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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Diploma Ministerial n.° 87/2008 

de 2 de Outubro 

Tornando-se necessário alterar os tempos lectivos destinados 
ao 1o Ciclo do Ensino Básico, no uso das competências que são 

conferidas, ao abrigo da alínea d) do artigo 3 do Decreto 
Presidencial n.° 18/2005, de 31 de Março, determino: 

Artigo 1. Os alunos do 1o Ciclo devem cumprir o Horário de 1 
ou 2 turnos, constante nas Orientações e Tarefas Escolares 
Obrigatórias. 

Art. 2. É revogada a Nota da página 25 do Diploma Ministerial, 
atinente às Orientações e Tarefas Escolares Obrigatórias para os 
anos lectivos de 2007 a 2009 (OTEOs). 

Art. 3. O presente Diploma Ministerial entra imediatamente 
em vigor. 

Maputo, 10 de Março de 2008. - O Ministro da Educação e 
Cultura, Aires Bonifácio Baptista Ali. 

Diploma Ministerial n.° 88/2008 

de 2 de Outubro 

A formação de quadros qualificados com conhecimentos 
sólidos na área técnica profissional é imperiosa, pois contribuirão 
sobremaneira para colmatar o fosso existente no nosso país, que 
se caracteriza pela falta de quadros formados. 

No uso das competências que me são conferidas, ao abrigo da 
alínea d) do artigo 3 do Decreto Presidencial n.° 18/2005, de 27 
de Abril, determino: 

Artigo 1. E aprovado o curriculum da especialidade de 
Mecânica Auto, d o Curso de Manutenção Electromecânica, 
ministrado no ramo Industrial Nível Elementar. 

Art. 2 - 1 . O curso ora criado, para os alunos do EP2 do curso 
Elementar de "Serralharia de Manutenção Mecânica" tem a 
duração de dois anos sendo o nível de ingresso a 7a classe dó 
SNE ou equivalente. 

2. Aos graduados da especialidade de Mecânica Auto, é lhe 
conferido o grau de Nível Elementar. 

Art. 3 . 0 modelo de avaliação e de certificação constitui uma 
norma específica que será editado e distribuído pela Direcção 
Nacional da Educação Técnica Profissional e Vocacional. 

Art. 4. O presente Diploma Ministerial entra imediatamente 
em vigor. 

Maputo, 31 de Março de 2008. — O Ministro da Educação e 
Cultura, Aires Bonifácio Baptista Ali. 
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CURRÍCULO 

ÁREA DE FORMAÇÃO - Mecânica Auto 
CURSO - Manutenção Electromecânica 
SAÍDA TERMINAL - Mecânico Auto 
RAMO - Industrial 
NÍVEL-Elementar 
NÍVEL DE INGRESSO - 7.a classe concluída 

1 Perfil do graduado 

1.1 Perfil Ocupacional 
O graduado do curso elemèntar de técnico-profissional de 

Mecânico Auto é um profissional que, de acordo com as Normas 
de Higiene e Segurança no Trabalho, exerce, sob supervisão, ou de 
forma autónoma no limite das técnicas que lhe digam respeito, as 
suas funções em qualquer instituição pública ou privada, sendo 
capaz de proceder às operações de manutenção periódicas, ao 
diagnóstico de avarias e reparação dos sistemas mecânicos dos 
veículos automóveis (ligeiros e pesados) controlando a qualidade 
dos trabalhos que executa segundo as exigências técnicas do 
fabricante. Está, igualmente, apto para gerar o seu auto emprego. 

1.2 Perfil Profissional 
Após a formação o mecânico auto deve saber: 

A - Competências técnicas 

- Organizar o seu trabalho a partir de ordens de 
serviço e / ou de instruções recebidas; 

- Utilizar adequadamente o sistema e os instrumentos 
de medida usados na sua profissão, fazendo as 
respectivas leituras de forma correcta; 

- Ler e interpretar com segurança o desenho técnico 
mecânico, bem como, croquis, peças - modelo e 
outras informações; 

- Conhecer os materiais utilizados na sua actividade; 
- Efectuar trabalhos simples de serralharia (trabalhos 

de bancada, de soldadura, de corte, de traçagem, 
etc); 

