola. Humana 
People to People, Shamva, Zimbabwe. MINED (2004): Programa de 
Português para o 1º Ciclo de Ensino Básico, INDE, Maputo. 
INDE (2004): Programas de Ensino dos 1º, 2º e 3º Ciclo no Ensino Básico, 
INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
INDE (2012): Plano Curricular - Curso de Formação de Professores do Ensino 
Primário, testagem 2012, INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
INDE (2009): Estratégia do Ensino Secundário Geral 2009-2015, Ministério 
de Educação, Maputo. 
INDE (2007): Plano Curricular do Ensino Secundário Geral, INDE, Ministério 
de Educação, Maputo. 
RECASENS, Margarida (1994): Como estimular a expressão oral na aula. 2ª 
ed. Edições Plátano. Lisboa. 
SANTOS, Odete et.al. (1988): O Português, na Escola, Hoje. Editorial 
Caminho. Lisboa. 
TIBEAU, Cynthia Pasqua (2011): Didática com criatividade – uma 
abordagem na educação. Ícone Editora, Brasil. 
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PEREIRA Regina Celi Mendes (2010): Didática do Ensino de Língua 
Portuguesa, UFPB Virtual, Brasil. 
SILVA, Ezequiel Theodora da (2002): Elementos de pedagogia da leitura. 
WMF Martins Fontes, São Paulo, Brasil 

Docentes José Manhiça (Lic.), Holm Hedegaard (Lic.) 

13.23.3 Prática Pedagógica (III) 

Código:  
MTC-23.3  

Créditos: 
6  

Título:  
Prática Pedagógica (III)  

Ano: 3o Horas: 150  Período Nº: 5 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Ter competência e proficiência para ensinar Português e os módulos 
relacionados com o nível da formação de professores; relacionar o ensino 
dos futuros professores com a realidade do Ensino Básico e dos seus 
alunos; aplicar conceitos e teorias adequados à prática do ensino; aplicar o 
conhecimento do currículo e do seu entendimento na prática do ensino; 
aplicar metodologias adequadas ao ensino. 

Competências Mobilizar saberes e conhecimentos relacionados com os fundamentos 
teóricos das metodologias do Português e do processo de ensino-
aprendizagem da língua portuguesa. 
Reflectir, criticamente, sobre os programas de ensino, manuais escolares e 
materiais de apoio disponíveis para o ensino na área científica de língua 
portuguesa da IFP e EPF. 
Produzir materiais didácticos para o ensino da língua portuguesa para a 
educação de adultos em português, bem como ao nível da formação do 
professor. 
Ensinar a Língua Portuguesa a estudantes adultos. 
Ensinar a língua portuguesa ao nível de instituições de formação de 
professores. 
Aprofundar a compreensão pessoal das responsabilidades do professor. 
Trabalhar em equipa de forma a melhorar as qualidades de cada um. 

Conteúdo A prática pedagógica (III) pode ser realizada em escolas de formação de 
professores, ou em outros ambientes de nível correspondente. O conteúdo 
inclui: o papel do professor no processo de aprendizagem; o ensino do 
Português como módulo de desenvolvimento pessoal na formação de 
professores; ensino do Português como formação de competências; ensino 
da didáctica de ensino do módulo Português e os módulos relacionados na 
formação de professores; organização e administração escolar; avaliação 
de estudantes. 

Métodos O estudante organiza a prática docente em cooperação com OWU, seja 
numa instituição de formação de professores ou noutro ambiente do 
mesmo nível, em função de oportunidades concretas. 
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75 horas de prática pedagógica podem ser com base na formação de 
adultos da comunidade em português e em alfabetização. 

Avaliação Apresentação oral do relatório de prática de ensino. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

AGUIAR, Vera (2005): Era uma vez... na escola formando educadores para 
formar leitores, Editora Formato Didático, Brasil. 
CORREA, Vanessa Loureiro (2009): Língua Portuguesa: da oralidade à 
escrita, Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. 
ESCOLA NECESSÁRIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (1971): Escola 
Necessária de Formação de Professores. Reproduzido em Março 2011, 
Dinamarca. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2007): DNS em África. Ed. Humana People to 
People, Shamva, Zimbabwe. 
INDE (2004): Plano Curricular do Ensino Básico, INDE, Ministério de 
Educação, Maputo. 
INDE (2004): Programas de Ensino dos 1º, 2º e 3º Ciclo no Ensino Básico, 
INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
INDE (2012): Plano Curricular - Curso de Formação de Professores do Ensino 
Primário, testagem 2012, INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
MAMBUQUE, Alberto Jaime (2003): Ensino Centrado na Criança. MINED, 
Maputo. 
MINED (2011-14): Exemplos de testes na Formação de Professores, Modelo 
10ª+1, Ministério de Educação, INDE, Maputo, Moçambique. 
NHAPULO, T.J. et al (2004): Manual de Apoio à Avaliação Pedagógica, 
Ministério de Educação, DNEB, Maputo, Moçambique. 
PAULA, Anna Beatriz (2008): Didática e avaliação em língua portuguesa. 
Editora IBPEX, Curitiba, Brasil 
VASCONCELOS, Maria Lúcia M. Carvalho (2009): A formação do professor 
do ensino superior. Inter texto Editora, São Paulo, Brasil. 

Docentes José Manhiça (Lic.), Holm Hedegaard (Lic.) 
 

13.24  Matemática com estatísticas 

Código:  
MTC-24 

Créditos: 
2 

Título:  
Matemática com estatísticas 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 1 / Semanas: 1 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Realizar operações matemáticas básicas relacionadas com os estudos e a 
profissão; compreender e usar as estatísticas em relação a estudos sobre 
diversas questões. Compreensão básica da utilização dos números e dos 
desafios apresentados por assuntos numéricos, por falantes de português e 



 93

de línguas Bantu. 
Competências Utilizar conhecimento básico da matemática e da estatística como um 

módulo auxiliar em outros campos académicos, tais como ciências da 
educação ou linguística. 
Estar familiarizado com os fundamentos da linguagem da estatística. 
Habilidade de utilizar conceitos matemáticos básicos. 

Conteúdo Uma visão geral e prática das operações matemáticas fundamentais 
necessárias nos estudos e na profissão de ensino e de formação, tais como 
a aritmética e a geometria; estatísticas básicas, princípios e métodos de 
leitura e criação de estatísticas; elementos básicos da lógica matemática. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises e avaliação 
colectivas de exercícios.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; exercícios. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Completar as tarefas DMM. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

FERREIRA, C. & SIMÕES, N. (1987): Tratamento estatístico e gráfico em 
Geografia. Gradiva Publicações, Lisboa. 
GERDES, Paulus (2008): A numeração em Moçambique. Edição 
Internacional, Lulu.com, Morrisville, NC, USA. 
MEDEIROS, Carlos Augusto de (2009) Estatística aplicada à Educação 
Governo Federal, Ministério da Educação Secretaria de Educação Básica, 
Directoria de Políticas de Formação, Materiais Didácticos e de Tecnologias 
para a Educação Básica. Universidade de Brasília (UnB). 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br 
ONORFRE, André et al (2006) Trabalho Estatístico, Moraes Júnior, Rio de 
Janeiro, 2006 
TELECURSO 2000 (2006) Ensino Médio Matemática. FIESP & Fundação 
Roberto Marinho, Brasil. 

Docentes Annechienus Nydam (Mestre) 

 

13.25  Teorias de Ciências e Métodos Científicos 

Código:  
MTC-25 

Créditos: 
3 

Título:  
Teorias de Ciências e Métodos Científicos 

Ano: 1o Horas: 75 Período Nº: 2  
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-24 Matemática com estatísticas  

Objectivos Conhecer exemplos de teorias de ciências; conhecer os principais traços da 
história das ciências no contexto do desenvolvimento histórico das 
sociedades; conhecer o conceito dominante do método científico e os seus 
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críticos; considerar como usar teorias e métodos da ciência no ensino. 
Competências Ser familiar com a utilização de métodos científicos numa variedade de 

campos, desde as ciências naturais à história da linguagem, à didáctica. 
Demonstrar uma visão geral básica da história das ciências. 
Analisar a conexão entre ciência e desenvolvimento humano. 
Habilidade de reflectir criticamente acerca de e discutir teorias científicas e 
a metodologia científica. 
Capacidade de utilizar uma aproximação científica à própria aprendizagem, 
e aos desafios profissionais do professor de língua portuguesa. 

Conteúdo Teorias das ciências e os métodos científicos; o que é uma teoria e o que a 
torna científica; empirismo e o seu método: pergunta - hipótese - 
experiência / observação - consequência lógica; teorias científicas e 
métodos das ciências naturais, humanistas e sociais; ciência, criatividade, 
intuição, imaginação, o reducionismo, o holismo. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates, leitura de textos plenária.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 
Trabalho de campo: Investigação e análise reflexiva da percepção da 
ciência. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com as próprias notas disponíveis.  
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BRAGA, M, et al (2012) "A física experimental numa perspectiva histórico-
filosófica", Cap. 8 em "Temas de História e Filosofia da Ciência no Ensino" 
EDUFRN, Brasil 
CAPRA, Fritjof (1997) A Teia da Vida (Cap. 2), Ed. Cultrix, São Paulo, Brasil 
CHALMERS, Alan (1993) O que é Ciência afinal? Editora Brasiliense. 
FEYERABEND, Paul (1977) Contra o Método, Livraria Francisco Alves Editora 
SA., Rio de Janeiro. 
HARDING, S. (s.d.): Terra Viva: Ciência, Intuição e a Evolução de Água. 
Cultrix, São Paulo. 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade (2008) Fundamentos 
de Metodologia Científica, 5ª Edição. São Paulo: Ed. Atlas S.A. 
LAVILLE, C. & DIONNE J. (1999) A construção do saber: Manual de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Ed. Artmed Porto Alegre. 
Brasil.  
MARTINS, Pedro. (2000): Ciências da Natureza. Areal Editores.  
MOSLEY, Michael, (2010) A História da Ciência – Poder, Comprovação e 
Paixão (The Story of Science - Power, Proof and Passion), Documentários 1-
6, subtítulos em português, BBC, RU  
PROTA, L. (2002) Curso de Ciência Política, Vol I, Conceito e temas da 
Ciência Política. A Ciência Política e os outros tipos de saber. Instituto de 
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Humanidades, Ed. Humanidades, Londrina 
www.institutodehumanidades.com.br. 

Docentes Annechienus Nydam (Mestre), José Manhiça (Lic.) 
 

13.26  Introdução a Métodos de Estudo e TIC 

Código:  
MTC-26 

Créditos: 
4 

Título:  
Introdução a métodos de estudo e TIC 

Ano: 1o Horas: 100 Período Nº: 1 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Conhecer o Curso de Licenciatura em Ensino em Português e os teorias e 
métodos do Curso; entender o papel da lógica e do pensamento crítico no 
trabalho científico; conhecer métodos de estudo, incluindo o uso das 
tecnologias de informação e comunicação.  

Competências Dominar a estrutura, os módulos e as demandas do Curso de Licenciatura 
em Ensino em Português. Utilizar o raciocínio lógico e avaliar criticamente 
os estudantes, ou outra utilização académica da argumentação lógica. 
Dominar os sistemas de tecnologias de informação e comunicação em uso 
na OWU. Praticar pensamento crítico como forma de estudar e profundar o 
seu conhecimento e entendimento. 

Conteúdo A estrutura e o conteúdo do curso de Licenciatura em Ensino de Português; 
as teorias educacionais e os métodos em uso no curso. Noções básicas do 
raciocínio lógico – argumento, premissas e conclusão, raciocínio indutivo e 
dedutivo, inferência, validade, verdade e falsidade; uso da lógica na ciência. 
O conceito de pensamento crítico, o pensamento crítico nos sistemas 
contemporâneos de educação, investigação e prática política. Técnicas de 
uso de sistemas de tecnologia de informação e comunicação; técnicas de 
estudo de DMM e em geral. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
colectivas e debates, demonstrações de uso de TIC.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; exercícios práticos. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Conclusão das tarefas de estudo atribuídas. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CABRAL, L.C.N. (2012) Raciocínio Lógico Passo a Passo, ESAF. 
CHALMERS, Alan (1993) O que é Ciência afinal? Editora Brasiliense 
MAO TSÉ-TUNG (1975): Obras Escolhidas De Mao Tsé-Tung Tomo I. Edições 
em Línguas Estrangeiras, China.  
NAVEGA, Sérgio (2005) Pensamento critico e argumentação sólida. Ed. 
Sérgio Cruz Navega 
ONE WORLD UNIVERSITY (2011): Licenciatura em Pedagogia, ISET/OWU, 
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ADPP-Moçambique. 
ONE WORLD UNIVERSITY (2014): Manuais do sistema DMM, ISET/OWU, 
ADPP-Moçambique. 
WESTON, Anthony (1996), A Arte de Argumentar, Ed. Gradiva, Lisboa 

Docentes Annechienus Nydam (Mestre), Lacina Bernardino José António (Lic.) 
 

