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- Principol obiectivo do Subsistemo de tducsçõo Gersl
" Possibilitar o acesso à Educação a todas as crianças e iovens com base na €scolarÍdade

sürigatória constltul o principal oblecivo do Subsistema de EducaÇão Geral que será lntroduzido
a partlr de 1983, A sltuação actuah no ensino geral caracterizase pela exístência de uma escola-
ridade obrigatória de Íorma que apenae 40o/o das crianças em idade escolar (6 a '14 anos) Íre-
quentAm a eseola prlmária - revel6 o documento de anállse à actual sltuaçãg do enslno no
Paíg apresentado pelo ilEC na

Nã,o havÌa eté hoJe um slstpma
defi:rido em qualquer üjpo de enstro
enr vrgor no nosso PaÍs. o qu€ uão
possibÍlitava üm controlo efeetivo de
tpdo o.prooesso educacional. Esta sÍtua.
ção esta ne origern do elevado Índice
de 6esperdtcio escola,r que aptUalmen'
te se verifica" -

Segrutdo os, d,ado's dirnrlgados du"
rant€ a rtons sessão da Assembleie
Fopulal recentemente reaüzada eln
Ifaputo, existem aürda altos Índices
de reprovações e desistêncÍa^s nas
escolas primárias, i:rcidlndo sobretu-
do ÌÌa,s çrrimeiras classes o na,s esco-
las secundárias.

Iloje. menos de l0 poç canto da.s
crtanças que ingressem na 1.r classo
nurn detemnlnâdo ano. concÌuern &
tL.' classe- Quatro anos ,,rnais tarde.

DPis tÊrços dos elunqs que ooü-
cluep a qua,rta cla,ss€ niÍo contlnuam
no sÍsterna de educação, lngiressando
na produção farniliar ou dra vidâ
lahra!.

9,' Sessão da AP.

sabe-se alnda que o acesso da mu- ci€nte pfooesso de orga.ntaação dos
llrer ao ensino é deÍiciente e diminui cÍrculos, Ut ittXsless€ e das actirdda-
à medida que aumenüa o nível, h&. dqs extna-escoÌares. Dest'aca-se igual-
venda variações de provÍncÍa pa,ra mente a, ineficienüe gestão dos inter-
pmvfirc{a em função de factorts eul- natos e unidadqs de prodtrçá,o afec-
turai_o. tqs à educação.

Veri,fiearse einda uma Brsnde dÍs-
persão e ífaca exüensâ'c da rcde es-
colar. lIn 1980. por exempìo. 13 por
eento dag escola6 ülnham apenâs a
1." classe e 23lo tinham a sogunda
classe. Leccironando até ao nÍvel da
3.' classe havia 28o,b dus escolas pri'
má,rias e atÍngiam s, 4.e cla"sse ape-
ns 36%.

Iìegista-se alnda um lnsuficie'nte
núme1s de professol€s e destes, uma
grande pa,rte tem urna fraca forma'
ção e uma grande diversidade de
uiveis.

Uan ouüro aspecto que se verifica
é do, deficiente processo de organi'
za,çã,o e gestão das escolas que so
cayg'pbsÍL2a D€la má articula4ão entre
a essola e a comunidade, 'peio deÍi-

A Ídlta de lhros. de material dl-
riáetico e de todo o tipo de aipet'recha-
m€nüo. bem csm a tnsuficiência em
termos de F€cürsos humanos, fiÍrâ.n
celros e materiais é outro a,specto
característico da actuatr situsção no
ensino ger&i.

No que se reíere à estruüura, do
ensino geral actualmenüe em ligor,
destaca"se o fnnto de. com a, excep.
Ção de urn número reduztrio de esúo-
Ias esp€ciais palìa deflcientes o plano
de estudos de cada cla,sse (da pré-
{nimaria à 11.8 cta.sse) ser o mesmo
em tocles ;5 sscoles do PaÍs.

A educação pré+scolar reellza'se
de ÍOrma disPersa ern srech?6 e Jar'
dins infantlns gerldos por diversas
estruturras.


