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DApesar do número de ingressos no 
ensino primário nos últimos 15 anos em 
Moçambique ter duplicado, os resultados 
educacionais continuam a ser amplamente 

decepcionantes (Martinez, Naudeau, & Pereira, 
2012). Em 2014, a taxa cumulativa de abandono 
escolar no ensino primário em Moçambique atingiu 
quase 68%, e apenas 6% dos alunos adquiriram a 
competência de leitura básica no terceiro ano (UNU-
WIDER, 2018; UNICEF, 2016a). 

Na Zambézia, existem carências tanto ao nível da 
quantidade como da qualidade das instituições 
de ensino, especialmente no que toca às crianças 
do ensino pré-primário. Para dar resposta a 
estes desafios, o UNICEF Moçambique e a Save 
the Children, em parceria com o MINEDH de 
Moçambique, implementaram um programa piloto de 
Prontidão Escolar (PE) de 2016 a 2019 (Preparando-
se para a entrada na escola!) em 2 distritos da 
Província da Zambézia com crianças dos 5 aos 6 
anos de idade. 

O programa visa melhorar a preparação das crianças 
para a escola de três maneiras:

melhorar a preparação das crianças para 
a escola através do desenvolvimento das 
aptidões e competências necessárias para 
serem bem sucedidas na 1ª classe,

melhorar a preparação da escola para 
acolher as crianças através do reforço 
da capacidade da gestão escolar e dos 
professores em metodologia de prontidão 
escolar, e 

melhorar a sensibilização das famílias 
para a escola através do desenvolvimento 
do conhecimento e da consciencialização 
para a importância de, em casa, ter um 
ambiente de aprendizagem positivo 
relativamente à preparação das crianças 
para a escola, bem como para a 
importância do envolvimento dos pais no 
sistema educativo contribuindo assim para 
a preparação e responsabilização das 
escolas. 

Para o conseguir, o programa desenvolveu as três 
actividades primárias seguintes: a) proporcionar 
um programa de 120 horas de preparação escolar 
de Verão; b) reforçar os conselhos de escola e os 
profissionais de educação locais; e c) proporcionar 
12 semanas de sessões de educação “Pais-para-
Pais”. 

A AIR realizou uma avaliação do impacto do programa 
do Programa de Prontidão Escolar (PE) usando 
métodos mistos, com três objectivos principais:

Para alcançar estes objectivos, desenvolvemos as 
seguintes questões de avaliação acordadas com 
o UNICEF durante a fase inicial (ver Anexo I do 
Relatório Inicial):

Em que medida é que a disponibilização do 
programa-piloto de PE melhora a prontidão 
escolar das crianças relativamente à de 
crianças de comparação em comunidades 
sem educação pré-escolar?

Em que medida a disponibilização do 
programa-piloto de PE melhora a matrícula 
atempada de crianças na 1ª Classe do ensino 
básico em relação à matricula de crianças de 
comparação em comunidades sem ensino 
pré-primário?

Em que medida a disponibilização do 
programa-piloto de ARS melhora o 
aproveitamento escolar das crianças e 
melhora a percepção que os professores têm 
do seu desempenho no final da 1ª Classe em 
relação ao aproveitamento escolar verificado 
em crianças de comparação e à percepção 
dos professores em comunidades sem 
ensino pré-primário?

Quais são os custos de levar a cabo o 
programa -piloto de PE ao nível comunitário 
e das crianças?

Que aspectos do contexto comunitário e da 
implementação facilitam ou inibem o êxito do 
programa-piloto de PE?

a. Em que medida os tópicos do programa 
e os métodos de implementação são 
relevantes e sensíveis ao contexto de 
implementação?

b. Em que medida o programa foi fielmente 
executado?

1

2

3

4

5

determinar em que medida a 
disponibilização do Programa-piloto 
de Prontidão Escolar (PE) melhorou 
a preparação das crianças para a 
escola, a sua matrícula atempada e o 
seu rendimento escolar na 1ª Classe 
em relação a crianças em situação 
comparável em comunidades sem 
ensino pré-primário;

calcular os custos ao nível da comunidade 
- e das crianças - de levar a cabo o 
programa-piloto de PE; 

identificar quais os aspectos do contexto 
comunitário e da implementação que 
parecem facilitar ou inibir o êxito do 
programa-piloto de PE.