13.27  Grandes Assuntos do Nosso Tempo 

Código:  
MTC-27  

Créditos: 
3 

Título:  
Grandes Assuntos do Nosso Tempo  

Ano: 1o Horas: 75 Período Nº: 1 / Semanas: 2 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

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

Competências Analisar e discutir assuntos importantes do nosso tempo. 
Reflectir acerca de assuntos de desenvolvimento global e como estes 
afectam Moçambique. 
Conectar informação importante para o professor provenientes de uma 
variedade de situações e de fontes. 
Desenvolver uma compreensão pessoal da necessidade da acção 
comunitária como um meio para resolver assuntos do nosso tempo. 

Conteúdo Grandes assuntos do nosso tempo 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, estudos de grupo, análises colectivas 
debates, leitura de textos em plenária.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral num tema definido, com as suas próprias notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

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 
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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, 
impresso na Índia 
ONE WORLD UNIVERSITY (2008): Combatendo ao Lado do Pobre. 
ISET/OWU, 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 Erik Schurman (Lic.), Cláudia Crixúlia A. Mariquele (Lic.) 

13.28  Temas Transversais (I) & (II) 

Código:  
MTC-28.1 & 
MTC-28.2 

Créditos: 
1 + 1 = 2 

Título:  
Temas Transversais (I) & (II) 

Ano: 2o Horas: 25 + 25 = 
50 

Período Nº: 3 &4 

Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Debater acerca de assuntos gerais de grande importância para o professor, 
na escola primária e secundária, e para os moçambicanos em geral, e 
cultivar uma atmosfera de reflexão crítica acerca de assuntos de 
importância abrangente no discurso nacional e global. 

Competências Reflectir acerca de assuntos de importância actual, e para o futuro 
professor. 
Agir para criar um futuro melhor. 
Envolver-se de forma construtiva em debates com os outros. 

Conteúdo Temas tais como: 
 Desenvolvimento sustentável 
 Guerra, conflito e construção da paz 
 O Professor como pessoa política 
 Como criar uma nação saudável 
 O futuro da escola 
 Movimentos populares à volta do mundo 
 A acção não violenta no século XXI 
 O que necessitam de nós as novas gerações? 

Métodos Lições: Seminários e workshops.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; Assistência a vídeos; reflexão e análises; preparação de 
debates. 

Avaliação Participação nos seminários e workshops. 
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Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

OWU (2013): Tropismos v. 1-3, ISET/OWU, Changalane 
Artigos actuais 

Docentes Mikael Norling (Doutor), Thomas Hoejmark (Mestre) 
 

13.29  Moçambique Contemporâneo (I) – (II) 
13.29.1 Moçambique Contemporâneo (I) 

Código:  
MTC-29.1 

Créditos: 
3 

Título:  
Moçambique Contemporâneo (I) 

Ano: 1o Horas: 75 Período Nº: 2 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

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 recursos minerais / 
naturais influenciam o desenvolvimento em Moçambique. 

Competências Explorar os desafios que Moçambique enfrenta hoje. 
Utilizar o conhecimento para analisar as comunidades e a nação. Envolver-
se em discussões acerca de métodos e meios para criar um 
desenvolvimento sustentável. 
Reflectir acerca do papel social do professor, e o papel de educação no 
desenvolvimento. 

Conteúdo A produção agrícola na família e à escala industrial; produção artesanal e 
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, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates, leitura de textos.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; preparação de debates 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Conclusão das tarefas de estudo atribuídas. Exame após o Moçambique 
Contemporâneo(II). 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

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 
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Nação. Maputo.  
GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (1975): Constituição da República Popular de 
Moçambique. Imprensa Nacional de Moçambique, Maputo. 
HANLON, Joseph (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 
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 Erik Schurman (Lic.), Cláudia Crixúlia A. Mariquele (Lic.) 
 
13.29.2 Moçambique Contemporâneo (II) 

Código:  
MTC-29.2 

Créditos: 
2 

Título:  
Moçambique Contemporâneo (II) 

Ano: 2o Horas: 50 Período Nº: 4 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término do MTC-29.1 Moçambique Contemporâneo (I) 

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. 

Competências Reflectir acerca das exigências da nação e das pessoas moçambicanas, às 
quais o professor deve responder. 
Conectar o conhecimento actual de Moçambique à profissão de professor. 
Compreender uma multiplicidade de comunidades em Moçambique, e de 
como agir como professor no contexto da realidade nacional. 

Conteúdo O conteúdo 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, estudos de grupo, análises colectivas 
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e debates, leitura de textos em plenária.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Identificação de tópicos de 
estudo; selecção de materiais e de métodos de estudo; implementação de 
estudos e investigações locais auto-planeados; reflexão e análise. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral no tema proposto pelo estudante. Deve abranger também os 
aspectos de Moçambique Contemporâneo (I). 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

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 
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 Erik Schurman (Lic.), Cláudia Crixúlia A. Mariquele (Lic.) 
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14 OS MÓDULOS DE ESPECIALIZAÇÃO 1:    FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

14.1  O formador de professores pratica a língua portuguesa 

Código:  
MFPE1-1 

Créditos: 
6 

Título:  
O formador de professores pratica a língua portuguesa 

Ano: 4o Horas: 150 Período Nº: 7 
Nível: 
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos (O uso da língua portuguesa no ensino, na cultura, na vida política e social e 
no activismo social).  
Usar a língua portuguesa integrada com outros módulos como um 
instrumento para se expressar ideias, análises, reflexões, planos e acções. 

Competências Dominar o uso da língua portuguesa numa vasta gama de situações. 
Comunicar numa linguagem bem estruturada, rica em significados, num 
tema transversal à sua escolha.  
Utilizar a língua portuguesa em activismo social e cultural.  
Usar a língua portuguesa ao construir relações sociais. 

Conteúdo Praticar português no contexto do 7º Período, Professor e Futuro Aberto 
dentro de quatro áreas: A língua portuguesa utilizada na profissão de 
docente, na expressão cultural, na vida política e social, e no activismo. O 
módulo é inter-modular e forma em conjunto com o “Desenvolvimento de 
línguas num mundo globalizado” e “Grandes assuntos da comunidade local 
e global”, um bloco de 375 horas a ser utilizado para responder ao título do 
período, O professor e Futuro Aberto. A direcção e o conteúdo do módulo 
é em alto grau definida pelo estudante, a ser aprovada pela OWU. 

Métodos O estudante faz a definição de temas e de formatos para a produção de 
textos, entendido de forma ampla, utilizando português no contexto de 
Futuro Aberto. 
Elaboração de textos orais e escritos em português. Integrar os textos com 
os outros módulos do período. 

Avaliação Apresentação no exame oral de um produto da sua própria escolha, 
abrangendo elementos do período O professor e Futuro Aberto e um ou 
todos os módulos: O formador de professores pratica a língua portuguesa, 
Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado, e Grandes assuntos 
da comunidade local e global. O mesmo produto pode ser apresentado em 
exames orais em todas os três módulos. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BERGSTROM, M & REIS, N. (2011): Prontuário Ortográfico. Editorial 
Notícias. Lisboa. 
CUNHA, C. & CINTRA, L.F.L. (1984): Nova Gramática do Português 
Contemporâneo. Ed. Sá da Costa. Lisboa. 
DIAS, H.I.P.N. (org.) et alii (2009): Português Moçambicano. Estudos e 
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Reflexões. Imprensa Universitária. Maputo. 
FIORIN José Luís (1998): Linguagem e Ideologia, Séries Princípios, Editora 
Ática, São Paulo, Brasil. 
FIORIN José Luís (2003): Introdução à Linguística 1 e 2, Editora Contexto, 
Brasil. 
FIRMINO, Gregório (1989). Desvios à Norma no Português Falado em 
Moçambique. IV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de 
Linguística, p. 97-106. Lisboa. (http://www.apl.org.pt/docs/actas-04-
encontro-apl-1988.pdf) 
FREIRE Paulo (1981): Acção cultural para a liberdade e outros escritos, Paz e 
Terra, São Paulo, Brasil. 
GADOTTI Moacir (1995): Pedagogia: dialogo e conflito, Editora Cortez, São 
Paulo, Brasil 
SERAFINI, M. T. (1996): Saber estudar e aprender. Editorial Presença. 
Lisboa. 
TARATIN e SANTANA (2008): Comunicação Escrita, IESDE, Curitiba, Brasil. 

Docentes Alfredo Gomes (Mestre), André Nhamuche (Lic.) 

 

14.2  Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado 

Código:  
MFPE1-2 

Créditos: 
4 

Título:  
Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado 

Ano: 4o Horas: 100 Período Nº: 7 
Nível:  
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Compreender a inter-relação entre as mudanças na sociedade e na 
linguagem; identificar os impactos da globalização sobre a linguagem e da 
linguagem na prática; estar consciente sobre o que ameaça e o que apoia a 
preservação das línguas. 

Competências Ser curioso e estar consciente do desenvolvimento das línguas num mundo 
de globalização. 
Analisar criticamente mudanças no significado das palavras, causadas por 
mudanças económicas, sociais e estruturais na sociedade. 
Analisar criticamente a língua e ser capaz de tomar uma posição sobre o 
uso de neologismos e mudanças no uso de estruturas da língua que 
ocorrem na linguagem falada e na linguagem de vários media digitais 
modernos.  
Proteger componentes culturais inerentes à língua e os seus usos, e 
considerar o papel do professor na preservação e desenvolvimento de 
valores culturais.  
Estabelecer contacto com pessoas que usam diversos estilos de linguagem 
e meios característicos da era moderna. 

Conteúdo A influência do Inglês na linguagem do dia-a-dia; hegemonia cultural e 
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política expressa na linguagem; mudanças nas línguas, como resultado de 
mudanças na sociedade; as metáforas e como pensamos; mudanças no 
significado das palavras; usar a linguagem para criar mudanças na 
sociedade; extinção e preservação das línguas; ideologia, retórica e 
manipulação de uso público e político da linguagem; meios de 
comunicação, linguagem e globalização. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates, leitura de textos.  
Definição de temas e formatos, pelo estudante, para a produção de textos, 
amplamente compreendidos, no contexto de Futuro Aberto. 

Avaliação Apresentação no exame oral de um produto da sua própria escolha, 
abrangendo elementos do período O Professor e Futuro Aberto e uma ou 
todas os módulos: O formador de professores praticando a língua 
portuguesa, Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado, e 
Grandes assuntos da comunidade local e global. O mesmo produto pode 
ser apresentado nos exames orais em todas os três módulos. 

 Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

GALEANO, Eduardo (2002) O Livro dos Abraços, Ed. L&PM,  
GONÇALVES, P. (1996): Português de Moçambique: Uma variedade em 
formação. Livraria Universitária e Faculdade de Letras da U.E.M. Maputo. 
KLEIN, Naomi (2002) Sem Logo – A Tirania das Marcas em um Planeta 
Vendido. Ed. Record 
LONGARAY, Elisabete A. (2009) Globalização, antiimperialismo e o ensino 
de Inglês na era pós-moderna. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre. 
MENDES, Irene (2000). O Léxico no Português de Moçambique (aspectos 
neológicos e terminológicos). Promédia. Maputo. 
ORWELL, George (2009), 1984. Ed. Companhia das Letras. 
ORWELL, George (2009) A covardia intelectual é o pior inimigo - e outros 
ensaios sobre linguagem. Em "Como Morrem os Pobres – e outros 
ensaios". Ed. Companhia das Letras 
PHILLIPSON, Robert (2009) Línguas Internacionais E Direitos Humanos 
Internacionais. www.esperanto.com.br 
PHILLIPSON, Robert (2000) Rights to Language: Equity, Power, and 
Education. Ed. Routledge, RU 
PILGER, John (2008) The War You Don't See. Documentário 
VEEN, Win & VRAKKING, Bern (2006) Homo Zappiens. Ed. ARTMED, Brasil 

Docentes Dina Bak (Mestre), Roger González Margalef (Lic.)  
 

