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Ao olharmos para o mapa da dis
tribuiqio de escolas na Provincia
de Cabo Delgado 6 f6cil verificar
que somente a zona. sul da provin-
cia beneficia de estabelecimentos
de ensino Secundirio. O mesmo n6o
acontece com os distritos norte-
nhos como Macomia, Mueda, Mo'
cimboa da Praia e Palma. Esta si'
tuaqlo 6 uma consequ6ncia directa

Invar oe beneficios materiais da lndetrnnd6ncia
rrs zonas tibertadas constitui runa das preocupa46es
dominantes do Partido e GoYerno.

De Cabo Delgado o rep6rter do Emissor Provin'
cial da R6dio ltlogambiQuo oscrovenos sobrt & rreoen'
te aberturo duma oscoia s€crurdiria no Distrito de
lfiuedo:

Mueda
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da guera de agressio colonial cu-
jas estruturas administrativas es-
tavam ausentes da zona.

E assim que todos os estudantes
que conchiiram a 4.o classe nos dis-
tritos nortenhos hi pouco mencio-
nados viam-se obrigados a conti-
nuar os estudos a nivel Secundi'
rio em escolas dos distritos do sul
da provincia, nomeadamente: Pem

A f oto ilustra um grupo de estudantes na Escola Secunddria de Mariri, utn dos
distritos de Cabo Delgado. A nooa escola secunddria ern Mueda oeio, em narte,
resoluer o problema da deslocagdo de alunos deste para outros distritos onde

poderiam prosseguir os estudos secunddrios

ba (capital provincial), Monte-
puez' Chirire, Mariri e, mais recen-
temente, tamb6m em Namulo. Cal-
culem'se as despesas que estas des-
locag6es acarretam ao Estado no
alojamento, alimentagd.o e demais
condig6es para um nfimero consi-
derivel de estudantes em regime
de internato.

A Escola Secund6ria de Mueda
veio solucionar em parte este pro-
blema. Os estudantes eu€ agona
saem dos Centros Pilotos e Inter-
natos onde receberam a instrugdo
primiria, e cuja exist6ncia data
desde os tempos da Luta Armada
de Libertagdo Nacional, sdo enca-
minhados para este novo estabele.
eimento de ensino secund6rio.

Hoje, pouco tempo depois da sua
abertura, a Escola Secund6ria de
Mueda conta com 400 alunos divi.
didos em LZ turmas, ao cuidado
de um total de treze professores,
o que 6 ainda insuficiente. Por
isso, muitos dos professor€s v€m-
-se obrigados a trabalhar vinte e
duas horas de aulas por semana,
o que lhes d6. muito pouco tempo
para prepararem as suas ligdes, ou
reunirem-se para debater virias
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quest6es relacionadas com o quo-
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i i.r, ri ,;t .'j. . r l coltribuigio que

as populagoes da Provincia de
Cabo Delgado deram para tornar
possivel a abertura desta. escola.
Algumas centenas de contos, fru-
to dessa mesma contribuiglo po-
pular, foram encaminhados, para
a compra de material que os alu-
nos necessitam.

TAI}IBEM SE DDSENVOLVE
a EMUrI\gao

Um acentuado movimento de
Emulagio Socialista esteve em cur
so na Provincia de Cabo Delgado.
E a Escola Secund6ria de Mueda
ndo ficou d margem deste proces-
so que se desenvolvia e se desen-
volve em todas as frentes de pro-
dug6o.

Regularmente, os quatrocentos
alunos participam na limpeza e or-.
namentagdo, n6o s6 da sua pr6pria
escola, como tamb6m do Hospital
local e de outras instituig6es pfi-
blicas.

A dieta a,litnsntar dos alunos da
Escola Secund6ria de Mueda, ba-

sicamente constituida por feij6o,
sardinha e farinha de milho, 6 fra-
ca e pode causar problemas de sari-
de aos alunos. Para solucionar este
problema, os responsiveis da es-
cola disserarn que 6 uma das tare-
fas imediatas a elaborag6o de um
plano de produgdo agricola para
a pr6xima campanha. Esta ser6
uma luta a travar para alcangar a
auto-sufici€ncia e diversificagio
de g6neros na dieta alimentar dos
alunos.

Ainda no 0mbito da emula€o
foi proposto que, at6 ao final do
primeirb periodo escolar (aindd, se
est6 no 1.o periodo, visto que as
aulas comegaram recentemente)
cada turma devert atingir a meta
de 80 por cento de aproveitamento
positivo.

oRGAI\[IzfugLO
DA ESOOI,A

Um 6196o de direcgdo colectiva,
que integra tr6s elementos, foi for
mado na Escola Secunddria de
Mueda. Esta direcAio encarrega-se
da solugio de problemas de ordem
social, pedag6gica e adninistra-
tiva.

Os alunos da Escola Secuttd:iria de
Mu,eda tambdm se engajaram no q,?n
plo processc de Entulagdo Socialis.
ta em curso em toda a prooit'.cia
de Cabo Delgado. Nos traballrcs des
te dmbito conta-se a abertura de
tnachambas que irdo contribuir pa-
ra a auto-sufici€ncia da e\cola em

gdneros alimcntares
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Existem sete seca6es adninis-
_trativ_1q, algumas das quais enfren
tam dificuldades para o desempe_
nho das tarefas que lhes eabem.

Co4tudo, a UNICEF p6s n di*
posido da oscoll um r6hio/reap.
tor que tem contribuido bastonfe
pere inforuar os elunos sobrc & ac
fu&lidede provincial, nocional e in-
ternapional.

Mosmo que isso constituo ji um
&v&nco, a difrcaldade na aquisi$o
de 6rg6os noticiosoe, eomo & ne.
lista nTempo>, o jornal qNoffcias',
e <Noticias da Boira", nf,o com.
pleta o trabalho que eabe ir soc-
gfl,o de informagio, segundo decla-
ra€o do seu responsivel.

Referindo-se a planos para se
realizarem num futuro pr6ximo, o
mesmo responsivel adiantou o se-
guinte: ..Nesto momento a,s nos-
sa,s prleocupa,gdes centra,m-se n&
questio pedag6gica o organizacio
nal da escola. Para tal, temos vin-
do a aproveitar a experiOncia dos
professories que ji vinham leccio'
nando, da vida organizada adqui-
rida polos elementos do Destaoe'
mento Feminino degtacadoe Pare
aqui cotno professores, e ainda dos
pr6prios alunos quo i6 t6m um sen
hao de disciplina vivido nas esco'
las das zona,s libertadas.o

A finalizar aquele resPonsi,vel
fez saber que em colaboragd,o com
o Departamento de - Olganizaglo
do Paitido, ao nivel do distrito de
Mueda, est6-se a trabalhar no sen'
iiao a" se imPlantar a C6lula do
F"*iao na Eicola SecundSria de
Mueda.

Edmundo Getlze
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