4 RELATÓRIO FINAL

MÉTODOS

© UNICEF Mozambique/2019/Kezang Deki



RELATÓRIO FINAL 5

Para medir os impactos do programa 
piloto de PE, concebemos uma avaliação 
controlada longitudinal, aleatória por 
agrupamentos (clusters), com medidores de 

resultado repetidos para crianças e encarregados 
de educação. Para criar a avaliação e a amostra 
do programa, identificámos 213 escolas primárias 
em Morrumbala e 72 em Derre, a partir da lista do 
MINEDH de escolas em funcionamento. As escolas 
identificadas não dispunham de quaisquer opções 
formais de programação da preparação escolar para 
o pré-primário e para o primário e mostraram-se na 
disposição de implementar o programa piloto de PE, 
caso fossem seleccionadas. As 60 escolas objecto de 
avaliação foram seleccionadas aleatoriamente, num 
evento público liderado pela UNICEF e pela Save 
the Children, em Setembro de 2017 em Morrumbala. 
Aplicámos uma estratégia de diferenças-em-
diferenças (DD) para estimar os efeitos do programa 
a partir dos dados experimentais. A DD estabelece 
uma comparação entre a variação média ao longo 
do tempo para o grupo que beneficiou do programa 
de PE e a variação média ao longo do tempo para 
o grupo de comparação que não foi objecto de 
qualquer intervenção.

Para medir os resultados de preparação escolar das 
crianças, utilizámos a International Development and 
Early Learning Assessment (IDELA) desenvolvida 
pela Save the Children. Recolhemos as avaliações 
da IDELA em três pontos no tempo: início ou linha-
base (Novembro 2017), a meio do estudo ou midline 
(Março 2018), e no final ou endline (Novembro 2018). 
Para a medição dos resultados dos encarregados de 
educação, realizamos um questionário que permitiu 
medir as atitudes dos encarregados de educação, as 
aspirações educativas dos seus filhos e as práticas 
parentais na linha-base e a midline1. Finalmente, 
para medir o impacto na preparação das escolas, 
analisámos os registos escolares dos alunos 
seleccionados e registámos as suas matrículas na 
primeira classe. Para complementar os resultados 
quantitativos do impacto, realizámos a recolha de 
dados qualitativos a meio termo (midline) e no final 
(endline). A meio do estudo, entrevistamos líderes 
voluntários, profissionais da escola, pessoal da Save 
the Children, crianças participantes e respectivos 
encarregados de educação. No final, entrevistamos 
professores da 1ª classe e funcionários da Save the 
Children e do UNICEF.

FIGURA 1. Amostragem de Avaliação

1 Os impactos das componentes de preparação parental e escolar podem ser encontrados no relatório final
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Componente ao Nível da Criança 
Verificamos um impacto altamente significativo 
na prontidão escolar global das crianças medida 
pela avaliação levada a cabo no âmbito da 
IDELA, em todos os domínios da criança (i.e., 
numeracia emergente, literacia emergente, função 
executiva, capacidades motoras e abordagens 
à aprendizagem), exceptuando no domínio 
socioemocional. O programa piloto do PE superou 
em 9 pontos o resultado total da IDELA (0,52 
desvios padrão [DP]) quando realizado em crianças 
nas escolas de intervenção e superou-o em 17 
pontos (0,93 DP) quando realizado em alunos que 
efectivamente frequentaram o programa nas escolas 
de intervenção. A pontuação global foi determinada 
pelo impacto em sub-construções específicas: 
numeracia emergente [intenção-de-tratar (ITT): 12 
pontos = 0,55 DP; efeito médio da intervenção local 
(LATE): 0,98 DP], literacia emergente (ITT: 8 pontos 
= 0,39 DP; LATE: 0,70 DP) e capacidades motoras 
(ITT: 10 pontos = 0,44 DP; LATE: 0,78 DP). Embora 
tenhamos encontrado diferenças estatisticamente 

A pontuação global foi 
determinada pelo impacto em 
sub-construções específicas: 

Numeracia emergente   
(ITT: 12 pontos = 0,55 DP; 
LATE: 0,98 DP)

Literacia emergente  
(ITT: 8 pontos = 0,39 DP; 
LATE: 0,70 DP) 

Capacidades motoras   
(ITT: 10 pontos = 0,44 DP; 
LATE: 0,78 DP)

FIGURA 3. Impactos do Programa na Frequência Escolar

FIGURA 2. Impactos do Programa ao Nível do Aluno - Resultados da IDELA
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significativas na linha-base a favor do grupo de 
controlo, tanto para a literacia emergente como para 
as capacidades motoras, as nossas estimativas 
de impacto revelam que as crianças do grupo de 
intervenção conseguiram recuperar o atraso e, 
de facto, ultrapassar os seus pares do grupo de 
controlo no que diz respeito a estas competências, 
em resultado do programa. Esta é uma tendência 
que identificámos pela primeira vez na midline (no 
meio termo) e podemos confirmar que estes efeitos 
persistem no final da 1ª Classe, 9 meses após o 
final do programa. É importante notar que o grupo 
de controlo também registou melhorias desde a 
linha-base, contudo, a distância a favor do grupo de 
intervenção permanece.