14.3 Literatura moçambicana, lusófona e africana, na formação 
de professores 

Código:  Créditos: Título:  
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MFPE1-3 5 Literatura moçambicana, lusófona e africana, na 
formação de professores 

Ano: 3o Horas: 125 Período Nº: 6 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-10 Introdução a Literatura  

Objectivos Conhecer um amplo espectro da prosa, poesia e drama lusófona, africana e 
moçambicana; apreciar a ficção de vários países; literatura e identidade 
cultural. 

Competências Ser um conhecedor da literatura moçambicana, bem como da literatura de 
outros países lusófonos e de outros países africanos. 
Seleccionar e trabalhar com grandes obras literárias de Moçambique, da 
Lusofonia e de África, na formação de futuros professores. 
Apreciar e desfrutar da riqueza cultural encontrada na literatura de 
Moçambique, da Lusofonia e de África. 
Usar a literatura para se ligar a futuros professores e construir uma 
linguagem comum para descrever e discutir as condições humanas. 

Conteúdo Prosa e poesia de vários países e culturas africanas; relações culturais e 
políticas entre os países lusófonos que são expressas na literatura; 
Influência brasileira na literatura moçambicana e outra literatura africana; 
o elemento africano na literatura brasileira; o tesouro nacional de prosa e 
poesia de Moçambique em português e nas línguas nacionais; a habilidade 
na apresentação da poesia. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor, estudos de grupo, análises 
colectivas e debates, leitura de textos em plenária e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de textos de ficção; 
reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; selecção e elaboração 
de materiais didácticos adequados. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame escrito do conhecimento da literatura e análise. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BUESCO, M. L. C. (1992): Literatura Portuguesa Clássica, Universidade 
Aberta, Lisboa.  
CANDIDO António (2006): Literatura e sociedade, Ouro sobre Azul, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
FERREIRA, M. (1997): No Reino de Caliban I (Cabo Verde e Guiné Bissau). 
Plátano Editora. Lisboa. 
FERREIRA, M. (1997): No Reino de Caliban II (Angola e São Tomé e Príncipe). 
Plátano Editora. Lisboa. 
FERREIRA, M. (1989): O Discurso no Percurso Africano, Plátano Editora. 
Lisboa. 
FERREIRA Manuel (1977): Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa I e 
II, Instituto de Cultura Portuguesa, Lisboa, Portugal. 
FIORIN, José L. & SAVIOLI, Francisco P. (2003) Para Entender o Texto – 
Leitura e Redação, 16ª Edição. Ed. Ática, São Paulo 
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LARANJEIRA, P. (1995): Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. 
Universidade Aberta, Lisboa. 
MENDES, O. (1978): Sobre a Literatura Moçambicana. INLD. Maputo. 
MENDONÇA, F. (1988): Literatura moçambicana – a História e as Escritas, 
Faculdade de Letras e Núcleo Editorial da UEM. Maputo. 
NUNES Susana Dolores Machado (2009): A Milenar Arte da Oratura 
Angolana e Moçambicana, Centro de Estudos Africanos da Universidade do 
Porto, Portugal. 
SARAIVA, A. J. & LOPES, O (2010): História da Literatura Portuguesa, Porto 
Editora, Portugal 
WILLIAMS, F. (2006): Poetas de Moçambique. Brigham Young University, 
USA. 
Selecção de obras de diferentes géneros e países. 

Docentes Alfredo Gomes (Mestre), Ozias Ernesto Mungoi (Lic.) 

 

14.4  Literatura não-ficção na formação de formadores 

Código:  
MFPE1-4 

Créditos: 
5 

Título:  
Literatura não-ficção na formação de formadores 

Ano: 3o Horas: 125 Período Nº: 6 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Enriquecer-se com experiência da literatura de não-ficção; saber distinguir 
os géneros e analisar a não-ficção; apreciar obras de não-ficção nos 
diferentes géneros. 

Competências Analisar uma vasta gama de textos de não-ficção.  
Explicar as funções da língua na literatura de não-ficção.  
Usar a literatura de não-ficção na formação de futuros professores. 
Enriquecer a sua própria compreensão da cultura, da política e das ciências, 
através da leitura de literatura de não-ficção. 

Conteúdo Géneros de não-ficção; distinção entre ficção e não-ficção; metodologias 
de análise; exemplos de géneros – entre eles: biografias, literatura 
científica, jornalismo; literacia em relação a média. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor, estudos de grupo, leitura de 
textos de não-ficção; análises colectivas e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de textos de não-ficção; 
reflexão e análises. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com as suas próprias notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

COUTO, Mia (2009) E se Obama fosse africano? Ed. Companhia das Letras, 
São Paulo 
FIORIN, José L. & SAVIOLI, Francisco P. (2003) Para Entender o Texto – 
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Leitura e Redação, 16ª Edição. Ed. Ática, São Paulo 
FONTANA, Mônica (2006) Os limites entre fato e ficção: jornalismo literário 
em perspectiva. Anais do Evento PG Letras 30 Anos Vol. I (1): 325-333 
HERD, J. (1998): Modernas Técnicas de Persuasão. Summus Editorial, São 
Paulo.  
McQUAIL, Denis (2003) Teoria da Comunicação de Massas. Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa 
PENA, Felipe (2006) Jornalismo Literário. Ed. Contexto, São Paulo 
SAGAN, Carl (1996) O Mundo Assombrado Pelos Demônios – A Ciência Vista 
Como Uma Vela No Escuro. Ed. Cia Das Letras 
SAGAN, Carl (2000) O Ônus do Ceticismo, www.strbrasil.com.br 
Selecção de obras de diferentes géneros e países. 

Docentes Roger González Margalef (Lic.), Lacina Bernardino José António (Lic.) 

 

14.5  Escrita Criativa na formação de formadores 

Código:  
MFPE1-5 

Créditos: 
9 

Título:  
Escrita Criativa na formação de formadores 

Ano: 3o Horas: 225 Período Nº: 6 
Nível:  
Avançado 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Conhecer elementos, géneros e formas de escrita criativa; praticar a escrita 
criativa; usar a escrita criativa como elemento activo no ensino. 

Competências Analisar criticamente diferentes géneros de escrita criativa, os seus modos 
de estruturar e usar a linguagem para transmitir uma mensagem, e o seu 
efeito no leitor. 
Produzir os seus próprios trabalhos de escrita criativa, tanto de ficção como 
de não-ficção, de forma a adquirir uma vivência pessoal com o processo 
criativo e um entendimento desse processo. 
Usar a escrita criativa no processo de ensinar e aprender, na formação de 
professores.  
Apreciar o processo criativo de escrever um texto de importância para as 
outras pessoas.  
Estabelecer contacto com uma audiência/aos leitores através da escrita 
criativa e usá-la para construir sentido de comunidade, promover a paz, 
promover uma sociedade sustentável e o entendimento entre os seres 
humanos, de forma a ficar capaz de inspirar futuros professores a se 
tornarem comunicadores activos através de usar a escrita criativa como 
ferramenta. 

Conteúdo A compreensão do que é um acto criativo; características do processo de 
escrita; características da escrita criativa; géneros e formas de escrita 
criativa; ficção criativa e não-ficção criativa; escolha do género e da forma; 
escrever uma peça de ficção criativa; escrever uma peça de não-ficção 
criativa; utilizar a escrita criativa como um instrumento no ensino e na 
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aprendizagem; a forma de como apoiar estudantes a escreverem textos 
criativos e como avaliar as suas obras criativas numa maneira construtiva. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor, incluindo debates de grupo. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Escrever textos, ler textos 
escritos em voz alta num grupo, a qualificação do grupo de textos escritos. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com base num texto escrito pelo estudante – da sua própria 
escolha. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CARMELO, Luís (2008): Manual de escrita criativa. Vol.II. Publicações 
Europa America. Portugal. 
CIRINDA CULTURAL (s.d.): Como Escrever Poemas. Ciranda Cultural, Lisboa. 
GIL José e CRISTÓVAM-BELLMANN Isabel (1999): A Construção do Corpo ou 
Exemplos de Escrita Criativa, Porto Editora, Porto, Portugal. 
JUCQUOIS, GUI (1998): Redacção e composição. Editorial Presença. Lisboa. 
MARQUEZ Gabriel Garcia (1997): Como contar um conto, Casa Jorge 
Editorial Ltda., Rio de Janeiro, Brasil. 
MAX-NEEF, Manfred (1992) O Acto Criativo. Transcrito de uma palestra, 
Bogotá, Colúmbia. 
NORTON, Cristina (2001): Os Mecanismos da escrita criativa. Temas e 
Debates, Lisboa. 
PIZA Daniel (2005): George Orwell – Dentro da Baleia e outros ensaios, 
Companhia das Letras, Brasil.  
TAVARES, B. (1997): Contando Histórias em Versos. Editora 34, São Paulo, 
Brasil.  

Docentes Rosário Guambe (Mestre), Roger González Margalef (Lic.) 
 

14.6  Especialização em Literatura - formação de formadores 

Código:  
MFPE1-6 

Créditos: 
7 

Título:  
Especialização em literatura - formação de formadores 

Ano: 3o Horas: 175 Período Nº: 5-6 
Nível:  
Avançado 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MFPE1-3 Literatura moçambicana, lusófona 
e africana, na formação de professores 

Objectivos Usar a literatura como inspiração para a vida e para o futuro; escolher a 
literatura que lê; conhecer, através da literatura, sobre as pessoas, as 
condições e as culturas diferentes da sua. 

Competências Aprofundar a compreensão da literatura mundial e da análise literária, bem 
como da análise literária comparativa. 
Analisar criticamente obras importantes da arte literária e comunicar a 
análise a uma audiência – e, em particular, dentro da formação de 
professores.  
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Usar a literatura para construir a compreensão pessoal do futuro da cultura 
e da comunidade. 
Compreender a importância existencial das escolhas do indivíduo. 
Discutir em grupo sobre a literatura. 

Conteúdo Grandes obras de prosa e poesia da literatura mundial; o drama como 
género literário; a habilidade na apresentação do drama; ler obras de 
literatura da sua própria escolha; ler obras de literatura como forma de 
inspiração para as deliberações e as imaginações sobre o futuro. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor, estudos de grupo, análises 
colectivas e e debates, leitura de textos Plenária e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: A leitura de prosa e poesia; 
reflexão e análise; apresentar prosa e poesia; leitura e execução de drama. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com base na análise de uma obra literária à sua escolha. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BOAL Augusto (2008): A Estética do Oprimido, Editora Garamond, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
COELHO, J.P (1978): Dicionário de Literatura. Mário Figueirinhas Editor. 
Porto. Portugal 
EWEN Frederic (1991): Bertolt Brecht, sua vida, sua arte, seu tempo, 
Editora Globo, Brasil. 
FIORIN, José L. & SAVIOLI, Francisco P. (2003) Para Entender o Texto – 
Leitura e Redação, 16ª Edição. Ed. Ática, São Paulo 
VAN DJIK. T.A. (1982): La ciência del texto. Paido. Barcelona, Espanha. 
Selecção de obras de literatura mundial de diferentes géneros, drama em 
particular. 

Docentes Alfredo Gomes (Mestre), Rosário Guambe (Mestre), Adriano Niquice 
(Doutor) como Docente visitante 

 

14.7 Teoria e prática de pesquisa ligada á formação de 
professores 

Código:  
MFPE1-7 

Créditos: 
6 

Título:  
Teoria e prática de pesquisa ligada á formação de 
professores 

Ano: 4o Horas: 150 Período Nº: 7 
Nível:  
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Conhecer os diferentes modelos de pesquisa e o seu propósito; conhecer 
os conceitos de epistemologia; escolher a teoria de pesquisa adequada 
para o próprio projecto de investigação e ensino; formular um problema de 
investigação para ser usado no próprio projecto. 
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Competências Familiarizar-se com os métodos científicos de investigação e a sua 
aplicação num contexto educacional. 
Familiarizar-se com os conceitos básicos de epistemologia. 
Reflectir sobre importantes aspectos da educação, do ensino e da 
aprendizagem da língua portuguesa e considerar como investigar de forma 
mais aprofundada esses aspectos. 
Produzir um plano para um Projecto de Pesquisa e Ensino ligado à 
formação de professores. 
Debater em grupo planos de investigações e metodologias de pesquisa. 

