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I M P R E N S A N A C I O N A L DE M O Ç A M B I Q U E 

A V I S O 
A matéria a publicar no «Boletim da República» 

d e v e ser remet ida e m cópia d e v i d a m e n t e autent icada , 
u m a por c a d a assunto , d o n d e conste , a l é m d a s indi-
c a ç õ e s necessár ias p a r a e s s e efei to, o a v e r b a m e n t o 
seguinte , ass inado e autent icado: P a r a publ icação no 
«Boletim da República.» 

S U M A R I O 
Ministério do Interior: 

Diploma Ministerial n.° 41/2004: 
Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalização, 

a Zubeda (Nova publicação rectificada.) 

Diploma Ministerial n.° 42/2004: 
Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalização, 

a Aisabar Bar 

Ministério da Educação: 

Diploma Ministerial n.° 43/2004: 
Cria os Núcleos de Formação Permanente dos Professores cm 

Exercício (NUFORPES) e aprova o seu Regulamento 

Diploma Ministerial n.° 44/2004: 
Delega nos directores nacionais de Ensino Secundário Geral 

e Técnico-Profissional poderes de gestão corrente 

Diploma Ministerial n.° 45/2004: 
Atinente ao Plano de Estudos para o 3 o ciclo do Ensino Básico, 

curso nocturno 

Despacho: 
Determina as fórmulas do cálculo da media global do 1 o ciclo 

sem exame. 2.o e 3 o ciclos com exame. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 41/2004 
de 25 de Fevereiro 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.o 3/75. de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe e concedida pelo artigo 12 da 
Lei da Nacionalidade, determina: 

E concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Zubeda, nascida a 5 de Junho dc 1934. 
na India. 

Ministério do Interior, em Maputo, 6 de Janeiro de 2004. 
-O Ministro do Interior e para Assuntos de Defesa e 

Segurança na Presidência da República, Almerino da Cruz 
Marcos Manhenje. 

Diploma Ministerial n.° 42/2004 
de 25 de Fevereiro 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

E concedida a nacionalidade moçambicana, por natura-
lização, a Aisabai Bar, nascida a 4 de Março de 1928, 
na índia. 

Ministério do Interior, em Maputo. 6 de Janeiro de 2004. 
- O Ministro do Interior e para Assuntos de Defesa e 

Segurança na Presidência da República. Almerino da Cruz 
Marcos Manhenje. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO 

Diploma Ministerial n.° 43/2004 
de 25 de Fevereiro 

Pelo Diploma Ministerial n." 56/88. de 27 de Abril, foi 
criado o Instituto de Aperfeiçoamento de Professores ( IAP). 
com o objectivo de organizar e administrar cursos de formação 
e aperfeiçoamento para os professores em serviço no âmbito 
do exercício da missão de actualização pedagógica e científica 
dos professores, de modo a responder aos desafios que são 
impostos pelo Sistema Nacional de Educação. 

Tornando-se necessária a aplicação de uma estratégia que 
permita uma melhor inserção e implementação das activi-
dades do I A P nas províncias com vista à melhoria da 
qualidade de ensino, ao abrigo do disposto no n.° 1 do 
artigo 25 do Estatuto Orgânico do Ministério da Educação, 
aprovado pelo Diploma Ministerial n.o 59/2000, de 28 de Junho, determino: 

Artigo 1. E criado o Núcleo de Formação Permanente de 
Professores em Exercício, abreviadamente designado por 
N U F O R P E , que irá funcionar nos Institutos de Magistério 
Primário ou nos Centros dc Formação de Professores Primários. 

Art. 2. É aprovado o Regulamento do NUFORPE, em anexo ao presente diploma ministerial e que dele faz parte integrante. 

Art. 3. O presente diploma ministerial entra imediatamente 
em vigor. 

Ministério da Educação, em Maputo. 20 de Outubro de 
2003.- O Ministro da Educação. Alcido Eduardo Nguenha. 



Regulamento do Núcleo de Formação 
Permanente de Professores em Exercício 

Introdução 

A criaçao do NUFORPE, ao nível de instituições de formação 
de professores, surge como uma estratégia de organização e de 
implementação de programas de actualização e formação de 
professores em exercício, no âmbito da melhoria da qualidade 
de ensino. O NUFORPE, é um órgão que estabelece uma 
melhor inserção das actividades do Instituto de Aperfeiçoa-
mento de Professores (IAP) nas províncias. 