Verificámos também que o efeito ITT (intenção-
de-tratar) se traduziu num aumento de 12 pontos 
percentuais na frequência do ensino primário 
relativamente ao grupo de controlo e que o LATE 
(efeito do tratamento médio local) representou um 
aumento de 21%. Estes resultados sustentam a 

O efeito ITT se traduziu 
num aumento de 12 
pontos percentuais na 
frequência do ensino 
primário relativamente 
ao grupo de controlo e 
que o LATE representou 
um aumento de 21%. 

hipótese de que os programas de PE podem aumentar 
a probabilidade de as crianças se matricularem 
efectivamente no ensino primário. Em termos de 
heterogeneidade nos resultados dos programas, 
embora não tenhamos encontrado diferenças de 
resultados entre meninas e meninos, encontrámos 
um impacto diferencial positivo na frequência do 
ensino primário por parte das meninas, em resultado 
do programa. 

© UNICEF Mozambique/2019/Kezang Deki
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de 93 dólares americanos, e não teve impacto a longo 
prazo no desempenho das crianças. Foi realizada 
igualmente uma análise custo-eficácia, definida 
como o rácio entre o custo por criança e o impacto 
estimado do programa. As nossas estimativas 
mostraram que aumentar a pontuação média da 
IDELA em 0,1 DP custaria 6,5 USD. Embora não 
seja simples comparar esta relação custo-eficácia 
com a descrita noutros programas, devido ao 
facto dos custos utilizados na análise não serem 
comparáveis, devido ainda ao tipo de programas ou 
à falta de resultados estatisticamente significativos 
das intervenções, como é o caso de Ozler et al. 2018, 
o custo médio de aumento da pontuação total da 
IDELA em 0,1 DP é também muito inferior aos rácios 
de custo-eficácia encontrados na literatura para 
programas pré-escolares semelhantes (Donfouet et 
al., 2018) na África Subsaariana. 

Análise de Custos
Realizámos uma análise de custos englobando 
os recursos necessários à implementação da 
intervenção de PE, de modo a que os decisores 
políticos em Moçambique e outras partes 
interessadas tenham uma compreensão completa 
da relação custo-eficácia desta intervenção. Para 
tal, utilizámos a abordagem dos ingredientes e 
produzimos estimativas do custo individual do 
programa por tipo de ingrediente e actividade, e 
bem assim, comparámos os custos de arranque e 
os custos recorrentes entre uma base global e por 
criança. A nossa abordagem permite-nos considerar 
o tempo gasto pelos diversos funcionários no 
programa, o custo de oportunidade dos voluntários 
que apoiaram a implementação do programa e todos 
os materiais físicos e instalações utilizados ao longo 
de todo o processo.

Verificámos que o custo da ampliação do programa 
de PE em circunstâncias semelhantes pelo Governo 
de Moçambique será de aproximadamente 60 USD 
por criança para implementar toda a intervenção 
de PE, o qual inclui não só a instrução envolvida 
na componente de PE para crianças, mas também 
o reforço das capacidades dos professores e do 
programa parental. O valor total por criança inclui o 
custo de oportunidade do trabalho dos voluntários, 
mas exclui a maioria dos custos indirectos 
associados à implementação de um programa por 
uma organização internacional. O custo total por 
criança poderia ser reduzido se algumas actividades 
do programa de PE fossem implementadas através 
de outros programas governamentais regulares. 
Em especial, se as actividades associadas às 
componentes de reforço das capacidades escolares 
não forem incluídas como parte do programa de PE 
e se forem realizadas através de outras interacções 
regulares com escolas primárias e comunidades, o 
custo total da execução do programa seria de 39 
USD por criança.