Conteúdo O módulo é uma preparação para o projecto de pesquisa e ensino do 8º 
Período fornecendo a base teórica para a elaboração do projecto. 
Teorias e métodos científicos revisados; epistemologia e a criação de 
conhecimento; modelos de pesquisa, tais como a pesquisa-acção, estudo 
de caso, modelo casual ou descritivo; escolha argumentada da base do 
tema e problema; elaboração das questões da investigação; uma escolha 
alargada da metodologia para o projecto de investigação e de ensino; 
preparação da bibliografia; estudos de caso de investigação independente; 
os desafios da era neoliberal das instituições de ensino e de investigação 
privatizadas. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
colectivas com debates, leitura de textos em comum. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Elaboração de um projecto de 
pesquisa e de ensino em linhas gerais, a qualificação através de debate 
com os colegas e os professores, o planeamento da pré-investigação do 
tema de pesquisa, elaboração do modelo do relatório da pesquisa 
(monografia). 
Trabalho de campo: Realizar a pré-investigação relativa ao tema da 
pesquisa. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Plano do projecto de pesquisa e ensino a ser aprovado pela OWU. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

ALVES, Rubem (1981), Filosofia da Ciência – Introdução ao jogo e suas 
regras, Editora Brasiliense 
BUNGE, Mário (1960) La ciencia. Su método y su filosofia. Ed. Sigla Veinte, 
Buenos Aires. 
CAPRA, Fritjof (2002) As Conexões Ocultas, Ed. Cultrix, São Paulo, Brasil 
CHIZZOTTI, António (2005) Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. Cortes, 
7ª ed., São Paulo, Brasil.  
DE SOUSA, Maria: Pesquisa aplicada ao ensino de Língua Portuguesa. 
Biblioteca UFPB Virtual http://portal.virtual.ufpb.br/biblioteca-virtual/ 
ENGEL, Guido I. (2000) Pesquisa-ação. ￼Educar, Curitiba, n. 16, p. 181-191. 
Editora da UFPR. www.educaremrevista.ufpr.br  
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FEARN, Nicholas (2001): Aprendendo a filosofar em 25 lições. Zahar, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
GERHARDT, T. & SILVEIRA, D. (org.) (2009) Métodos de Pesquisa 
Universidade Aberta do Brasil, Porto Alegre: Editora da UFRGS. 
LICHTENBERG, Else & Jonas et al (org.) (2011) Como Melhorar o seu Ensino? 
Experiências da Investigação-Acção na Escola Primária. ADPP, Maputo 
MAO Tsé-tung (1937): Sobre a Prática. 
http://www.marxists.org/portugues/mao/1937/07/pratica.htm 
MATURANA, Humberto (2001) Cognição, ciência e vida cotidiana, Ed. 
UFMG Belo Horizonte 
SHIVA, Vandana (2002) Monoculturas da Mente. Ed. Global, São Paulo 

Docentes Daniel Dinis da Costa (Doutor), Thomas Hoejmark (Mestre) 
 

14.8 Projecto de pesquisa e ensino ligado á formação de 
professores 

Código:  
MFPE1-8 

Créditos: 
30 

Título:  
Projecto de pesquisa e ensino ligada à formação de 
professores 

Ano: 4º Horas: 750 Período Nº: 8 
Nível:  
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MFPE1-7 Teoria e prática de pesquisa ligada 
à formação de professores 

Objectivos Treinar o estudante para trabalhar de modo independente num projecto 
de investigação, desenvolvendo tudo o que aprendeu noutros módulos da 
formação, e produzir uma monografia que demonstre a sua capacidade e 
partilhe o seu conhecimento com outras pessoas. 

Competências Compreender métodos de investigação científica, através do 
desenvolvimento de um projecto de investigação, levá-lo a cabo e produzir 
uma tese, permanecendo crítico e reflexivo em relação às suas próprias 
ideias, acções e afirmações. 
Realizar um projecto de pesquisa que leve à criação de novo conhecimento 
útil para a profissão de professor numa escola primária ou numa instituição 
de formação de professores. 
Desenvolver as capacidades pessoais em investigação, na acção na 
educação e em reportar a sua própria investigação. 
Trabalhar com outras pessoas para alcançar os melhores resultados na sua 
investigação e nas suas acções. 

Conteúdo Um Projecto de Pesquisa e Ensino definido pelo estudante e aprovado pela 
OWU como parte do módulo de Teoria e Prática de Pesquisa. O projecto é 
um projecto científico e deve estar preocupado com ensino de Português 
em um ou mais dos níveis que foram estudados e praticados durante a 
formação nos períodos anteriores. Deve visar a produção de novos 
conhecimentos para os professores utilizarem para melhorar o seu ensino 
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de alfabetização, Línguas Bantu, Português e Literatura, e a sua 
compreensão da linguística e da ciência literária. A tese final é a principal 
obra escrita do estudante e tem a Teoria e Prática de Pesquisa como tema. 

Métodos Os métodos de pesquisa são determinados pela natureza do projecto. 
Exemplo de métodos num projecto de pesquisa-acção: observação após a 
fase de formulação do problema; elaboração do plano de acção; 
implementação de acções; observação dos resultados; nova elaboração do 
plano de acção; implementação de acções; observação dos resultados; 
conclusão do projecto. 
Escrever a monografia. 

Avaliação Defesa oral da monografia do projecto de pesquisa e ensino. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CARVALHO, José Eduardo (2009): Metodologia do Trabalho Científico: 
"Saber-Fazer" da investigação para dissertações e teses. 2ª ed., Escolar 
Editora, Lisboa. 
ECO, Umberto (2012) Como se faz uma tese. Ed. Perspectiva S.A. São Paulo.  
SEVERINO, António Joaquim (2002): Metodologia do Trabalho Científico. 
22ª ed., Cortez, São Paulo. 
STAKE, R.E. (2009): A Arte da Investigação com Estudos de Caso. Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

Docentes Daniel Dinis da Costa (Doutor), Else Lichtenberg (Mestre), José Manhiça 
(Lic.) 

 

14.9 Pedagogia na formação de professores 

Código:  
MFPE1-9 

Créditos: 
4 

Título:  
Pedagogia na formação de professores 

Ano: 3o Horas: 100 Período Nº: 5 
Nível:  
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Relacionar teorias e práticas pedagógicas com os diferentes aspectos da 
vida em sociedade, especialmente com as actividades nas comunidades 
locais; entender a pedagogia da Humana People to People e da OWU 
conforme apresentada nas instituições de ensino em Moçambique e em 
outros países. 

Competências Analisar as principais tendências pedagógicas do nosso tempo e os 
objectivos e resultados propostos para a educação básica e para a 
formação de professores. 
Reflectir criticamente sobre os efeitos de várias pedagogias e a sua 
relevância na criação da escola primária do futuro. 
Desenvolver estratégias pedagógicas que promovam os objectivos do seu 
próprio ensino. 
Falar em público sobre temas de pedagogia. 
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Aprofundar os princípios e o compromisso pessoal para ter elevados 
padrões éticos como professor. 
Aplicar princípios de pedagogia para reforçar a comunidade e construir 
uma cultura de aprendizagem. 

Conteúdo Pedagogia baseada na cultura reforçando a identidade dos estudantes; 
pedagogia e tradição africana, análise de exemplos específicos da educação 
indígena no mundo; tipos de construtivismo em pedagogia; educação 
baseada em competências e a sua base pedagógica; pedagogia crítica; o 
professor como um intelectual público; interacção e aprendizagem mútua 
entre professor e estudante; a pedagogia como um instrumento de 
educação cívica e de cidadania; a pedagogia da Humana People to People e 
da One World University, os seus fundamentos teóricos, as práticas e a 
relevância para os professores do Ensino Básico e os formadores de 
professores do ensino básico. 

Métodos Lições: As aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, debates, 
formulação oral e escrita da compreensão da pedagogia, apresentações 
dos estudantes com críticas construtivas. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; escrever ensaios; 
preparação de debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame escrito de 4 horas sobre um tema definido, com as próprias notas 
disponíveis. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

A EDUCAÇÃO PROIBIDA (2012) – Documentário questionando as lógicas da 
escolarização moderna e a forma de entender a educação. 
www.educacionprohibida.com 
GADOTTI, Moacir (2003): História das Ideias Pedagógicas, Editora Ática, 
São Paulo, Brasil. 
GADOTTI Moacir et.al. (2009): Globalização, Educação e Movimentos 
Sociais, Editora Esfera Ltda, Bela Vista, Brasil. 
GIROUX, Henry A. (1997): Os Professores como Intelectuais, Artes Médicas, 
Porto Alegre, Brasil. 
LANGA, Patrício (2014): Higher Education in Portuguese Speaking African 
Countries, African Books Collective, Oxford, RU 
LIBÂNEO, José Carlos (2001): Democratização da Escola Pública – A 
pedagogia crítico-social dos conteúdos, Edições Loyola, Brasil. 
MARTINS, L.M. e DUARTE, Newton (2010): Formação de professores – 
limites contemporâneos e alternativas necessárias, Editora UNESP, São 
Paulo, Brasil. 
ONE WORLD UNIVERSITY (2011): Licenciatura em Pedagogia, ISET/OWU, 
ADPP-Moçambique. 
PADILHA Paulo Roberto (2003): Currículo Intertranscultural – por uma 
escola curiosa prazerosa e aprendente, FE USP, São Paulo, Brasil. 
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Docentes Anne Hoejholt (Mestre), Thomas Hoejmark (Mestre) 
 

14.10 Avaliação no Ensino Primário e na Formação de 
Professores 

Código:  
MFPE1-10 

Créditos: 
3 

Título:  
Avaliação no Ensino Primário e na Formação de 
Professores 

Ano: 4o Horas: 75 Período Nº: 7 
Nível:  
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Conhecer os tipos de avaliação utilizados nos sistemas de educação; 
considerar o uso adequado de cada um dos tipos. 

Competências Reflectir criticamente sobre os métodos de avaliação usados na escola 
primária. 
Analisar as tendências internacionais da avaliação dos alunos e ligá-las à 
avaliação aplicada na educação básica e na formação de professores em 
Moçambique. 
Usar vários métodos de avaliação na formação de professores. 
Escolher estratégias de avaliação apropriadas para apoiar os processos de 
aprendizagem. 
Avaliar o seu próprio ensino e os seus resultados. 
Estabelecer contacto com os estudantes nas situações relacionadas com a 
avaliação e usar isso para reforçar o indivíduo e o grupo. 

Conteúdo Objectivos da avaliação dos estudantes; métodos de avaliação 
diagnósticos, formativas e sumativas; princípios e práticas de avaliação no 
Ensino Básico e na formação de professores; transição automática e 
semiautomática no ensino básico; o teste PISA e outros métodos de testes 
padronizados utilizados em todo o mundo; testes padronizados na 
formação de professores em Moçambique. 

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; assistir vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral, com as próprias notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

MINED (2011-14): Exemplos de testes na Formação de Professores, Modelo 
10ª+1, Ministério de Educação, INDE, Maputo, Moçambique. 
MINED: Exemplos de testes em Português na escola primária, Ministério de 
Educação, INDE, Maputo, Moçambique. 
NHAPULO T.J. et al (2004): Manual de Apoio à Avaliação Pedagógica, 
Ministério de Educação, DNEB, Maputo, Moçambique. 
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OLIVEIRA e MENEGÃO (2012): Vida e morte do grande sistema escolar 
americano: Como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam 
a educação, Educação Social, Campinas, Brasil. 
PAULA, Anna Beatriz (2008): Didática e avaliação em língua portuguesa. 
Editora IBPEX, Curitiba, Brasil 
SERPA A. e CALAI C. (2012): Avaliação no quotidiano escolar: muitos 
sentidos, Currículo sem Fronteiras, Brasil. 

Docentes José Manhiça (Lic.),  Roger González Margalef (Lic.) 

 

14.11 Ensino de Língua Inglesa no Ensino Primário 

Código:  
MFPE1-11 

Créditos: 
3 

Título:  
Ensino de Língua Inglesa no Ensino Primário 

Ano: 3o Horas: 75 Período Nº: 6 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-8 Língua inglesa  

Objectivos Conhecer o currículo de Inglês no ensino primário; conhecer a base das 
metodologias de ensino de Inglês a nível básico; ter uma sólida base 
metodológica para próprios estudos adicionais de Inglês. 

