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E'ducogdo n6c cuntpriu rr
plcnos de ingressos

ztlt
6

O 12.o Conselho Coordenador da Direc96o Provincial da
Educagio e Cultura, em Sofala, gue encerrou, hi dias, na cidade
da Beira, constalou que, dos planos fixados para 1985 no ensino
Secund6rio Geral, em relagdo aos novos ingressos, registou-se
um subcumprimento em todas as escolas da provincla, excep-
tuando a Escola Secund6ria de Gorongosa e <samora Mois6s
Machel>, nas 5.n e 7." classes, respectivamente,

Ao analisar o grau de cumPrimento
das taretas programad3s para o ano
transacto, o Conserlho Coordenador
verif icou tamb6m, que duma forma ge-
ral, os pianos dos novos ingr'essos,
desta vez no nivel prim6rio, foram
cumpridos, ,menos nos distritos de
Chibabava, Cheringoma e Machanga,
estando na origem deste facto, o ban-
dit ismo armado.

Entretanto, no Subsistema de Edu.
caqSo de Adultos, registou-se um in-
cumprimento dos planos Sobre novos
ingressos em todos os distr i tos, ex.
cepto Btizi e Dondo. Nos Subsistemas
de FormaqSo de Professores e Edu-
cagSo T6cnlco-Profissional tamb6m
foram subcumpridos, sem contar com
o lnst i tuto Pedagogico da Beira, que
ndo encontrou s5lss problemas.

Segundo se Fgde depreender no
acto de encerramento do 12.e Conse-
lho Coordenador, as causas que ori-
ginaram o incUm.primenlo dos planos,
no que respeita aos novos innressos,
s6o vdrias, rnas el,as todas sdo con.

sequ€ncia da acgSo dos bandidos
armados, nos distr i tos, em pait icular,

A esse prop6sito, Edmundo Enoquo
Libombo, Director Provincial da Edu-
cagSo e Cultura em Sofala, subl inhou
que, apesar das dif iculdades vividas
em 1985 que se traduziram na insufi .
ci6ncia, em termos quanti tat ivos, de
material escol,ar, dificuldades mot,i.
vadas pelos bandidos armados e pela
fome, houve escolas.dos distr i tos, que
corrheceram avangos.

A cidade da Beira foi saudada pelo
facto de, nos r i l t imos tres anos, ter
estadg a demonstrar tend6ncias de
melhoramento das taxas de aorovei.
tamento. lsto impllca que a D:recgio
Dislrital da Educagio e Cullural, apoie
e controle permanentemenle os prc,
fessores; impllea inslruir os professo.
res e direclores de escolas, implica
sair do Gabinele e acampar na esco.
la, na safa de aulas - exortou Ed.
mundo L ibombo.

Drsse tamb6m due,  no meio das
di f icu !dades actua is ,  o  n0mero de
criangas que, nos anos anteriores, vi .

nha'tendo aulas debaixo das Arvores,
por falta de salas d,e aulas, reduziu
significativamente. Para este obiecti'
vo, contribuiram notoriamente os dis,
tr i tos de Dondo, Gorongosa, B0zi,
Nhamatanda e Caia.

As . dinecA6es distritais empenha-
ram'se na instrug6o is escolas sobre
o cumprimento . das actividades l iga-
das ir educaE6o patriotica, produgSo
eScoJ'ar, apoio pedag6gico, assim co-
mo a construgag de salas de aulas
e cartgiras, r,espondendo assim, i pa-
'lavra de ordem qug preconiza: <Ne-
nhuma turma debaixo da 6rvore, ne-
nhuma crianga sentad,a no cheo)).

Analisarido g orgamento da Dir,ec-
g5o Provincial 'da EducaqSo e Cultur 'a
em Sofala, e instituig6es subordinadas
a reuniSo observou ,que as verbdg
Fdra o ane sson6mico 1985, das es-
colas, lares e centros ihternatos, ha,
viam esgotado, facto que se deveu
i  l iber ,a l izagSo de,pregos e.aos Gus.
tos elevados de combustiveis, princi '
palmente a lenha.

Os gastos para alojamento de coo'
perantes e dos jogos escolanes, fo
ram outros factores que contribuirarn
para o desiqui l lbr io da verba orga-
mental da DPECS. A distribulgao do
mate:'ial did6ctico, cadernos em es-
pecial,  foi  insignif icante, o que se de-
veu is constanles avarlas da maqui.
naria da lAbrica de produgEo de ca.
dernos.


