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Instituto Superisr Pedsgogico
Na perspectiva da criagEo de um luturo Instituto Superior,
Pedagogico,prevista para 1985,na actual Faculdadede Educagio
da UniversidadeEduardo Mondlane, esta instituigio de ensino
prop6e-se levar a cabo um trabalho de formag6o de um corpo
docente mogambicano,com qualificag6opedag6gieaque garanta
o seu funcionamento.
Segundo referiu Paulus Gerdes, di.
rector daquela Faculdade,quando, na
passada quarta-feira, falava a centenas de estudantese professores,no
encerramentodo ano lectivo escolar
deste ramo de formaqSo,dos 114 elementos que fazem parte do presente
corpo docente, dois terQos e constituido por cooperantes de diversas
nacionalidades.
Nesta 6ptica de ideias, 29 discen.
tes que acabaram de ser graduados
neste ano para leccionaremas 10.a e
11.4 classes, ser6o afectados na Fa.
culdade como monitorese assistentes
estagidrios, para a sua qualificagdo
pedag6gica.

ximo ano, para 300, sendo metade
destes, estudantes das escolas mogambicanasem Cuba. ,
Do mesmo modo, serSo apenas adm i t i d o sp a r a o s c u r s o s d a 1 0 . 4e 1 1 a
classes, 25 elementos, que ser6o formados em Matematicae Fisica,e num
curso de Portugu6s.

Enquanto isto, 17 moQambicanos
saidos da referida Faculdade,encontram-se iA no exterior (BDA, Portugal
e Franga),para a sua formaQ6opedag6gica superior.Paulus Gerdes disse,
po, outro lado, que um ntmero ainda
n6o especificado dos graduadosno
presente ano ser6, igualmente, enriado para alguns desses paises com
a mesma finalidade.

A reduqdo das cadeiras nos cursos,
no pr6ximo ano, para somente Mate'
mitica e Fisica, e, em Linguas,o Portugu6s, est6 ainda de acordo com o
espirilo de elevagdodo nivel de qualidade dos graduados, por forma a
responder cabalmente bs necessidades do actual ensino em Moqambique.

Entretanto,e devido ao baixo rifVel
de aproveitamento pedagogico verificado neste ano nas escolas secund6rias, o nfmero de alunos a serem
admitidos nos cursos para as 7.*, 8.*
e 9.4 classes ser6 reduzido, no pr6-

A Faculdadede EducaQdoda Universidade Eduardo Mondlane matriculara, no ano lectivofindo, mais de 790
alunos, dos quais, cerca de 350 eram
finalistase 90 desistiramdos estudos.
alguns por raz6es ainda ndo explicadas.