Competências Analisar as políticas nacionais para o ensino de Inglês e o uso da língua 
inglesa. 
Familiarizar-se com o currículo de Inglês na escola primária e de Inglês nas 
instituições de formação de professores. 
Desenvolver a capacidade básica de usar metodologias de ensino da língua 
inglesa na escola primária. 
Estabelecer estratégias de ensino complementares para melhorar o ensino 
e a aprendizagem. 
Reflectir sobre as metodologias de língua inglesa na formação de 
professores e como elas se relacionam com as metodologias de ensino da 
língua portuguesa.  
Trabalhar em grupo com aspectos sobre o ensino e a aprendizagem de 
Inglês, e a capacidade de cooperar com professores de Inglês em torno de 
questões de aprendizagem de línguas. 

Conteúdo Teorias de ensino de Inglês como língua estrangeira; contexto cultural e 
político para o Inglês como módulo no Ensino Básico e na formação de 
professores; currículo do Inglês no ensino básico; metodologias de ensino 
de Inglês a nível básico; métodos de auto-estudo de Inglês. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; selecção e 
elaboração de materiais pedagógicos adequados; micro ensino aos seus 
pares. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 
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Avaliação Exame oral, com as suas próprias notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Inglês 

Bibliografia 
recomendada 

AFONSO, Clarisse Costa (2010): Didáctica das Línguas Estrangeiras. Edições 
Pedago. Portugal. 
ALMEIDA FILHO, José (2008) Dimensões Comunicativas no Ensino de 
Línguas. Ed. Pontes, Brasil 
CUAMBE, Eduardo (2012) Formação de Professores do Ensino Primário 
Língua Inglesa I. INDE Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação, 
Ministério da Educação, Maputo 
DUTRA, Deise & MELLO (org.) (2004) Gramática e vocabulário no ensino de 
Inglês: novas perspectivas. Faculdade de Letras UFMG, Belo Horizonte 
JACOBS, Michael A. (2002): Como Não Aprender Inglês. 15ª edição, 
Campus, Brasil. 
LAGO, Andreza (2010): Jogos Divertidos para a Sua Aula de Inglês. Disal 
Editora, Brasil. 
MUNHEQUETE, Aida & MUSSORORO, Samuel (2012) English Language 
Teaching Methodology. INDE Instituto Nacional do Desenvolvimento da 
Educação, Ministério da Educação, Maputo 
MUNHEQUETE, Aida et al. (2012) Formação de Professores do Ensino 
Primário Língua Inglesa II, III & IV. INDE Instituto Nacional do 
Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação, Maputo. 
PRESHER, Elisabeth (2011): Jogos e Atividades para o Ensino de Inglês. Disal 
Editora, Brasil. 
PURLAND, Matt (2008) You are the course – lesson plans. 
www.englishbanana.com 

Docentes Dina Bak (Mestre), Farai Mutasa (Lic.) 
 

14.12 Estágio na Formação de Professores 

Código:  
MFPE1-12  

Créditos: 
4  

Título:  
Estágio na Formação de Professores 

Ano: 3o Horas: 100  Período Nº: 6 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Ter competência e proficiência para ensinar Português e os módulos 
relacionados ao nível da formação de professores; relacionar o ensino dos 
futuros professores com a realidade do Ensino Básico e dos seus alunos; 
aplicar conceitos e teorias adequados à prática do ensino; aplicar o 
conhecimento do currículo e do seu entendimento na prática do ensino; 
aplicar metodologias adequadas ao ensino. 

Competências Assumir a responsabilidade pelo ensino e pela aprendizagem de um grupo 
de estudantes numa instituição de formação de professores durante um 
período específico ou numa área de aprendizagem específica.  
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Desenvolver hábitos de trabalho como formador, bem como coragem para 
criar e mostrar novos caminhos para o futuro. 
Ganhar confiança na sua própria capacidade como formador de futuros 
professores. 
Construir sentido de comunidade com os estudantes e os formadores na 
instituição do estágio. 

Conteúdo O estágio de formação de professores pode ser realizada nas instituições 
de formação de professores, ou em outros ambientes de nível 
correspondente. O conteúdo inclui: o papel do professor no processo de 
aprendizagem; o ensino do Português como módulo de desenvolvimento 
pessoal na formação de professores; ensino do Português como formação 
de competências; ensino da didáctica de ensino dos módulos de Português 
e módulos relacionados na formação de professores; organização e 
administração escolar; avaliação de alunos. 

Métodos O estudante organiza a prática docente em cooperação com OWU, seja 
numa IFP ou EPF ou noutro ambiente do mesmo nível, em função de 
oportunidades concretas. 

Avaliação Apresentação oral do relatório de prática de ensino. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

AGUIAR Vera (2005): Era uma vez... na escola formando educadores para 
formar leitores, Editora Formato Didático, Brasil. 
ALVES Rubem (2004): O desejo de ensinar e a arte de aprender, Editora 
Fundação EDUCAR Pascoal, Campinas, Brasil. 
AMOR, Emília (1996): Didáctica do Português. Fundamentos e 
Metodologias. 3ª Edição. Texto Editora. Lisboa. 
BARROSO, João (1995): Para o desenvolvimento de uma cultura de 
participação escolar. Instituto de inovação educacional, Ministério de 
Educação, Lisboa. 
CORREA, Vanessa Loureiro (2009): Língua Portuguesa: da oralidade à 
escrita, Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. 
ESCOLA NECESSÁRIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (1971): Escola 
Necessária de Formação de Professores. Reproduzido em Março 2011, 
Dinamarca. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-
Escolar. Humana People to People, Shamva, Zimbabwe. 
INDE (2004): Plano Curricular do Ensino Básico, INDE, Ministério de 
Educação, Maputo. 
INDE (2012): Plano Curricular - Curso de Formação de Professores do Ensino 
Primário, testagem 2012, INDE, Ministério de Educação, Maputo. 
MINED (2004): Programa de Português para o 1º Ciclo de Ensino Básico, 
INDE, Maputo. 
PAULA, Anna Beatriz (2008): Didática e avaliação em língua portuguesa. 
Editora IBPEX, Curitiba, Brasil 
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PEREIRA Regina Celi Mendes (2010): Didática do Ensino de Língua 
Portuguesa, UFPB Virtual, Brasil. 

RECASENS, Margarida (1994): Como estimular a expressão oral na aula. 2ª 
ed. Edições Plátano. Lisboa. 

SANTOS, Odete et.al. (1988): O Português, na Escola, Hoje. Editorial 
Caminho. Lisboa. 

SILVA, Ezequiel Theodora da (2002): Elementos de pedagogia da leitura. 
WMF Martins Fontes, São Paulo, Brasil 

TIBEAU, Cynthia Pasqua (2011): Didática com criatividade – uma 
abordagem na educação. Ícone Editora, Brasil. 

Docentes Rosário Guambe (Mestre), José Manhiça (Lic.) 
 

14.13 Grandes assuntos da comunidade local e global 

Código:  
MFPE1-13  

Créditos: 
4 

Título:  
Grandes assuntos da comunidade local e global 

Ano: 4o Horas: 100 Período Nº: 7 
Nível: 
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Identificar as grandes questões de relevância da comunidade local e global; 
estudar de forma independente tais grandes questões; compreender vários 
modelos de desenvolvimento, os seus objectivos e as suas consequências. 

Competências Identificar e analisar grandes assuntos com relevância para a comunidade 
local e para a comunidade global. 
Reflectir sobre a ligação entre as grandes questões e o papel do professor e 
da escola a nível da comunidade, a nível nacional e a nível global. 
Desenvolver compromisso pessoal e sentido de obrigação para com as 
comunidades locais e o futuro da nação e do mundo. 
Estabelecer contacto com as comunidades locais em debates sobre 
grandes questões. 

Conteúdo O conteúdo dos Grandes assuntos da comunidade local e global é 50% 
definido pelos estudantes dentro dos grandes temas da actualidade, com 
relevância para o tema do período, O professor e Futuro Aberto. Os outros 
50% abrange os modelos de desenvolvimento social, político e económico. 

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 dos tópicos de 
estudo; selecção de materiais e dos métodos de estudo; implementação de 
estudos auto planeados; reflexão e análises; preparação de debates; escrita 
de ensaios. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 



 118

Avaliação Apresentação no exame oral de um produto da sua própria escolha, 
abrangendo elementos do período O professor e Futuro Aberto e uma ou 
todos os módulos: O formador de professores pratica a língua portuguesa, 
Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado, e Grandes assuntos 
da comunidade local e global. O mesmo produto pode ser apresentado nos 
exames orais de todos os três módulos. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CHANG, Ha-Joon (2004) Chutando a escada – A estratégia do 
desenvolvimento em perspectiva histórica. Ed. UNESP, São Paulo 
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 
FLANNERY, Tim (2007) Os Senhores do Clima, Ed. Record, Brasil 
HARVEY, David (2011) O Enigma do Capital – e as crises do capitalismo. Ed. 
Boitempo, São Paulo. 
KLEIN, Naomi (2008): A doutrina do choque. Nova Fronteira Editora, Brasil. 
MAX-NEEF, Manfred (2012) Desenvolvimento à Escala Humana, EDIFURB, 
Blumenau, Brasil & vídeos com Manfred Max-Neef 
NORLING, Mikael et al (2009): Frente de História. Primeira Edição Privada, 
impresso na Índia. 

Docentes Mikael Norling (Doutor), Erik Schurman (Lic.) 
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15    OS MÓDULOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2:     
 ENSINO SECUNDÁRIO 

15.1 O professor da escola secundária pratica a língua 
portuguesa 

Código:  
MESE2-1 

Créditos: 
6 

Título:  
O professor da escola secundária pratica a língua 
portuguesa 

Ano: 4o Horas: 150 Período Nº: 7 
Nível: 
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos O uso da Língua Portuguesa, no ensino, na cultura, na vida política e social 
e no activismo social. Usar a língua portuguesa integrada com outros 
módulos como um instrumento para se expressar sobre ideias, análises, 
reflexões, planos e acções. 

Competências Dominar o uso da Língua Portuguesa numa vasta gama de situações. 
Comunicar numa linguagem bem estruturada, rica em significados, num 
tema transversal à sua escolha.  
Utilizar a Língua Portuguesa em activismo social e cultural.  
Usar a Língua Portuguesa ao construir relações sociais. 

Conteúdo Praticar Português no contexto do 7º Período, O Professor e Futuro Aberto 
dentro de quatro áreas: A língua portuguesa utilizada na profissão de 
docente, na expressão cultural, na vida política e social, e no activismo. O 
módulo é interdisciplinar e forma em conjunto com as “Desenvolvimento 
de línguas num mundo globalizado” e “Grandes assuntos da juventude de 
hoje”, um bloco de 375 horas a ser utilizado para responder ao título do 
período, Professor e Futuro Aberto. A direcção e o conteúdo do módulo é 
em alto grau definida pelo estudante, para ser aprovada pela OWU. 

Métodos O estudante faz a definição de temas e de formatos para a produção de 
textos, entendidos de forma ampla, utilizando a o português no contexto 
de Futuro Aberto. 
Elaboração de textos orais e escritos em português. Integrar os textos com 
as outros módulos do período. 

Avaliação Apresentação no exame oral de um produto da sua própria escolha, 
abrangendo elementos do período O Professor e Futuro Aberto e um ou 
todos os módulos: O professor da escola secundária praticando a língua 
portuguesa, Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado, e 
Grandes assuntos da juventude de hoje. O mesmo produto pode ser 
apresentado em exames orais em todas os três módulos. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BERGSTROM, M & REIS, N. (2011): Prontuário Ortográfico. Editorial 
Notícias. Lisboa. 
CUNHA, C. & CINTRA, L.F.L. (1984): Nova Gramática do Português 
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Contemporâneo. Ed. Sá da Costa. Lisboa. 
DIAS, H.I.P.N. (org.) et alii (2009): Português Moçambicano. Estudos e 
Reflexões. Imprensa Universitária. Maputo. 
FIORIN José Luís (1998): Linguagem e Ideologia, Séries Princípios, Editora 
Ática, São Paulo, Brasil. 
FIORIN José Luís (2003): Introdução à Linguística 1 e 2, Editora Contexto, 
Brasil. 
FIRMINO, Gregório (1989). Desvios à Norma no Português Falado em 
Moçambique. IV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de 
Linguística, p. 97-106. Lisboa. (http://www.apl.org.pt/docs/actas-04-
encontro-apl-1988.pdf) 
FREIRE Paulo (1981): Acção cultural para a liberdade e outros escritos. Paz e 
Terra, São Paulo, Brasil. 
GADOTTI Moacir (1995): Pedagogia: dialogo e conflito, Editora Cortez, São 
Paulo, Brasil 
SERAFINI, M. T. (1996): Saber estudar e aprender. Editorial Presença. 
Lisboa. 
TARATIN e SANTANA (2008): Comunicação Escrita, IESDE, Curitiba, Brasil. 