O custo estimado por criança é muito inferior ao 
de programas semelhantes realizados na África 
Subsariana. Por exemplo, um estudo recente sobre 
educação infantil no Malawi (Ozler et al. 2018), 
semelhante ao PE, teve um custo médio por criança 

Custo total do programa PE em dólares 
americanos  

(* todos os custos em USD 2017)

Custos 
excluindo 
em Custos 
de espécie: 
$149,073

$55/Child
$60/Child
Custos incluindo 
oportunidade 
custos de 
tempo para 
voluntários: 
$163,089

Verificámos que o custo da ampliação do programa 
de PE em circunstâncias semelhantes pelo Governo de 
Moçambique será de aproximadamente 60 USD por 
criança para implementar toda a intervenção de PE, o qual 
inclui não só a instrução envolvida na componente de PE 
para crianças, mas também o reforço das capacidades 
dos professores e do programa parental. 
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RESULTADOS QUALITATIVOS
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As nossas constatações qualitativas 
estão organizadas em três áreas 
temáticas fundamentais: o contexto de 
implementação, as sessões de educação 

“Pais para Pais” e a componente de nível infantil:

Componente Pais para Pais 
Com base em entrevistas qualitativas realizadas aos 
pais, professores e outros funcionários do sector da 
educação no final do estudo - endline, a percepção 
dos benefícios positivos da componente Pais para 
Pais do programa incluiu uma maior sensibilização 
e apoio à alimentação, higiene, vestuário e chegada 
à escola todas as manhãs. Os participantes no 
programa citaram dois pontos fortes das sessões 
de educação de pais para pais: a utilização de 
pais locais como líderes parentais e a capacidade 
do programa para criar um espaço para os pais 
partilharem experiências.

Para analisar a fidelidade da implementação da 
componente de pais para pais, analisámos dois 
aspectos fundamentais: a selecção e a formação 
dos líderes parentais. A Save the Children e os 
líderes parentais participantes relataram que o 
programa utilizou os critérios delineados e os 
processos participativos propostos para seleccionar 
os líderes parentais. Contudo, os pais informaram 
que o programa não oferecia benefícios adequados 
para a sua participação. O maior problema que os 
pais referiram foi a falta de refeições ligeiras durante 
as sessões de pais para pais, embora uma minoria 
dos inquiridos tenha citado a falta de subsídios de 
viagem para os pais que participam nas sessões.

Contexto de implementação 
Antes da introdução do programa de PE, a maioria 
das crianças não estava academicamente preparada 
para entrar na primeira classe e uma minoria dos 
pais apoiava a preparação escolar. Quase todos os 
professores da 1ª Classe relataram que nos 3 anos 
precedentes (excluindo o ano lectivo em curso) as 
crianças não estavam de todo preparadas para entrar 
na 1ª Classe em termos das suas competências 
escolares. Os professores notaram lacunas na 
preparação escolar, tais como a capacidade limitada de 
falar ou de compreender o Português, a incapacidade 
de segurar num lápis, e capacidades limitadas de 
leitura e escrita. A maioria dos pais declarou que ou 
não prestavam qualquer apoio ou prestavam um baixo 
nível de apoio aos seus filhos, sem qualquer esforço 
específico para preparar os seus filhos para entrar na 
1ª classe. A falta de apoio à educação formal poderia 
resultar da falta de informação sobre como preparar 
as crianças ou do baixo valor dado à educação formal. 
Os pais e os profissionais escolares também tiveram 
dificuldades em envolver as crianças numa educação 
pré-escolar segura, devido à falta de recursos e de 
infra-estruturas nas comunidades e nas escolas. Por 
último, encontramos e comprovamos a existência de 
normas de género profundamente enraizadas que 
incluem o papel do homem como decisor primário dos 
agregados familiares, enquanto as mulheres parecem 
ter menos influência nas decisões fundamentais, 
como as que dizem respeito à educação das crianças.

Os participantes no programa 
citaram dois pontos fortes 
das sessões de educação de 
pais para pais: a utilização 
de pais locais como líderes 
parentais e a capacidade 
do programa para criar 
um espaço para os pais 
partilharem experiências.

© UNICEF Mozambique/2019/Kezang Deki
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Componente Nível da Criança
A maioria dos professores declarou que, no início 
do ano lectivo, os alunos objecto da intervenção 
do PE tinham um desempenho superior ao dos 
alunos que não tinham participado no programa. 
Para compreender os efeitos do programa de PE, 
avaliamos a percepção do desempenho dos alunos 
sobre as competências-chave da IDELA: capacidades 
motoras, numeracia, literacia, competências socio-
emocionais e competências de função executiva. Em 
termos de competências de literacia, os professores 
relataram frequentemente que os alunos do programa 
tinham um nível mais elevado de compreensão 
oral e conhecimento de vocabulário oral no início 
do ano do que os alunos que não participavam no 
programa. Os professores na fase final (endline) 
também notaram que as crianças que participaram 
no PE demonstraram várias competências socio-
emocionais que os seus pares não participantes 
nos programas não possuíam no início da 1ª 
classe, incluindo saber brincar com os outros, saber 
participar em actividades de sala de aula e fazer 