Com efeito, o IAP passa a implementar os seus programas 
de capacitação de formação dos professores em exercício 
em coordenação com as Direcções Provinciais de Educação 
(DPE's). 

CAPÍTULO I 

Definição e objectivos 
ARTIGO 1 

Definição 

O núcleo de formação permanente de professores em 
exercício, abreviadamente designado por NUFORPE, é um 
centro de coordenação do processo de actualização de pro-
fessores em exercício, instalado nos Institutos de Magistério 
Primário ( IMAP's) ou Centros de Formação de Professores 
Primários (CFPP's) com vista à elevação do grau de desem-
penho na sala de aulas. 

ARTIGO 2 

Objectivos 

São objectivos do NUFORPE: 
A) A actualização pedagógica dos professores; 
b) A articulação das acções de aperfeiçoamento pedagó-

gico dos professores; 
c) A disseminação de' novas metodologias de ensino; 

d) A promoção do gosto pela leitura e investigação permanente no professor. 

C A P Í T U L O II 

Atribuições e competências do NUFORPE 
ARTIGO 3 

Atribuições 

São atribuições do NUFORPE: 

A) A planificação das suas actividades, em função das 
necessidades detectadas na sua área de jurisdição, 
tendo em conta os programas do Instituto de Aper-
feiçoamento de Professores (IAP) e de outras Direcções e Departamento do Ministério da Educação 
(MINED) , com a missão de formação contínua de 
professores e técnicos de Educação; 

b) A organização das actividades planificadas em termos 
de recursos materiais, financeiros e humanos; 

c) A implementação e avaliação das actividades reali-
zadas nos núcleos pedagógicos (NP's) e zonas de influência Pedagógica (ZIP's); 

d) O acompanhamento do processo de forma sistemática, com retroalimentação permanente para manter e melhorar a qualidade das actividades implementadas; 

e) A disseminação dos resultados obtidos utilizando as 
estratégias de promoção através da imprensa, rádio, 
televisão, internet e outros meios. 

Artigo 4 

Competências 

Compete, especificamente ao NUFORPE: 
a) Participar nos diagnósticos situacionais para a criação 

de novos núcleos pedagógicos; 
b) Providenciar a instalação, organização e manutenção 

dos núcleos pedagógicos em coordenação com a 
Supervisão Provincial; 

c) Reproduzir materiais instrucionais e outros meios necessários; 

d) Supervisionar as actividades de registo e de acompanhamento do processo de aprendizagem dos cur-
sistas nos NP's; 

e) Identificar as necessidades de formação dos professores das ZIP's; 

f ) Promover reuniões periódicas com tutores para ana-
lisar sucessos e constrangimentos das actividades 
de formação contínua em coordenação com a Su-
pervisão Provincial; 

g) Promover sessões de capacitação dos professores ao nível das ZIPs. 
h) Manter regularizado o fluxo do material auto-ins-

trucional, desde o NUFORPE até aos NP's; 
i) Participar nos estágios supervisionados, oficinas pe-

dagógicas e práticas de ensino nos NP's e ZlP's; 
j) Fazer o acompanhamento do processo de transfe-

rência de aprendizagem para a sala de aula; 
l) Garantir a actualização dos tutores dos NP's e coor-denadores das ZIP's; 
m) Garantir a realização de cursos de capacitação dos professores das ZIP's de acordo com as necessi-
dades identificadas. 

n) Propor, ao IAP, a substituição ou dispensa de 

tutores, em articulação com a DPE; 
o) Expedir e controlar transferências de cursistas e 

proceder à comunicação ao IAP; 
p) Autorizar a matrícula dos cursistas, a sua suspensão 

e o seu retorno aos estudos; 
q) Analisar os documentos enviados pelos NP's e 

tomar providências correctivas quando necessário; 
r) Recolher, conferir, registar e arquivar a informação 

pedagógica dos NP's; 
s) Enviar dados estatísticos sobre cursistas ao IAP; 
t) Proceder à entrega dos certificados e diplomas dos 

cursistas após a assinatura pelo Director do I M A P 
ou CFPP. 