Docentes Rosário Guambe (Mestre), André Nhamuche (Lic.) 

 

15.2  Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado 

Código:  
MESE2-2 

Créditos: 
4 

Título:  
Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado 

Ano: 4o Horas: 100 Período Nº: 7 
Nível:  
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Compreender a inter-relação entre as mudanças na sociedade e na 
linguagem; identificar os impactos da globalização sobre a linguagem e da 
linguagem na prática; estar consciente sobre o que ameaça e o que apoia a 
preservação das línguas. 

Competências Ser curioso e estar consciente do desenvolvimento das línguas num mundo 
de globalização. 
Analisar criticamente mudanças no significado das palavras, causadas por 
mudanças económicas, sociais e estruturais na sociedade. 
Analisar criticamente a língua e tomar uma posição sobre o uso de 
neologismos e mudanças no uso de estruturas da língua que ocorrem na 
linguagem falada e na linguagem de vários media digitais modernos.  
Proteger componentes culturais inerentes à língua e os seus usos, e 
considerar o papel do professor na preservação e desenvolvimento de 
valores culturais.  
Estabelecer contacto com pessoas que usam diversos estilos de linguagem 
e meios característicos da era moderna. 
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Conteúdo A influência do Inglês na linguagem do dia-a-dia; hegemonia cultural e 
política expressa na linguagem; mudanças nas línguas, como resultado de 
mudanças na sociedade; metáforas e como pensamos; mudanças no 
significado das palavras; usar a linguagem para criar mudanças na 
sociedade; extinção e preservação das línguas; ideologia, retórica e 
manipulação de uso público e político da linguagem; meios de 
comunicação, linguagem e globalização. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates, leitura de textos em plenária.  
Definição de temas e formatos, pelo estudante, para a produção de textos, 
amplamente compreendidos, no contexto de Futuro Aberto. 

Avaliação Apresentação no exame oral de um produto da sua própria escolha, 
abrangendo elementos do período Professor e Futuro Aberto e uma ou 
todos os módulos O professor da escola secundária praticando a língua 
portuguesa, Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado, e 
Grandes assuntos da juventude de hoje. O mesmo produto pode ser 
apresentado nos exames orais em todas os três módulos. 

 Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

GALEANO, Eduardo (2002) O Livro dos Abraços, Ed. L&PM,  
GONÇALVES, P. (1996): Português de Moçambique: Uma variedade em 
formação. Livraria Universitária e Faculdade de Letras da U.E.M. Maputo. 
KLEIN, Naomi (2002) Sem Logo – A Tirania das Marcas em um Planeta 
Vendido. Ed. Record 
LONGARAY, Elisabete A. (2009) Globalização, antiimperialismo e o ensino 
de Inglês na era pós-moderna. Tese apresentada como requisito parcial 
para obtenção do grau de Doutora em Letras. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre. 
MENDES, Irene (2000). O Léxico no Português de Moçambique (aspectos 
neológicos e terminológicos). Promédia. Maputo. 
ORWELL, George (2009), 1984. Ed. Companhia das Letras. 
ORWELL, George (2009) A covardia intelectual é o pior inimigo - e outros 
ensaios sobre linguagem. Em "Como Morrem os Pobres – e outros 
ensaios". Ed. Companhia das Letras 
PHILLIPSON, Robert (2009) Línguas Internacionais E Direitos Humanos 
Internacionais. www.esperanto.com.br 
PHILLIPSON, Robert (2000) Rights to Language: Equity, Power, and 
Education. Ed. Routledge, RU 
PILGER, John (2008) The War You Don't See. Documentário 
VEEN, Win & VRAKKING, Bern (2006) Homo Zappiens. Ed. ARTMED, Brasil 

Docentes Dina Bak (Mestre), Roger González Margalef (Lic.) 
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15.3 Literatura Moçambicana, Lusófona e Africana, no Ensino 
Secundário 

Código:  
MESE2-3 

Créditos: 
5 

Título:  
Literatura Moçambicana, Lusófona e Africana, no 
Ensino Secundário 

Ano: 3o Horas: 125 Período Nº: 6 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-10 Introdução a Literatura  

Objectivos Conhecer um amplo espectro da prosa, poesia e drama lusófona, africana e 
moçambicana; apreciar a ficção de vários países; literatura e identidade 
cultural. 

Competências Conhecer a Literatura Moçambicana, bem como a literatura de outros 
países lusófonos e de outros países africanos. 
Seleccionar e trabalhar com grandes obras literárias de Moçambique, da 
Lusofonia e de África, no ensino secundário. 
Apreciar e desfrutar da riqueza cultural encontrada na literatura de 
Moçambique, da Lusofonia e de África. 
Usar a literatura para se ligar aos jovens e construir uma linguagem comum 
para descrever e discutir as condições humanas. 

Conteúdo Prosa e poesia de vários países e culturas africanas; relações culturais e 
políticas entre os países lusófonos que são expressas na literatura; 
Influência brasileira na literatura moçambicana e noutra literatura africana; 
o elemento africano na literatura brasileira; o tesouro nacional de prosa e 
poesia de Moçambique em português e nas línguas nacionais; a habilidade 
na apresentação da poesia. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor, estudos de grupo, análises 
colectivas e debates, leitura de textos em plenária e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de textos de ficção; 
reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; selecção e elaboração 
de materiais didácticos adequados. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame escrito do conhecimento da literatura e análise. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BUESCO, M. L. C. (1992): Literatura Portuguesa Clássica, Universidade 
Aberta, Lisboa.  
CANDIDO António (2006): Literatura e sociedade, Ouro sobre Azul, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
FERREIRA, M. (1997): No Reino de Caliban I (Cabo Verde e Guiné Bissau). 
Plátano Editora. Lisboa. 
FERREIRA, M. (1997): No Reino de Caliban II (Angola e São Tomé e Príncipe). 
Plátano Editora. Lisboa. 
FERREIRA, M. (1989): O Discurso no Percurso Africano, Plátano Editora. 
Lisboa. 
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FERREIRA Manuel (1977): Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa I e 
II, Instituto de Cultura Portuguesa, Lisboa, Portugal. 
FIORIN, José L. & SAVIOLI, Francisco P. (2003) Para Entender o Texto – 
Leitura e Redação, 16ª Edição. Ed. Ática, São Paulo 
LARANJEIRA, P. (1995): Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. 
Universidade Aberta, Lisboa. 
MENDES, O. (1978): Sobre a Literatura Moçambicana. INLD. Maputo. 
MENDONÇA, F. (1988): Literatura moçambicana – a História e as Escritas, 
Faculdade de Letras e Núcleo Editorial da UEM. Maputo. 
NUNES Susana Dolores Machado (2009): A Milenar Arte da Oratura 
Angolana e Moçambicana, Centro de Estudos Africanos da Universidade do 
Porto, Portugal. 
SARAIVA, A. J. & LOPES, O (2010): História da Literatura Portuguesa, Porto 
Editora, Portugal 
WILLIAMS, F. (2006): Poetas de Moçambique. Brigham Young University, 
USA. 
Selecção de obras de diferentes géneros e países. 

Docentes Alfredo Gomes (Mestre), Ozias Ernesto Mungoi (Lic.) 

 

15.4  Literatura não-ficção no Ensino  Secundário 

Código:  
MESE2-4 

Créditos: 
5 

Título:  
Literatura não-ficção no Ensino Secundário 

Ano: 3o Horas: 125 Período Nº: 6 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Enriquecer-se com a experiência da literatura de não-ficção; saber 
distinguir os géneros e analisar a não-ficção; apreciar obras de não-ficção 
nos diferentes géneros. 

Competências Analisar uma vasta gama de textos de não-ficção.  
Explicar as funções da língua na literatura de não-ficção.  
Usar a literatura de não-ficção no ensino secundário. 
Enriquecer a sua própria compreensão da cultura, da política e das ciências, 
através da leitura de literatura de não-ficção. 

Conteúdo Géneros de não-ficção; distinção entre ficção e não-ficção; metodologias 
de análise; exemplos de géneros: biografias, literatura científica, 
jornalismo; literacia ligada a média. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor estudos de grupo, leitura de 
textos de não-ficção; análises colectivas e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de textos de não-ficção; 
reflexão e análises. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com as suas próprias notas disponíveis. 
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Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

COUTO, Mia (2009) E se Obama fosse africano? Ed. Companhia das Letras, 
São Paulo 
FIORIN, José L. & SAVIOLI, Francisco P. (2003) Para Entender o Texto – 
Leitura e Redação, 16ª Edição. Ed. Ática, São Paulo 
FONTANA, Mônica (2006) Os limites entre fato e ficção: jornalismo literário 
em perspectiva. Anais do Evento PG Letras 30 Anos Vol. I (1): 325-333 
HERD, J. (1998): Modernas Técnicas de Persuasão. Summus Editorial, São 
Paulo.  
McQUAIL, Denis (2003) Teoria da Comunicação de Massas. Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa 
PENA, Felipe (2006) Jornalismo Literário. Ed. Contexto, São Paulo 
SAGAN, Carl (1996) O Mundo Assombrado Pelos Demônios – A Ciência Vista 
Como Uma Vela No Escuro. Ed. Cia Das Letras 
SAGAN, Carl (2000) O Ônus do Ceticismo, www.strbrasil.com.br 
Selecção de obras de diferentes géneros e países. 

 
Docentes Roger González Margalef (Lic.), Lacina Bernardino José António (Lic.) 

 

15.5  Escrita Criativa no Ensino Secundário 

Código:  
MESE2-5 

Créditos: 
9 

Título:  
Escrita Criativa no Ensino Secundário 

Ano: 3o Horas: 225 Período Nº: 6 
Nível:  
Avançado 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Conhecer elementos, géneros e formas de escrita criativa; praticar a escrita 
criativa; usar a escrita criativa como elemento activo no ensino. 

Competências Analisar criticamente diferentes géneros de escrita criativa, os seus modos 
de estruturar e usar a linguagem para transmitir uma mensagem, e o seu 
efeito no leitor. 
Produzir os seus próprios trabalhos de escrita criativa, tanto de ficção como 
de não-ficção, de forma a adquirir uma vivência pessoal com o processo 
criativo e um entendimento desse processo. 
Utilizar a escrita criativa no processo de ensinar e aprender no ensino 
secundário. 
Apreciar o processo criativo de escrever um texto de importância para as 
outras pessoas.  
Estabelecer contacto com uma audiência/aos leitores através da escrita 
criativa e usá-la para construir sentido de comunidade, promover a paz, 
promover uma sociedade sustentável e o entendimento entre os seres 
humanos de forma a ficar capaz de inspirar estudantes do ensino 
secundário a se tornarem comunicadores activos através de usar a escrita 
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criativa como ferramenta. 
Conteúdo A compreensão do que é um acto criativo; características do processo de 

escrita; características da escrita criativa; géneros e formas de escrita 
criativa; ficção criativa e não-ficção criativa; escolha do género e da forma; 
escrever uma peça de ficção criativa; escrever uma peça de não-ficção 
criativa; utilizar a escrita criativa como um instrumento no ensino e na 
aprendizagem;  a forma de como apoiar estudantes a escreverem textos 
criativos e como avaliar as suas obras criativas numa maneira construtiva. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor, debates de grupo. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Escrever textos, ler textos 
escritos em voz alta num grupo, a qualificação do grupo de textos escritos. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com base num texto escrito pelo estudante – da sua própria 
escolha. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CARMELO, Luís (2008): Manual de escrita criativa. Vol.II. Publicações 
Europa America. Portugal. 
CIRINDA CULTURAL (s.d.): Como Escrever Poemas. Ciranda Cultural, Lisboa. 
GIL José e CRISTÓVAM-BELLMANN Isabel (1999): A Construção do Corpo ou 
Exemplos de Escrita Criativa, Porto Editora, Porto, Portugal. 
JUCQUOIS, GUI (1998): Redacção e composição. Editorial Presença. Lisboa. 
MARQUEZ Gabriel Garcia (1997): Com contar um conto, Casa Jorge Editorial 
Ltda., Rio de Janeiro, Brasil. 
MAX-NEEF, Manfred (1992) O Acto Criativo. Transcrito de uma palestra, 
Bogotá, Colúmbia. 
NORTON, Cristina (2001): Os Mecanismos da escrita criativa. Temas e 
Debates, Lisboa. 
PIZA Daniel (2005): George Orwell – Dentro da Baleia e outros ensaios, 
Companhia das Letras, Brasil.  
TAVARES, B. (1997): Contando Histórias em Versos. Editora 34, São Paulo, 
Brasil.  