perguntas, e saber pedir desculpa quando alguém 
se magoa. Por último, os professores afirmaram 
que os alunos que participaram no programa de PE 
demonstraram, no início do ano lectivo, níveis mais 
elevados no que toca às funções executivas do que 
os seus pares, incluindo uma maior capacidade de 
concentração e de seguir orientações. De facto, os 
resultados quantitativos mostram que as crianças 
das áreas do programa tiveram um desempenho 
significativamente mais elevado no final da primeira 
classe em relação às crianças das áreas de controlo.

Para compreender os 
efeitos do programa de PE, 
avaliamos a percepção 
do desempenho 
dos alunos sobre as 
competências-chave 
da IDELA: capacidades 
motoras, numeracia, 
literacia, competências 
socio-emocionais e 
competências de função 
executiva.

© UNICEF Mozambique/2020/Kezang Deki
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Para analisar a fidelidade da implementação do 
curso de preparação de verão (Escolinha de Verão), 
analisámos três aspectos fundamentais: a selecção 
dos professores voluntários, a formação dos 
professores voluntários e os materiais do programa. 
As contas dos implementadores do processo de 
selecção de professores voluntários condizem com 
as contas dos próprios professores voluntários e com 
os documentos do programa. Tanto o pessoal do 
programa como as comunidades de implementação 
declararam que o programa seleccionou professores 
voluntários das Escolinhas de Verão e desenvolveu 

materiais do programa através de um processo de 
colaboração com as comunidades e com o MINEDH. 
O programa também proporcionou formação a 
professores voluntários, profissionais da escola e 
conselhos escolares sobre os temas e durante o 
período definido nos documentos do programa. 
Os principais desafios identificados foram a falta 
de transparência no processo de selecção e a 
dificuldade de encontrar professores voluntários que 
preenchessem os critérios de selecção.

Para analisar a fidelidade da implementação 
do curso de preparação de verão, analisamos 
três aspectos fundamentais:
a selecção dos professores voluntários,  
a formação dos professores voluntários e  
os materiais do programa.

© UNICEF Mozambique/2019/Kezang Deki
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0,1 DP é de 6,5 USD, o que também é inferior aos 
rácios de custo-eficácia encontrados na literatura 
para programas pré-escolares semelhantes no 
Quénia (Donfouet et al., 2018). Por último, os 
nossos resultados sobre a implementação de 
programas mostram que a PE aderiu efectivamente 
aos processos dos programas e forneceu uma 
programação relevante para fazer frente aos desafios 
locais da preparação das escolas. O programa-piloto 
de PE fornece provas consistentes do impacto de 
uma intervenção de preparação escolar baseada 
na comunidade e cujo prazo foi relativamente curto, 
na preparação escolar e nas inscrições atempadas. 
Numa situação de escassez de recursos, esta 
intervenção pode consistir numa opção viável para 
o Governo Moçambicano, para a UNICEF e para 
os parceiros, pois ela permite acelerar o acesso à 
aprendizagem pré-escolar, que actualmente se situa 
em menos de 5% (Martinez et al., 2012).

Os resultados da avaliação mostram que o programa 
PE teve um impacto positivo na preparação escolar 
das crianças na midline (no meio termo) e na endline 
(no final), 9 meses após o final das actividades do 
programa. O impacto nos resultados ao nível das 
crianças persiste ao longo do tempo, embora o grupo 
de controlo tenha registado também um melhor 
desempenho na endline (no final) do que na midline 
(no meio termo). Verificámos ainda que o programa 
teve um impacto positivo em algumas práticas 
parentais. Os nossos resultados mostram ainda que 
o programa PE aumentou de forma significativa o 
número de ingressos na escola primária a tempo, 
especialmente no que diz respeito às meninas. Com 
base na informação de custos recolhida e analisada, 
os resultados mostram que o custo do programa 
PE é inferior a intervenções comparáveis na África 
Subsaariana (Ozler et al. 2018)2 e que o custo 
médio de aumentar a pontuação total da IDELA em 

O programa PE teve um impacto positivo na 
preparação escolar das crianças na midline 
(no meio termo) e na endline (no final), 9 meses 
após o final das actividades do programa.