C A P Í T U L O III 

Área de jurisdição e funcionamento do NUFORPE 
ARTIGO 5 

Área de jurisdição 

1. Considera-se área de jurisdição do NUFORPE, as zonas 
de influência pedagógica (ZIP's) e os núcleos pedagógicos 
(NP's) de educação à distância nos limites territoriais de cada província. 

2. Nas províncias com mais de um NUFORPE proce-
der-se-á à definição das respectivas áreas de jurisdição. 

ARTIGO 6 

Funcionamento do NUFORPE 

1. O funcionamento do NUFORPE é garantido por um 
coordenador e seu adjunto. Estes devem ser formadores do 
IMAP ou CFPP. 



2. O coordenador do N U F O R P E é indicado pelo Director 
do I M A P ou CFPP cm coordenação com a Direcção Pro-

vincial de Educação (DPE) e responde pela área de formação 
de professores cm exercício. 

3. O adjunto do coordenador do N U F O R P E é também 
indicado pelo Director do I M A P ou CFPP cm coordenação 
com a DPE. 

ARTIGO 7 

Meios necessários para o funcionamento dos NUFORPE's 

1.Para o seu funcionamento o N U F O R P E está dotado de: 

a) Um gabinete; 
b) Uma sala para reuniões e oficinas pedagógicas; 
c) Quatro (4) computadores; 

d) Uma fotocopiadora; 
e) Uma viatura; 
f) Mobiliário e material de escritório. 

2. O mobiliário e material de escritório vem especificado 
na relação do material para o apetrechamento do N U F O R P E 
cm anexo. 

Artigo 8 
Articulação 

As actividades do N U F O R P E desenvolvem-se em estreita 
coordenação com as seguintes instituições: 

a) Com o IAP. na concepção de cursos e nas acções de 
formação, acompanhamento e avaliação pedagógica; 

b) Com a Direcção Nacional de Formação de Professores 
e Técnicos da Educação, o Departamento do Ensino à Distância e a Direcção de Recursos de Apoio Pedagógico 
na definição da estratégia de funcionamento dos cursos; 

c) Com a Direcção Nacional do Ensino Básico, na orga-
nização didáctica dos cursos por forma a responder 
ao bom desempenho do professor na sala de aulas; 

d) Com o Instituto Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, na actualização dos programas de for-
mação de professores; 

e) Com a inspecção, na fiscalização, avaliação do processo 
de ensino e aprendizagem e na identificação das neces-
sidades em aperfeiçoamento pedagógico de professores; 

f ) Com a DPE, na selecção de candidatos a tutores, 
indicação de professores para frequentar o curso e 
na identificação das necessidades em aperfeiçoamento 
pedagógico de professores, através da figura do Su-
pervisor Provincial do Ensino à Distância; 

g) Com as Direcções Distritais de Educação, na criação 
de espaços para os núcleos pedagógicos e na iden-
tificação das necessidades em aperfeiçoamento pe-
dagógico de professores; 

h) Com as ZIP's na identificação das necessidades em 
aperfeiçoamento pedagógico e na organização e na 
organização de sessões de capacitação pedagógica 
de professores durante os períodos de interrupção 
das actividades lectivas. 

CAPÍTULO IV 

A R T I G O 9 

Supervisão Provincial 

A Supervisão Provincial, é uma unidade de coordenação 
de todos os programas do Instituto de Aperfeiçoamento de 
Professores na DPE. Esta unidade, é coordenada por um 
supervisor provincial, cabendo a este, as seguintes tarefas: 

a) Coordenar junto da DPE, programas de formação de 
professores em exercício na área sob sua jurisdição; 

b) Identificar, em articulação com o NUFORPE. as 
necessidades de aperfeiçoamento dos professores 
junto das ZlP's e propor programas para esse aperfeiçoamento; 

c) Indicar, em coordenação com as Direcções Distritais 
dc Educação, os professores a matricular nos cursos 
dc formação a distância e respectivos tutores; 

d) Articular com o N U F O R P E a supervisão dos núcleos 
pedagógicos c verificar as condições de trabalho e o 
desempenho dos cursistas; 

e)Reportar permanentemente à DPE e ao IAP a evolução dos professores submetidos a cursos de formação 
e de capacitação realizados pelo NUFORPE; 

f) Providenciar e orientar a instalação, a organização, e a manutenção dos núcleos pedagógicos em coorde-
nação com os NUFORPE's e Direcções Distritais de 
Educação. 