Docentes Rosário Guambe (Mestre), Roger González Margalef (Lic.) 
 

15.6  Especialização em Literatura - Ensino Secundário 

Código:  
MESE2-6 

Créditos: 
7 

Título:  
Especialização em Literatura - Ensino Secundário 

Ano: 3o Horas: 175 Período Nº: 5-6 
Nível:  
Avançado 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MFPE1-3 Literatura Moçambicana, 
Lusófona e Africana, no Ensino Secundário 

Objectivos Usar a literatura como inspiração para a vida e para o futuro; escolher a 
literatura que lê; conhecer, através da literatura, sobre as pessoas, as 
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condições e as culturas diferentes da sua. 
Competências Aprofundar a compreensão da literatura mundial e da análise literária, bem 

como da análise literária comparativa. 
Analisar criticamente obras importantes da arte literária e comunicar a 
análise a uma audiência – e, em particular, jovens da escola secundária.  
Usar a literatura para construir a compreensão pessoal do futuro da cultura 
e da comunidade. 
Compreender a importância existencial das escolhas do indivíduo. 
Debater em grupo sobre a literatura. 

Conteúdo Grandes obras de prosa e poesia da literatura mundial; o drama como 
género literário; a habilidade na apresentação do drama; ler obras de 
literatura da sua própria escolha; ler obras de literatura como forma de 
inspiração para as deliberações e as imaginações sobre o futuro. 

Métodos Lições: Aulas teóricas por parte do professor estudos de grupo, análises 
colectivas com debates, leitura de textos com debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: A leitura de prosa e poesia; 
reflexão e análise; apresentar prosa e poesia; leitura e execução de drama. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral com base na análise de uma obra literária à sua escolha. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

BOAL Augusto (2008): A Estética do Oprimido, Editora Garamond, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
COELHO, J.P (1978): Dicionário de Literatura. Mário Figueirinhas Editor. 
Porto. Portugal 
EWEN Frederic (1991): Bertolt Brecht, sua vida, sua arte, seu tempo, 
Editora Globo, Brasil. 
FIORIN, José L. & SAVIOLI, Francisco P. (2003) Para Entender o Texto – 
Leitura e Redação, 16ª Edição. Ed. Ática, São Paulo 
VAN DJIK. T.A. (1982): La ciência del texto. Paido. Barcelona, Espanha. 
Selecção de obras de literatura mundial de diferentes géneros, drama em 
particular. 

Docentes 
 

Rosário Guambe (Mestre), Adriano Niquice (Doutor) como Docente 
visitante 

15.7  Teoria e prática de pesquisa ligada ao Ensino Secundário 

Código:  
MESE2-7 

Créditos: 
6 

Título:  
Teoria e prática de pesquisa ao Ensino Secundário 

Ano: 4o Horas: 150 Período Nº: 7 
Nível:  
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Conhecer os diferentes modelos de pesquisa e o seu propósito; conhecer 
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os conceitos de epistemologia; escolher a teoria de pesquisa adequada 
para o próprio projecto de pesquisa e ensino; formular um problema de 
investigação para ser usado no próprio projecto. 

Competências Familiarizar-se com os métodos científicos de investigação e a sua 
aplicação num contexto educacional. 
Familiarizar-se com os conceitos básicos de epistemologia. 
Reflectir sobre importantes aspectos da educação, do ensino e da 
aprendizagem da língua portuguesa e considerar como investigar de forma 
mais aprofundada esses aspectos. 
Produzir um plano para um Projecto de Pesquisa e Ensino ligado ao ensino 
secundário. 
Debater em grupo planos de investigações e metodologias de pesquisa. 

Conteúdo O módulo é uma preparação para o projecto de pesquisa e ensino do 8º 
Período fornecendo a base teórica para a elaboração do projecto. 
Teorias e métodos científicos revisados; modelos de pesquisa, tais como a 
pesquisa-acção, estudo de caso, modelo casual ou descritivo; escolha 
argumentada da base do tema e problema; elaboração das questões da 
investigação; uma escolha alargada da metodologia para o projecto de 
investigação e de ensino; preparação da bibliografia; estudos de caso de 
investigação independente; os desafios da era neoliberal das instituições 
de ensino e de investigação privatizadas. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, o estudos de grupo, análises 
colectivas e debates, leitura de textos. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Elaboração de um projecto de 
pesquisa e de ensino em linhas gerais, a qualificação através de debate 
com os colegas e os professores, o planeamento da pré-investigação do 
tema de pesquisa, elaboração do modelo do relatório da pesquisa 
(monografia). 
Trabalho de campo: Realizar a pré-investigação relativa ao tema da 
pesquisa. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Plano do projecto de pesquisa e ensino a ser aprovado pela OWU. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

ALVES, Rubem (1981), Filosofia da Ciência – Introdução ao jogo e suas 
regras, Editora Brasiliense. 
BUNGE, Mário (1980) Epistemologia. Curso de Actualização. Ed. da USP, 
São Paulo. 
CAPRA, Fritjof (2002) As Conexões Ocultas, Ed. Cultrix, São Paulo, Brasil 
CHIZZOTTI, António (2005) Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. Cortes, 
7ª ed., São Paulo, Brasil.  
DE SOUSA, Maria: Pesquisa aplicada ao ensino de Língua Portuguesa. 
Biblioteca UFPB Virtual http://portal.virtual.ufpb.br/biblioteca-virtual/ 
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ENGEL, Guido I. (2000) Pesquisa-ação. ￼Educar, Curitiba, n. 16, p. 181-191. 
Editora da UFPR. www.educaremrevista.ufpr.br  
FEARN, Nicholas (2001): Aprendendo a filosofar em 25 lições. Zahar, Rio de 
Janeiro, Brasil. 
GERHARDT, T. & SILVEIRA, D. (org.) (2009) Métodos de Pesquisa 
Universidade Aberta do Brasil, Porto Alegre: Editora da UFRGS. 
LICHTENBERG, Else & Jonas et al (org.) (2011) Como Melhorar o seu Ensino? 
Experiências da Investigação-Acção na Escola Primária. ADPP, Maputo 
MATURANA, Humberto (2001) Cognição, ciência e vida cotidiana, Ed. 
UFMG Belo Horizonte 
MAO Tsé-tung (1937): Sobre a Pratica. 
http://www.marxists.org/portugues/mao/1937/07/pratica.htm 
SHIVA, Vandana (2002) Monoculturas da Mente. Ed. Global, São Paulo 

Docentes Daniel Dinis da Costa (Doutor), Thomas Hoejmark (Mestre) 
 

15.8  Projecto de pesquisa e ensino ligado ao Ensino Secundário 

Código:  
MESE2-8 

Créditos: 
30 

Título:  
Projecto de pesquisa e ensino ligado ao Ensino 
Secundário 

Ano: 4º Horas: 750 Período Nº: 8 
Nível:  
Avançado 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MESE2-7 Teoria e prática de pesquisa ligado 
ao Ensino Secundário 

Objectivos Treinar o estudante para trabalhar de modo independente num projecto 
de investigação, desenvolvendo tudo o que aprendeu noutros módulos da 
formação, e produzir uma monografia que demonstre a sua capacidade e 
partilhe o seu conhecimento com outras pessoas. 

Competências Compreender métodos de investigação científica, através do 
desenvolvimento de um projecto de investigação, levá-lo a cabo e produzir 
uma monografia, permanecendo crítico e reflexivo em relação às suas 
próprias ideias, acções e afirmações. 
Realizar um projecto de investigação que leve à criação de novo 
conhecimento útil na profissão de professor do ensino secundário. 
Desenvolver as capacidades pessoais na investigação, na acção e em 
reportar a sua própria investigação. 
Trabalhar com outras pessoas para alcançar os melhores resultados na sua 
investigação e nas suas acções. 

Conteúdo Um projecto de pesquisa e ensino definido pelo estudante e aprovado pela 
OWU como parte do módulo de Teoria e Prática de Pesquisa. O projecto é 
um projecto científico e deve estar centrado no ensino do Português em 
um ou mais dos níveis que foram estudados e praticados durante a 
formação nos períodos anteriores. Deve visar à produção de novos 
conhecimentos que o futuro professor da escola secundária pode utilizar 
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para melhorar o seu ensino. O resultado de tal melhoria seria que os seus 
estudantes adquirirem um domínio de português em relação a uma 
educação contínua e a sua vida profissional – um instrumento fundamental 
para a participação futuro dos estudantes em processos sociais, produtivos 
e políticos. A monografia final é a principal obra escrita pelo estudante e 
tem a Teoria e Prática de Pesquisa como tema. 

Métodos Os métodos de pesquisa são determinados pela natureza do projecto.  
Exemplo de métodos num projecto de pesquisa-acção: observação após a 
fase de formulação do problema; elaboração do plano de acção; 
implementação de acções; observação dos resultados; nova elaboração do 
plano de acção; implementação de acções; observação dos resultados; 
conclusão do projecto. 
Escrever a monografia. 

Avaliação Defesa oral da monografia do projecto de pesquisa e ensino. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CARVALHO, José Eduardo (2009): Metodologia do Trabalho Científico: 
"Saber-Fazer" da investigação para dissertações e teses. 2ª ed., Escolar 
Editora, Lisboa.  
SEVERINO, António Joaquim (2002): Metodologia do Trabalho Científico. 
22ª ed., Cortez, São Paulo. 
STAKE, R.E. (2009): A Arte da Investigação com Estudos de Caso. Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

Docentes Daniel Dinis da Costa (Doutor), Else Lichtenberg (Mestre), José Manhiça 
(Lic.) 

 

15.9  Pedagogia no Ensino Secundário 

Código:  
MESE2-9 

Créditos: 
4 

Título:  
Pedagogia no Ensino Secundário 

Ano: 3o Horas: 100 Período Nº: 5 
Nível:  
Intermédio 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Relacionar teorias e práticas pedagógicas com os diferentes aspectos da 
vida em sociedade, especialmente com as actividades nas comunidades 
locais; entender a pedagogia da Humana People to People e da OWU 
conforme apresentada nas instituições de ensino em Moçambique e em 
outros países. 

Competências Analisar as principais tendências pedagógicas do nosso tempo e os 
objectivos e resultados propostos para o ensino secundário. 
Reflectir criticamente sobre os efeitos de várias pedagogias e a sua 
relevância na criação da escola secundária do futuro. 
Desenvolver estratégias pedagógicas que promovam os objectivos do seu 
próprio ensino. 
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Falar em público sobre temas de pedagogia. 
Aprofundar os princípios e o compromisso pessoal para ter elevados 
padrões éticos como professor. 
Aplicar princípios de pedagogia para reforçar a comunidade e construir 
uma cultura de aprendizagem. 

Conteúdo Pedagogia baseada na cultura reforçando a identidade dos estudantes; 
pedagogia e tradição africana, análise de exemplos específicos da educação 
indígena no mundo; tipos de construtivismo em pedagogia; educação 
baseada em competências e a sua base pedagógica; pedagogia crítica; a 
pedagogia em relação ao desenvolvimento psicológico do adolescente; o 
professor como um intelectual público; interacção e aprendizagem mútua 
entre professor e estudante; a pedagogia como um instrumento de 
educação cívica e de cidadania; a pedagogia da Humana People to People e 
do One World University, os seus fundamentos teóricos, as práticas e a 
relevância para os professores do ensino secundário. 

Métodos Lições: As aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, debates, 
formulação oral e escrita da compreensão da pedagogia, apresentações 
dos estudantes com críticas construtivas. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistência a vídeos; reflexão e análises; produção de ensaios; 
preparação de debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação O exame é realizado no fim do 5º período.  
Exame escrito de 4 horas sobre um tema definido, com as próprias notas 
disponíveis. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

A EDUCAÇÃO PROIBIDA (2012) – Documentário questionando as lógicas da 
escolarização moderna e a forma de entender a educação. 
www.educacionprohibida.com 
GADOTTI, Moacir (2003): História das Ideias Pedagógicas, Editora Ática, 
São Paulo, Brasil. 
GADOTTI Moacir et.al. (2009): Globalização, Educação e Movimentos 
Sociais, Editora Esfera Ltda, Bela Vista, Brasil. 
LANGA, Patrício (2014): Higher Education in Portuguese Speaking African 
Countries, African Books Collective, Oxford, RU 
LIBÂNEO, José Carlos (2001): Democratização da Escola Pública – A 
pedagogia crítico-social dos conteúdos, Edições Loyola, Brasil. 
ONE WORLD UNIVERSITY (2011): Licenciatura em Pedagogia, ISET/OWU, 
ADPP-Moçambique. 
PADILHA Paulo Roberto (2003): Currículo Intertranscultural – por uma 
escola curiosa prazerosa e aprendente, FE USP, São Paulo, Brasil. 