O programa teve um impacto positivo em 
algumas práticas parentais. 

O programa PE aumentou de forma 
significativa o número de ingressos na escola 
primária a tempo, especialmente no que diz 
respeito às meninas. 

2 Embora essa intervenção tenha durado muito mais tempo e não tenha mostrado efeitos persistentes no nível infantil.

CONCLUSÕES
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Com base nos resultados deste estudo, estamos em 
condições de fornecer recomendações para reforçar 
a qualidade da intervenção. A primeira versão 
deste relatório foi apresentada num workshop de 
validação que reuniu a UNICEF e os seus parceiros, 
membros da comunidade e outros intervenientes-
chave. Este workshop foi organizado para assegurar 
que os factos comprovados deste estudo - e as 
recomendações resultantes aqui apresentadas - 
foram contextualizados e apresentados de forma 
significativa e passível de acção por parte dos 
intervenientes.

Manter as principais componentes do programa 
PE com alguns ajustamentos. 
O programa PE demonstrou um impacto positivo 
e estatisticamente significativo nos resultados de 
preparação das escolas e nos ingressos escolares. 
Para um programa que foi implementado durante um 
curto período de tempo (3 meses), estes resultados 
são promissores. Assim, a lógica global do programa 
e a forma como este é implementado não precisam 
de ser substancialmente modificadas.

Introduzir orientação para o reforço da literacia 
pré-escolar. 
As nossas conclusões mostram que há espaço para 
melhorar o desempenho dos alunos em algumas 
tarefas-chave que afectam as competências de 
literacia emergente, tais como o reconhecimento de 
letras e sons de primeira letra. Estas competências 
devem ser realçadas durante a implementação 
da componente de nível infantil, acrescentando 
exercícios desenvolvidos por peritos da Save the 
Children em literacia, especificamente para colmatar 
estas lacunas de competências.

Manter a introdução do português como língua 
de ensino nas actividades de PE para ajudar os 
alunos a adaptarem-se melhor na escola primária. 
As nossas conclusões sublinham a necessidade e o 
desejo dos educadores de que as crianças cheguem 
à 1ª Classe com mais fluência em português. Para 
isso, o currículo de PE, que mistura o ensino em 
português com as línguas locais, parece produzir 
um impacto positivo para que, quando os alunos 
entram na escola primária, ministrada em português, 
tenham uma adaptação mais fácil à escola e que o 
ensino pelos professores seja facilitado.

Incorporar a formação alargada aos voluntários 
como parte do programa regular. 
Dados os efeitos positivos do programa PE e o 
nível elevado de fidelidade da implementação, 
podemos concluir que os voluntários responsáveis 
por executar as actividades do programa de PE com 

as crianças fizeram, em geral, um óptimo trabalho. 
Observou-se que os voluntários necessitavam 
de mais formação do que inicialmente previsto, 
pelo que recomendamos que esta formação, mais 
alargada, se torne parte da actividade habitual 
para a implementação do programa. É igualmente 
importante atribuir tempo suficiente para a formação, 
uma vez que as limitações de tempo foram citadas 
como um desafio de implementação.

Realizar um esforço por manter a paridade de 
género entre os voluntários. 
Apesar dos desafios do recrutamento de professoras 
na área do programa, o programa PE conseguiu 
assegurar a igualdade do género entre os professores 
voluntários e bem assim permitir que a eficácia das 
actividades do programa abarcasse as meninas 
participantes. Recomendamos o envolvimento de 
líderes comunitários na divulgação de oportunidades 
de ensino voluntário para mulheres qualificadas 
nas suas comunidades, de modo a facilitar o 
recrutamento de professoras.

A utilização de voluntários pode não ser 
sustentável ao longo do tempo e há que explorar 
outras formas de implementação. 
Em relação à utilização de voluntários da 
comunidade para a execução do programa, é 
importante considerar se o seu estatuto de voluntário 
é sustentável caso o programa se prolongue por 
vários anos. É muito provável que, à medida que 
os voluntários se tornem mais qualificados (com 
base na experiência contínua) e/ou que o programa 
se torne mais integrado como parte rotineira da 
educação, haja uma pressão crescente para que o 
trabalho seja considerado um emprego remunerado 
e não uma actividade voluntária. Recomendamos 
que o governo considere formas alternativas de 
realizar o programa de modo a expandi-lo e a 
garantir a sua sustentabilidade. Acreditamos que 
o custo da implementação do programa através 
dos actuais professores das escolas públicas será 
muito elevado e poderá não ser sustentável a 
longo prazo. Na eventualidade de o programa não 
poder ser executado por voluntários sugerimos 
duas opções capazes de fazer face às limitações 
financeiras. A primeira opção é seguir o exemplo 
de outro programa pré-escolar na província de 
Gaza, em Moçambique, que envolveu membros da 
comunidade numa série de reuniões para planear a 
sustentabilidade do programa. A segunda, dado que 
o programa é implementado numa altura em que as 
escolas e as universidades não estão em período 
de aulas, propomos a criação de um programa 
de ensino/aprendizagem através do qual aqueles 
que estão a estudar para se tornarem professores 
em instituições pedagógicas estejam envolvidos 
na execução do programa como parte da sua 
formação, recebendo créditos académicos para o 
efeito. Estes estudantes não receberão apenas uma 