CAPÍTULO V 

ARTIGO 10 
Papel do IAP 

Com a criação dos NUFORPE's o lAP é responsável pela: 

a) Realização de diagnósticos situacionais; 
b) Concepção dos programas e respectivos materiais 

instrucionais e de orientação; 
c) Capacitação de coordenadores dos NUFORPE's . 

tutores dos NP's e coordenadores das ZIP's; 
d) Monitorização da implementação dos programas; 
e) Pesquisa de novas metodologias, tecnologias e estra-

tégias de ensino. 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais 
A R T I G O 11 

As dúvidas resultantes da aplicação do presente Regu-
lamento e os casos omissos serão resolvidos pelo Director 
do IAP em estreita coordenação com os directores Provinciais. 

Anexo 

Relação do material para o apetrechamento do NUFORPE 

1. Armário - perciana ...........2 
2. Armário de contabilidade 1 
3 Carteira com cadeira tipo universitário .. .... . 25 
4. Computadores . . . . 3 
5. Acessórios do material informático .. 3 kits 
6. Riso Graph .... 1 
7. Consumíveis para risograph/informático . . . . 2 
8. Secretárias com cadeira para escritório 2 
9. Secretária com cadeira para coordenador do NUFORPE.........3 

10. Estantes de aço ... . 5 
11. Arquivadores com 4 gavetas..... 3 
12 Ar condicionado 2 
13. Televisores . . 2 
14. Vídeos . 2 
15. Máquinas de filmar . . 2 
16. Máquina fotográfica digital 1 
17. Note book (computador portátil) 1 
18. Unidade de áudio com leitor de cassetes e C D . . . . . . . . . . 1 
19. Carro do tipo 4x4 dupla cabine . 1 
20. Retroprojector digital ... 1 



Diploma Ministerial n.° 33/2004 
de 25 de Fevereiro 

Havendo necessidade cie delegar poderes de gestão conente 
com o fim de dinamizar a execução de tarefas acometidas-aos 
responsáveis pelos órgãos centrais de educacão, ao abrigo do 
disposto no n.° 7 do artigo 3 do Decreto Presidencial n.° 16/ 
/2000, de 3 de Outubro, conjugado com o n.° 1 do artigo 22 
do Decreto n.° 30/2001. de 15 de Outubro, determino: 

Artigo 1. E delegada nos Directores Nacionais de Ensino 
Secundário Geral e Técnico-Profissional, a competência para 
nomear os directores e os seus adjuntos das instituições de 
ensino do ciclo do Ensino Secundário Geral e do Ensino 
Técnico-Profissional de nível básico, após audição do Director 
Provincial 

Art. 2. E delegada no Director Nacional do Ensino Secun-
dário Geral, ainda, a competência para a criação de escolas 
secundárias do 1.° e 2.° ciclos. 

Art. 3. E delegada no Director Nacional de Formação de 
Professores e Técnicos da Educação, a competência para a 
criação de Centros de Formação de Professores Primários 
(CFPP) e nomeação dos respectivos directores e seus adjuntos. 

Art. 4. São revogadas as disposições constantes do Diploma Ministerial n ° 22/2002, de 6 de Março, que contrariem 
o presente diploma ministerial. 

Art. 5. As dúvidas e os casos omissos que resultarem da 
interpretação e aplicação do presente diploma ministerial 
serão supridas por despacho do Ministro da Educação. 

Art. 6. O presente diploma ministerial entra imediatamente 
em vigor. 

Ministério da Educação, em Maputo. 23 de Setembro de 
2003. - O Ministro da Educação, Alcido Eduardo Nguenha. 

