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A inventariaglo de problemas surgidos nas escolas, negta f6-ta des anttaas cscotas, H6 eeeor
primeira fase da <operagao produgrou, e o envio de um prano ff-ltltttiva 

de suborno e compre dc

global do Mlnist6rio de EducagSo e cultura do nosso pais ao
comando central operalivo constituiram, quinta-leira, os prlncl.
pais t6picos de uma reuni6o, em Maputo, envolvendo rgsponsi.
veis do MEC e direclores de 14

Os resultados da auscultagEo des-
sas quest6es, permtirio ao MEC a
elaboragdo de uma metodologla rinica
e as l inhas gerais de orientagio que
deverio ser observadas pelas escolas
do Pais.

O Um dgo principais problemas
abordados no encontro foi o de al-
guns dos alunos que fraquentam os
estabeleoimentos de ensino da Re-
p0blica Popular de Mogambique esta-
rem abrangidos pela medida, por-
quanto a evacuagdo de desemproga-
dos, excedentdrioe s lmprodutivos das
odades englobari,  em ccrtos casos.
os respecttvos tutores ou lamil iares
diroctos.

I Sobre a identificaqio dos atu-
nos, v6rias escolas. entre as quais
as Secundir ias Josina Machel, Fran.
clsco Manyanga e Malhangalene, nfro
forneceram cart6es de estudante para
a identi f icag6o aos seus alunos, em
vlrtude de a lmprensa Nacional rer
interrompido o fornecimento de car-
tdes oficiais. Aquela impressora alega
gue diversas escolas fhe devem avut-
tadas somas em dinhairo. Como solu.

instltuig6es de enslno da capltal.
qflo de alternativa, as direcq6es da.
quelas escolas emit iram Cart6es de
Estudante ndo oficais. Alertaram qu6
estes documentos poderao contrlbuir
para que haja disparidade de cart6es
de identificaq6o a aprosentar pelos
alunos daqueles estabelecimentos aos
organismos competentes.

1J A necessidade de adopgEo de
um cri tdrio 0nico de identi f icagio dos
estudantes pelas inst incias autoriza_
das, na segunda fase da aOperac5o
ProdugSol, foi a tonica dominante
das interveng6es dos directores pre-
senles.

a Fol denunclado o af luxo de alu-
nos e professore5 que, tendo abando-
nado a Educagdo para se emprega-
rem em outros sectores, convergem
nos ultimos tempos ds antlgas esco.
las para solicitarem a emissfio de
Cart6es de Estudante ou Trabalho.

Q Alunos e professores expulsos,
indiscipl inados. relraetArios e outros
pedem identificaCdo e por vezes re-
correm a processos i legais para ob-

I Outros alunos gue ncgaram a
afcctagio om empresas ou organilmoa
estatais '6 

foram acciteg sm outros
sectores de produg5or fccorrum dgsdc
o passado dia 15 aos Servigor do
MEC,*direcaOes e cscolas da capital.
para a aqurisigio do Gantocs dc Es-
tudantc.

I Alunos e prolassorcs gradua.
dos que recu$aram as rcspectlvag
'transfer€ncias para escolas de forma.
960 profissional e simllarcs, empre.
garam-se h6 algum tcmpo sem conhe.
cimento da Educagio. A fuz da Direc-
t iva Ministerial,  as entldades empro.
gadoras negam-se a passar-lhes um
documento dc ldentillcag6o, devido
ao facto de agueles clemcntos sr
eneontrarem como eventuais. Estes,
aeorrem tamb6m h Educagf,o para
pedirem iaehtiticaeao.

I Alunos com ldade fnferior a
18 anos estudam i noite porgue as
turmas diurnas est6o saturadas ou
por outras raz6es. De acordo cofn a
legislaq6o- laboral em vigor no Pais,
estes indlviduos n6o podem ttabalhar.

a Recolhlda a informagdo . preli-
minar dos directores prescntes ao
encontro, o quadro do MEC que orien-
lava a reunido. precisou que aquelo
leque de problemas serviri de ponto
de referdncla para questdes similares
que surgem nas escolas do Pais.


