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Fs€uldqde de Ëducsçõo será
lnstituto Superior Pedogógico

A partir de 1985, a actual Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane, em
Maputo, passará a Íuncionar como Instituto Superiór Pedagógico, cujo direito de ingièsso será
a 11.'classe e, posteriormente,l2.", segundo Íoi anunciado duiante o ãncerramento do ano lectivo
escolar naquela Faculdade, cerimónia que teve lugar no Centro ,,8 de Março>.

guatro ou cínco ancs, no Íím dos
quais serão considerados graduados.

Mais  tarde,  
'o  

Ins t i tu fo  podera
receber elementos que têm o Bacha-
relato de formação de proÍessores e
docentes Íormados pela Faculdade de
Educação, que se encontram nas vá-
rÍas escolas secundárias espalhadas
pelo PaÍs, para concluirem a sua Ìor-
mação. Estes poderão ser recebidos
conr boa inÍormação dos Serviços de
Educação dos loca is  onde se encon-
trem a leccionar - segundo disse o
d i rectorda Faculdade.

COMO ENCERROU
o Al{o LEcTtvo

Momentos antes do discurso de

A medida surge na sequênc ia  dos
esforços que aquela inst i tuição do
FormaÇão Superior tem vindo a rea.
l izar no sentido de modiÍ icar os mé-
todos de ensino até aqui segutdos,
com vista a uma Íormação mais ef i .
: iente dos proÍessores al i  graduados.

De acordo com Paulus Gerdes, Di-
rector da Faculdade de Educação, no
seu discurso de encerramento, a ex-
periência dos três anos da existência
desla Faculdade .demonstrou a ne-
cess idade de melhorar  o  est i lo  de
Íuncionamento até a g o r a ut i l izado.
Paulus Gerdes d isse que os a lunos,
admit idos no Íuturo lnst i tuto Superior
Pedagogico, terão uma Íormação de

encerramento, íoram atr ibuídos pré,
mios a 92 alunos dos diÍerentes cur-
sos de todos os niveis em Íunciona-
mento naquela Faculdadet nos seus
cínco Departamentos e que melhor
se dist inguiram no aproveitamento
pedagógico, assiduidade e comporta.
mênto.

Foram distr ibuídos, ainda, prémios
especiais de assiduidade e compor-
tamento a dois estudantes que se
evidenciaram neste campo, durante o
ano lect ivo fÌndo, não tendo ambos
Íaltado a nenhuma aula. Relat ivamerr-
le a estes últ imos, receberam como
prémio um rád io  "XÌ r ico" .

Os prémios consist iram em bicicle.
tas, para os primeiros classiÍ icados,
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rádios, safaris, despertadores c li.
vros. Todos receberam também Di.
plomas de honra. 

'

.  _.Foram premiados igualmente, trâ-
balhadores do subsistema de Educa.
ção de Adultos e dos cuÍsos noc-
turnos da 6.", 7.u, 8.? e g." ClaSSeS,
também peÍo seu grau de aproveita-
mento pedagógico.

O aproveitamento pedagógico ger.af
dos alunos de todos os: cuisos da
Faculdade, foi de 75 por cento, Íab-
to que Paulus considerou .íbastante
baixo, porqu€ temos de vàlorizar o
grandB investimento quê o Estado
está a fazer no campo da formaÇão
de professoreg),

O Director da Faculdade de Edu-
cação revelou, na altura, que foram
graduados, neste ano, mais de 900
proÍessores.