- Executar serviços rápidos de manutenção periódica 
de veículos automóveis; 

- Proceder ao diagnóstico de avarias e à reparação de 
órgãos e componentes dos sistemas mecânicos; 

- Diagnosticar, reparar e substituir órgãos dos 
sistemas do motor; 

- Determinar o método de reparação com base nas 
ordens de reparação; 

- Determinar o grau de desgaste e a qualidade residual 
das peças, sob o ponto de vista de optimização 
do seu funcionamento e do seu grau de segurança 
e propor reparações preventivas; 

- Proceder à regulação da maior parte das peças mecâ-
nicas, eléctricas, hidráulicas e pneumáticas, assim 
como à reparação elementar das partes eléctricas; 

- Instalar os acessórios que fazem normalmente parte 
da sua actividade; 

- Controlar os próprios trabalhos que executa; 
- Manejar as MF específicas, com respeito pelas 

Normas de HST; 
- Cuidar e manter em perfeito estado de conservação 

todo o equipamento oficinal e o seu local de trabalho; 
- Aplicar em todos os seus trabalhos os príncipios e as 

normas de qualidade de que tem conhecimento. 

B - Competências teóricas de base 

- Ter conhecimentos da Língua Portuguesa; 
- Ter noções básicas de Inglês; 
- Compreender o "Mundo Actual" e ser capaz de 

discutir os temas e problemas da sociedade de 
hoje; 

- Ter, da Matemática, os conhecimentos necessários 
para um completo desempenho da sua profissão, 
nomeadamente no que diz respeito à elaboração 
de orçamentos, à interpretação de desenhos, à 
realização de cálculos específicos e aplicados; 

- Adquirir conceitos das Ciências Físico-Químicas 
que se relacionem com as actividades do seu dia-
a- dia; 

- Ter conhecimentos de Biologia e relacioná-los com 
aspectos ambientais que devem estar presentes 
na sua actividade profissional; 

- Ter conhecimentos básicos de resistência de 
materiais; 

- Ter conhecimentos de lubrificação (atrito, gripa-
gem, óleos, massas, fluídos lubrificantes, etc.); 

- Conhecer as normas relativas à Higiene e Segurança 
no Trabalho; 

- Conhecer as Normas de Legislação Laboral; 
- Saber elaborar orçamentos; 
- Saber utilizar o computador em processamento de 

texto e folha de cálculo; 
— Ter noções básicas de Desenho Técnico; 

- Conhecer os materiais, produtos e ferramentas 
utilizadas na sua actividade; 

- Conhecer as Normas de Qualidade. 

C - Competências sociais, relacionais e atitudinais 

- Ser honesto, prudente e sociável; 
- Ter espírito de equipa; 
- Ser assíduo e pontual; 

- Praticar permanentemente as medidas de segurança 
ocupacional; 

- Procurar atingir sempre padrões de qualidade; 
- Aderir a procedimentos, políticas e cronogramas 

definidos. 
- Ter criatividade, inovação e empreendedorismo. 

2. Nota Explicativa do Plano de Estudos 
2.1 Duração do Curso 

Para os alunos oriundos do EP2 o Curso Elementar de 
Serralheiro de Manutenção Mecânica" tem a duração de 2 anos, 
distribuídos por um conjunto de 4 semestres, ocupando 2520 
horas de formação a que se deve seguir um período de estágio 
profissional. 

2.2 Conteúdo da Formação 
O Curso tem uma estrutura que compreende 4 componentes 

de formação: 

a) Sócio-Cultural com um peso de 40% do total da carga 
horária. Esta componente é formada por duas sub-
componentes: a Geral, constituída pelas disciplinas 
de Português; Inglês; Mundo Actual; e Educação 
Física; a Científica de Base, constituída por 
Matemática; Ciências Físico-Químicas; e Biologia. 