Diploma Ministerial n.° 45/2004 
de 25 de Fevereiro 

Convindo definir os mecanismos de implementação do Novo 
Currículo para o 3.° ciclo do Ensino Básico, no curso nocturno; 

No uso das competências que me são conferidas pelo 
Decreto Presidencial n.° 16/2000, de 3 de Outubro, determino; 

Artigo 1. O plano de estudos a ser observado no 3.° ciclo 
do Ensino Básico, no curso nocturno, cm todas as escolas 
públicas e particulares é o seguinte: 

Disciplina 
6 ° Classe 

Tempos lectivos 

7 * Classe 

tempos lectivos 

Língua Portuguesa 7 7 
Língua Inglesa 3 3 
Matematíca 6 6 
Educação Visual 2 2 
Ciências Sociais 2 2 
C i ê n c i a s Na tura is 2 2 
Educação Moral e Cívica 2 2 

Total 24 24 

Art. 2. O presente diploma ministerial entra em vigor a partir de Janeiro de 2004. 

Ministério da Educação, em Maputo, 13 de Novembro de 
2003. - O Ministro cia Educação, Alcido Eduardo Nguenha, 

Despacho 
Convindo esclarecer as dúvidas resultantes da interpretação 

e aplicação do artigo 72, n.os 2. 3 e 4 do Regulamento Geral 
das Escolas do Ensino Básico, aprovado pelo Diploma 
Ministerial n.° 54/2003, de 28 de Maio, e no uso das competências que me são conferidas ao abrigo do artigo 3, n.° 7 do Decreto Presidencial n.° 16/2000, de 3 de Outubro, 
decido com efeitos imediatos: 

1. A média global do ciclo (MGC) calcula-se da seguinte 
foi ma: 

a) 1.o ciclo (ciclo sem exame, mas com a avaliação 
final): 

Calcula-se somando as notas finais (NF) do ciclo nas 
disciplinas dc Português, Matemática e a média do 
ciclo nas restantes disciplinas, dividindo pelo número de disciplinas do ciclo. (Vide o artigo 72; n.° 2 do 
Regulamento Geral das Escolas do Ensino Básico): 

NF(Port ) + MC(EV) + MC(EM) + NF(Mat ) + MC(O) + MC(EF) 
M G C 1 = 

6 

A Média Global do 1.o ciclo (MGC 1) é igual ao soma-
tório da Nota Final (NE) de Português, (NE) de Matemática, 
Média do ciclo (MC) de Educação Visual, (MC) de Ofícios, 
(MC) de Educação Física, (MC) de Educação Musical, dividido por seis. 

b) 2.° e 3.o ciclos (ciclos com exame); 

Calcula-se somando as notas finais (NF) nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências Naturais e a 
média do ciclo nas restantes disciplinas dividindo pelo 
número de disciplinas do ciclo. (Vide o artigo 72; 
n.° 3 e 4 do Regulamento Geral das Escolas do Ensino 
Básico). 

M (Port) + MC(EV) + MC(EM) + NF(Mat) + MC(CS) + NF(CN) + MC(O) + MC(LI) 
MGC 2 = , 

8 

A Media Global do 2.° ciclo (MGC2) é igual ao somatório de Nota Final (NE) de Português, (NF) de Matemática, 
(NF) de Ciências Naturais, Média do ciclo (MC) de Edu-
cação Visual, (MC) de Ciências Sociais, (MC) de Ofícios. 
(MC) de Educação Física, (MC) de Educação Musical, 
dividido por oito. 

NF Port . + (MC) +MG EV. + MGEM + NF Mat ) + (MGCS) + NF-CN)+ MGO) + MC LMC + MC LF. 
MGC 3 = 

10 

A Média Global do 3.° ciclo (MGC3) é igual ao soma-
tório de Nota Final (NF) de Português, (NF) de Matemá-
tica, (NF) de Ciências Naturais, Média do ciclo (MC) de 
Educação Visual, (MC) de Ciências Sociais, (MC) de Ofícios, (MC) de Educação Física, (MC) de Educação Musical, 
(MC) de Inglês, (MC) de Educação Moral c Cívica, dividido 
por dez. 

2. A Nota Final (NF) das disciplinas sem exame é a média do ciclo da respectiva disciplina. 

3. As Turmas com o programa bilingue devem incluir as 
línguas moçambicanas no cálculo da média global. 

Ministério da Educação, em Maputo, 3 de Dezembro de 2003.- A Vice-Ministra da Educação, Telmina Manuel-Paixao Pinho Pereira, 