RECOMENDAÇÕES



RELATÓRIO FINAL 17

boa formação pedagógica para ministrar o programa 
de PE, que pode, em última análise, melhorar as 
suas futuras competências pedagógicas, mas 
poderão além disso receber uma compensação 
semelhante ao custo de oportunidade ponderado 
na análise de custos, dado que, em última instância, 
a sua participação no programa será equivalente a 
participar num programa de formação.  

Manter as sessões “Pais para Pais” como parte 
integrante do modelo. 
A partir da análise dos nossos resultados qualitativos, 
constata-se que as sessões com os pais foram muito 
úteis na construção de conhecimentos parentais em 
torno da preparação escolar, assim como no apoio ao 
sucesso escolar das crianças através de uma higiene 
e nutrição adequadas, e ajudando a garantir que as 
crianças cheguem à escola prontas para aprender 
(por exemplo, asseadas). No entanto, as sessões 
“Pais para Pais” foram amplamente frequentadas 
por mães (ou outras mulheres encarregadas de 
educação), embora os pais tenham normalmente 
mais autoridade sobre a forma como as crianças 
são educadas. Portanto, recomendamos que se 
encontrem formas de envolver os pais também 
nestas sessões. Para tal, seria recomendável ter 
sessões separadas para os pais, o que permite às 
mães falarem mais livremente nas sessões sem a 
presença dos homens, e/ou as sessões para os pais 
podem ser apresentadas como algo especialmente 
para os homens, para evitar qualquer estigma de 
estar envolvido em actividades “de mulher”. Além 
disso, as discussões sobre os processos de decisão 
dos agregados familiares em torno dos cuidados 
infantis podem ser incorporadas nas sessões de pais 
e mães para facilitar a mudança de comportamento.

Melhorar a forma de transmitir mensagens 
fundamentais aos pais durante as sessões 
parentais. 
Alguns pais revelaram não compreender plenamente 
as razões subjacentes às práticas promovidas. 
Embora o material actual do programa esteja bem 
desenvolvido para transmitir aos pais mensagens 
fundamentais sobre a forma de melhorar os resultados 
ao nível parental, há margem para melhorar em 
termos de explicar claramente a lógica por detrás das 
alterações sugeridas no comportamento parental. 
É importante dar mais apoio aos líderes parentais 
das comunidades para os ajudar a implementar 
exercícios de mudança de comportamento em 
torno das práticas parentais existentes, numa base 
mais contínua. Parte deste apoio pode ser prestado 
em colaboração com os actuais funcionários das 
escolas primárias e conselhos escolares. Por 
exemplo, os chefes de família poderiam receber 
formação de reciclagem em comunicação para 
as mudanças sociais e comportamentais, a fim de 
ministrarem, de forma eficaz, sessões de formação 
parental com mensagens fundamentais sobre boas 

práticas parentais. Por último, os líderes parentais 
poderiam receber uma pequena compensação 
pelo seu trabalho, a fim de aumentar o seu nível de 
compromisso com o programa.

Dar um pequeno incentivo aos pais que 
participam em actividades de PE. 
Ouvimos dos pais que houve algumas respostas 
negativas às sessões “Pais para Pais” porque os 
pais sentiram que não lhes foram dados benefícios 
suficientes para participarem (como a disponibilidade 
de um lanche ou de um subsídio de transporte). 
Tendo em conta a medida em que os participantes 
usufruíram e aprenderam informações fundamentais 
nas sessões, recomendamos que se encontrem 
formas de reduzir estes potenciais obstáculos à 
participação. Além disso, é importante dar incentivos 
aos pais seleccionados para a realização das 
actividades do programa e encontrar uma forma 
consistente de seleccionar os pais que são também 
líderes comunitários e têm maiores hipóteses de 
conduzir a componente parental com sucesso.