b) Técnico Profissional, igualmente com duas sub-



componentes: a Geral, englobando as disciplinas de 
Higiene e Segurança no Trabalho; Informática Básica; 
Organização Laboral e Orçamentos; Desenho Técnico; 
e Tecnologias; a Especificação Terminal, agrupando 
um conjunto de "Práticas Simuladas", nomeadamente: 
Serviços Rápidos e de Estação de Serviço; 
Manutenção Periódica de Veículos; Diagnóstico e 
Reparação de Componentes dos Sistemas Mecânicos; 
Diagnóstico e Substituição de Componentes da 
Cabeça do Motor; Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas do Motor; 

c) Área de Projecto Profissional (PAP) que visa criar um tempo 
dedicado ao desenvolvimento por parte do aluno de 
um projecto concreto de aplicação dos conhecimentos 
e da experiência adquiridos ao longo da formação; 

As componentes referidas em b) e c) terão 60% do peso total 
da carga horária prevista. 

3. O estágio profissional que se seguirá ao período de formação 
na escola tem duração variável, será devidamente acompanhado 
pelas escolas e pressupõe a existência de um plano de estágio 
por cada aluno estagiário. 

4. As aulas serão de carácter teórico-prático, devendo 
compreender sessões de demonstração feitas pelo professor. Os 
alunos executarão diversas práticas nas oficinas com o objectivo 
de consolidar as competências definidas no perfil profissional. 

5 . 0 cumprimento do presente plano de estudos garante a 
realização plena dos objectivos de formação definidos no perfil. 

2.3 Prova de Aptidão Profissional PAP) 
A componente de Projecto Profissional (PAP) será valorizada 

para efeitos de Progressão e de Certificação. 
Os alunos, para além da participacão em seminários sobre 

empreendimento e sobre criação de emprego, terão um tempo 
dedicado à realização de um projecto profissional, que será 
analisado na Prova de Aptidão Profissional. 

A PAP será apresentada e defendida perante um júri que deverá 
compreender no mínimo 3 pessoas, entre formadores e 
especialistas oriundos do mundo profissional e laboral. 

2.4 Estágio 

Aprovado o aluno, tanto na avaliação contínua como na prova 
de aptidão profissional, deve seguir-se um período de realização 
de estágio com um mínimo de 480 e um máximo de 720 horas. 

Após a realização do estágio o aluno deve ser capaz de: 
- Executar sozinho as actividades concretas da sua profissão; 
- Analisar os problemas encontrados e apresentar um 

relatório defendendo e argumentando o seu conteúdo. 

2.5 Regime de Progressão 

O regime de progressão de estudos segue a lógica modular, 
partindo de uma metodologia pedagógica e didáctica que permita 
individualizar os ritmos de aprendizagem. 

No início de cada módulo serão realizadas actividades de 
diagnóstico que testem os pré-requisitos necessários ao 
desenvolvimento dos respectivos conteúdos. 

Ao longo do desenvolvimento do módulo a avaliação deve 
resultar da auto e hetero-avaliação do aluno e da avaliação 
realizada pelo professor. 

2.6 Regulamento de Avaliação e Certificação 

O modelo de avaliação e de certificação constitui normativo 
específico que será editado e distribuído pela DINET. 



3 - PLANO DE ESTUDOS 

(72 semanas : 36 + 36 ) 