Docentes Anne Hoejholt (Mestre), Thomas Hoejmark (Mestre) 
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15.10 Avaliação no Ensino Secundário 

Código:  
MESE2-10 

Créditos: 
3 

Título:  
Avaliação no Ensino Secundário 

Ano: 4o Horas: 75 Período Nº: 7 
Nível:  
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Conhecer os tipos de avaliação utilizados nos sistemas de educação; 
considerar o uso adequado de cada um dos tipos; considerar métodos 
adicionais ou alternativos. 

Competências Reflectir criticamente sobre os métodos de avaliação usados na escola 
secundária. 
Analisar as tendências internacionais da avaliação de estudantes e ligá-las à 
avaliação aplicada no ensino secundário em Moçambique. 
Usar vários métodos de avaliação no ensino secundário. 
Escolher estratégias de avaliação apropriadas para apoiar os processos de 
aprendizagem. 
Avaliar o seu próprio ensino e os seus resultados. 
Estabelecer contacto com os estudantes nas situações relacionadas com a 
avaliação e usar isso para reforçar o indivíduo e o grupo. 

Conteúdo Objectivos da avaliação dos estudantes; métodos de avaliação 
diagnósticos, formativas e sumativas; princípios e práticas de avaliação no 
ensino secundário; o teste PISA e outros métodos de testes padronizados 
utilizados em todo o mundo; testes padronizados no ensino secundário em 
Moçambique; testes padronizados de admissão em uso. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates, leitura de textos.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; assistir vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral, com as próprias notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

MINED: Exemplos de testes da Educação Secundária 
MINED: Exemplos de testes de admissão de várias instituições de ensino 
superior 
NHAPULO T.J. et al (2004): Manual de Apoio à Avaliação Pedagógica, 
Ministério de Educação, DNEB, Maputo, Moçambique. 
OLIVEIRA e MENEGÃO (2012): Vida e morte do grande sistema escolar 
americano: Como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam 
a educação, Educação Social, Campinas, Brasil. 
PAULA, Anna Beatriz (2008): Didática e avaliação em língua portuguesa. 
Editora IBPEX, Curitiba, Brasil 
SERPA A. e CALAI C. (2012): Avaliação no quotidiano escolar: muitos 
sentidos, Currículo sem Fronteiras, Brasil. 
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Docentes José Manhiça (Lic.), Roger González Margalef (Lic.) 

 

15.11 Ensino de Língua Inglesa no Ensino Secundário 

Código:  
MESE2-11 

Créditos: 
3 

Título:  
Ensino de Língua Inglesa no Ensino Secundário 

Ano: 3o Horas: 75 Período Nº: 6 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Término de MTC-8 Língua Inglesa  

Objectivos Conhecer o currículo de Inglês no ensino secundário; conhecer a base das 
metodologias de ensino de Inglês a nível secundário; ter uma sólida base 
metodológica para próprios estudos adicionais de Inglês. 

Competências Analisar as políticas nacionais para o ensino de Inglês e o uso da língua 
inglesa. 
Familiarizar-se com o currículo de Inglês na escola secundária. 
Desenvolver a capacidade básica de usar metodologias de ensino da língua 
inglesa na escola secundária. 
Estabelecer estratégias de ensino complementares para melhorar o ensino 
e a aprendizagem. 
Reflectir sobre as metodologias do ensino da língua inglesa no ensino 
secundário e como elas se relacionam com as metodologias de ensino da 
língua portuguesa. 
Trabalhar em grupo com aspectos sobre o ensino e a aprendizagem de 
Inglês; a capacidade de cooperar com professores de Inglês em torno de 
questões de aprendizagem de línguas. 

Conteúdo Teorias de ensino de Inglês como língua estrangeira; contexto cultural e 
político para o Inglês como módulo no ensino secundário; currículo do 
Inglês no ensino secundário; metodologias de ensino de Inglês a nível 
secundário; métodos de auto-estudo de Inglês. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates. 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; elaboração de planos de aulas; selecção e 
elaboração de materiais pedagógicos adequados; micro ensino aos seus 
pares. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Exame oral, com as suas próprias notas disponíveis. 
Línguas de 
ensino 

Inglês 

Bibliografia 
recomendada 

AFONSO, Clarisse Costa (2010): Didáctica das Línguas Estrangeiras. Edições 
Pedago. Portugal. 
ALMEIDA FILHO, José (2008) Dimensões Comunicativas no Ensino de 
Línguas. Ed. Pontes, Brasil 
DUTRA, Deise & MELLO (org.) (2004) Gramática e vocabulário no ensino de 
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Inglês: novas perspectivas. Faculdade de Letras UFMG, Belo Horizonte 
JACOBS, Michael A. (2002): Como Não Aprender Inglês. 15ª edição, 
Campus, Brasil. 
LAGO, Andreza (2010): Jogos Divertidos para a Sua Aula de Inglês. Disal 
Editora, Brasil. 
MUNHEQUETE, Aida & MUSSORORO, Samuel (2012) English Language 
Teaching Methodology. INDE Instituto Nacional do Desenvolvimento da 
Educação, Ministério da Educação, Maputo 
PRESHER, Elisabeth (2011): Jogos e Atividades para o Ensino de Inglês. Disal 
Editora, Brasil. 
PURLAND, Matt (2008) You are the course book – lesson plans. 
www.englishbanana.com 

Docentes Dina Bak (Mestre), Roger González Margalef (Lic.) 
 

15.12 Estágio no Ensino Secundário 

Código:  
MESE2-12  

Créditos: 
4  

Título:  
Estágio no Ensino Secundário 

Ano: 3o Horas: 100  Período Nº: 6 
Nível:  
Intermédio 

Tipo:  
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum  

Objectivos Ter competência e proficiência para ensinar Português e disciplinas 
relacionadas ao nível do ensino secundário; aplicar conceitos e teorias 
adequados à prática do ensino; aplicar o conhecimento do currículo e do 
seu entendimento na prática do ensino; aplicar metodologias adequadas 
ao ensino. 

Competências Assumir a responsabilidade pelo ensino e pela aprendizagem de um grupo 
de estudantes do ensino secundário durante um período específico ou 
numa área de aprendizagem específica.  
Desenvolver hábitos de trabalho como professor, bem como coragem para 
criar e mostrar novos caminhos para o futuro. 
Ganhar confiança na sua própria capacidade como professor do ensino 
secundário. 
Construir sentido de comunidade com os estudantes e os professores na 
instituição do estágio. 

Conteúdo O estágio no ensino secundário pode ser realizado nas escolas secundárias, 
ou em outros ambientes de nível correspondente. O conteúdo inclui: o 
papel do professor no processo de aprendizagem; o ensino do Português 
como módulo de desenvolvimento pessoal no ensino secundário; ensino 
do Português como formação de competências; didáctica de ensino da 
disciplina Português e disciplinas relacionadas nas escolas secundárias; 
organização e administração escolar; avaliação de estudantes. 

Métodos O estudante organiza a prática docente em cooperação com OWU, seja 
numa escola secundária ou noutro ambiente do mesmo nível, em função 
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de oportunidades concretas. 
Avaliação Apresentação oral do relatório de prática de ensino. 
Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

ALVES, Rubem (2004): O desejo de ensinar e a arte de aprender, Editora 
Fundação EDUCAR Pascoal, Campinas, Brasil. 
AMOR, Emília (1996): Didáctica do Português. Fundamentos e 
Metodologias. 3ª Edição. Texto Editora. Lisboa. 
BARROSO, João (1995): Para o desenvolvimento de uma cultura de 
participação escolar. Instituto de inovação educacional, Ministério de 
Educação, Lisboa. 
CORREA, Vanessa Loureiro (2009): Língua Portuguesa: da oralidade à 
escrita, Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2011): Escola 2 de Maio em Angola. Humana 
People to People, Shamva, Zimbabwe. 
INDE (2009): Estratégia do Ensino Secundário Geral 2009-2015, Ministério 
de Educação, Maputo. 
INDE (2007): Plano Curricular do Ensino Secundário Geral, INDE, Ministério 
de Educação, Maputo. 
PAULA, Anna Beatriz (2008): Didática e avaliação em língua portuguesa. 
Editora IBPEX, Curitiba, Brasil 
PEREIRA, Regina Celi Mendes (2010): Didática do Ensino de Língua 
Portuguesa, UFPB Virtual, Brasil. 
RECASENS, Margarida (1994): Como estimular a expressão oral na aula. 2ª 
ed. Edições Plátano. Lisboa. 
SANTOS, Odete et.al. (1988): O Português, na Escola, Hoje. Editorial 
Caminho. Lisboa. 
SILVA, Ezequiel Theodora da (2002): Elementos de pedagogia da leitura. 
WMF Martins Fontes, São Paulo, Brasil 
TIBEAU, Cynthia Pasqua (2011): Didática com criatividade – uma 
abordagem na educação. Ícone Editora, Brasil. 

Docentes  Rosário Guambe (Mestre), José Manhiça (Lic.) 
 

15.13 Grandes assuntos da juventude de hoje 

Código:  
MESE2-13  

Créditos: 
4 

Título:  
Grandes assuntos da juventude hoje 

Ano: 4o Horas: 100 Período Nº: 7 
Nível: 
Avançado 

Tipo: 
Obrigatório 

Pré-requisitos:  
Nenhum 

Objectivos Identificar as grandes questões de relevância da juventude de hoje; estudar 
de forma independente tais grandes questões; compreender vários 
modelos de desenvolvimento, os seus objectivos e as suas consequências 
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para a juventude do nosso tempo. 
Competências Identificar e analisar grandes questões com relevância para a juventude 

nos dias de hoje. 
Reflectir sobre a ligação entre as grandes questões da juventude e o papel 
do professor e da escola secundária. 
Desenvolver compromisso pessoal e sentido de obrigação para com o bem-
estar e qualidade de vida dos jovens e o futuro da nação e do mundo. 
Estabelecer contacto com os jovens em debates sobre grandes questões. 

Conteúdo O conteúdo dos Grandes assuntos da juventude hoje é 50% definido pelos 
estudantes dentro dos grandes temas da actualidade, com relevância para 
o tema do período, O professor e Futuro Aberto. Os outros 50% abrange os 
modelos de desenvolvimento social, político e económico de importância 
para os jovens. 

Métodos Lições: Aulas teóricas pelo professor, estudos de grupo, análises colectivas 
e debates, leitura de textos em comum.  
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Identificação dos tópicos de 
estudo; selecção de materiais e dos métodos de estudo; implementação de 
estudos auto planeados; reflexão e análises; preparação de debates; escrita 
de ensaios. 
Ensino e aprendizagem organizados através da DMM, veja capítulo 6. 

Avaliação Apresentação no exame oral de um produto da sua própria escolha, 
abrangendo elementos do período O professor e Futuro Aberto e uma ou 
todas as módulos: O professor da escola secundária pratica a língua 
portuguesa, Desenvolvimento de línguas num mundo globalizado, e os 
Grandes assuntos da juventude hoje. O mesmo produto pode ser 
apresentado nos exames orais de todas os três módulos. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomendada 

CHANG, Ha-Joon (2004) Chutando a escada – A estratégia do 
desenvolvimento em perspectiva histórica. Ed. UNESP, São Paulo 
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 
FLANNERY, Tim (2007) Os Senhores do Clima, Ed. Record, Brasil 
HARVEY, David (2011) O Enigma do Capital – e as crises do capitalismo. Ed. 
Boitempo, São Paulo. 
KLEIN, Naomi (2008): A doutrina do choque. Nova Fronteira Editora, Brasil. 
MAX-NEEF, Manfred (2012) Desenvolvimento à Escala Humana, EDIFURB, 
Blumenau, Brasil & vídeos com Manfred Max-Neef 
NORLING, Mikael et al (2009): Frente de História. Primeira Edição Privada, 
impresso na Índia. 
Livros sobre assuntos da juventude. 

Docentes Mikael Norling (Doutor), Erik Schurman (Lic.) 
 