Continuar a realizar o programa durante os 
meses imediatamente anteriores ao início da 
escola primária mas aumentar o alcance da 
programação no seio das comunidades. 
Normalmente, as crianças que ficam de fora deste 
tipo de programa são as que mais precisam dele. 
Dadas as nossas conclusões sobre os benefícios 
sustentados da participação na PE programada, 
conjugadas com as preocupações sobre as baixas 
taxas de ingressos, será importante que as partes 
interessadas determinem como envolver uma 
percentagem mais elevada de crianças em idade 
pré-primária nesta intervenção eficaz. É possível 
que o facto do programa ser implementado na altura 
das colheitas afecte a participação no programa. 
No entanto, não recomendamos que se altere o 
calendário do programa de PE. É provável que 
o elevado impacto estimado nas inscrições na 
primeira classe se deva ao facto de o programa 
ser disponibilizado imediatamente antes do início 
da escola primária, o que cria uma dinâmica 
para que as crianças continuem a frequentar as 
actividades escolares. Se for para fazer alterações, 
recomendamos um ligeiro ajuste do calendário do 
programa PE para começar no início de Janeiro, 
se isso ajudar a melhorar a frequência para evitar 
incompatibilidade com as actividades de fim de ano. 
No entanto, se as actividades agrícolas estiverem 
em concorrência com as actividades do programa, 
uma opção é ter em conta o momento do dia mais 
adequado para implementar as actividades do 
programa. Em muitas comunidades, a maior parte 
do trabalho agrícola é realizada de manhã. Valeria 
a pena explorar- e as actividades de PE no período 
da tarde.
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Introduzir pequenas melhorias nas infra-
estruturas das salas de aula. 
Embora a falta de espaço na sala de aula não 
possa ser tratada eficazmente sem incorrer em 
custos adicionais, podem ser introduzidas pequenas 
melhorias para garantir a sustentabilidade do 
programa, especialmente se o calendário da 
intervenção não se alterar. Especificamente, 
constatámos que o piso das salas de aula pode 
acumular água da chuva durante a estação 
das chuvas, o que impossibilita as crianças de 
se sentarem. Recomendamos que se explore 
a possibilidade de envolver a comunidade na 
contribuição de cadeiras feitas de materiais locais 
para colmatar esta necessidade.

Introduzir uma componente de lanche escolar. 
Os membros da comunidade referiram que as 
crianças têm dificuldade em concentrar-se nas aulas 
porque não são fornecidas refeições. A inclusão 
de um lanche matinal no programa pode ajudar a 
resolver problemas de concentração das crianças, 
bem como a falta geral de motivação dos pais para 
enviarem as crianças à escola e para que estas 
frequentem a escola. Está mais do que comprovado 
que os programas de alimentação escolar melhoram 
a participação, especialmente nas crianças pequenas 
em contextos em que a participação escolar é baixa 
(Adelman et al., 2008; Kazianga, de Walque, & 
Alderman, 2010). Recomendamos uma parceria 
com o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PRONAE) apoiado pelo Programa Mundial de 
Alimentação (PMA) ou outros programas centrados 
na nutrição que operam na região.

Ampliar o programa para outros distritos da 
Zambézia, bem como para outras províncias do 
país. 
Os resultados da avaliação demonstram com 
clareza que é possível estabelecer uma iniciativa de 
preparação escolar de baixo custo em Moçambique. 
Os resultados do programa indicam que existem 
impactos positivos nas principais dimensões 
cognitivas e não cognitivas das crianças e que os 
impactos são duradouros no tempo. Além disso, 
os resultados mostram que as comunidades locais 
e os pais, bem como os quadros superiores do 
governo, estão interessados e dispostos a continuar 
a participar neste tipo de iniciativas para a primeira 
infância. Por último, os resultados do exercício de 
cálculo de custos sugerem que vale a pena explorar 
iniciativas como o programa de PE, tendo em conta 
os seus elevados níveis de custo-eficácia e que este 
tipo de programas pode ser o primeiro passo para 
estabelecer uma iniciativa pré-escolar mais ampla 
em Moçambique, liderada pelo Governo e apoiada 
pelo UNICEF e outras organizações como o Banco 
Mundial. O elevado retorno a longo prazo decorrente 
do investimento nesta iniciativa para a primeira 
infância na Zambézia deve servir de semente para 
iniciar uma conversa nacional sobre a urgência de 
adaptar os modelos de educação infantil. 
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