COMPO-
NENTES 

SUB-
COMPO-
NENTES 

DISCIPLINAS 
ANOS 

TO-
TAL 

% COMPO-
NENTES 

SUB-
COMPO-
NENTES 

DISCIPLINAS 
1.° 2.° 

TO-
TAL 

% 

Formação 
Sócio -

Cultural 

Geral 

Português 108 108 216 

25 

Formação 
Sócio -

Cultural 

Geral 

Inglês 72 72 144 

25 

Formação 
Sócio -

Cultural 

Geral Mundo Actual 72 72 144 

25 

Formação 
Sócio -

Cultural 

Geral 

Educação Física 72 72 144 

25 

Formação 
Sócio -

Cultural 

Geral 

Sub-total 324 324 648 25 

Formação 
Sócio -

Cultural 

Científica de 
Base 

Matemática 108 108 216 

16 

Formação 
Sócio -

Cultural 

Científica de 
Base 

C. Física-Químicás 72 72 144 

16 

Formação 
Sócio -

Cultural 

Científica de 
Base 

Biologia 72 72 

16 

Formação 
Sócio -

Cultural 

Científica de 
Base 

Sub-Total 252 180 432 16 

Formação 
Técnico 

Profissional 

Geral 

Higiene e Segura, no Trabalho 36 36 

29 Formação 
Técnico 

Profissional 

Geral 

Informática Básica 72 72 

29 Formação 
Técnico 

Profissional 

Geral 
Organização Laboral e 

Orçamentos 72 72 

29 Formação 
Técnico 

Profissional 

Geral 

Desenho Técnico 72 108 180 

29 Formação 
Técnico 

Profissional 

Geral 

Tecnologias 144 180 324 

29 Formação 
Técnico 

Profissional 

Geral 

Sub-Total 252 432 684 29 Formação 
Técnico 

Profissional 
Especificação 

Terminal 

(Mecânico 
Auto) 

PRATICAS SIMULADAS 
1 - Serviços Rápidos e de 
Estação de Serviço 
2 - Manutenção Periódica de 
Veículos 
3 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas 
Mecânicos 
4 - Diagnóstico e Substituição 
de Componentes da Cabeça do 
Motor 
5 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas do 
Motor 

30 

Formação 
Técnico 

Profissional 
Especificação 

Terminal 

(Mecânico 
Auto) 

PRATICAS SIMULADAS 
1 - Serviços Rápidos e de 
Estação de Serviço 
2 - Manutenção Periódica de 
Veículos 
3 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas 
Mecânicos 
4 - Diagnóstico e Substituição 
de Componentes da Cabeça do 
Motor 
5 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas do 
Motor 

216 

30 

Formação 
Técnico 

Profissional 
Especificação 

Terminal 

(Mecânico 
Auto) 

PRATICAS SIMULADAS 
1 - Serviços Rápidos e de 
Estação de Serviço 
2 - Manutenção Periódica de 
Veículos 
3 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas 
Mecânicos 
4 - Diagnóstico e Substituição 
de Componentes da Cabeça do 
Motor 
5 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas do 
Motor 

90 

30 

Formação 
Técnico 

Profissional 
Especificação 

Terminal 

(Mecânico 
Auto) 

PRATICAS SIMULADAS 
1 - Serviços Rápidos e de 
Estação de Serviço 
2 - Manutenção Periódica de 
Veículos 
3 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas 
Mecânicos 
4 - Diagnóstico e Substituição 
de Componentes da Cabeça do 
Motor 
5 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas do 
Motor 

180 30 

Formação 
Técnico 

Profissional 
Especificação 

Terminal 

(Mecânico 
Auto) 

PRATICAS SIMULADAS 
1 - Serviços Rápidos e de 
Estação de Serviço 
2 - Manutenção Periódica de 
Veículos 
3 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas 
Mecânicos 
4 - Diagnóstico e Substituição 
de Componentes da Cabeça do 
Motor 
5 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas do 
Motor 

90 

30 

Formação 
Técnico 

Profissional 
Especificação 

Terminal 

(Mecânico 
Auto) 

PRATICAS SIMULADAS 
1 - Serviços Rápidos e de 
Estação de Serviço 
2 - Manutenção Periódica de 
Veículos 
3 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas 
Mecânicos 
4 - Diagnóstico e Substituição 
de Componentes da Cabeça do 
Motor 
5 - Diagnóstico e Reparação de 
Componentes dos Sistemas do 
Motor 180 

30 

Formação 
Técnico 

Profissional 
Especificação 

Terminal 

(Mecânico 
Auto) 

Sub-Total 756 

30 

Formação 
Técnico 

Profissional 
Especificação 

Terminal 

(Mecânico 
Auto) 

TOTAL 2520 100 

ESTÁGIO 
Até 
720 

100 

OBS: 
1 - No Plano de Estudos não se indica a distribuição horária semanal, visto que o regime de progressão 

é modular, competindo às escolas a gestão da sequêncialidade dos módulos. 
2 - O Regulamento de Estágio de cada escola definirá o no de horas (mínimo 480; máximo 720 horas). 



Elenco Modular: 
Português 

1. A Comunicação, 2. Textos narrativos orais e/ou escritos. 
Funcionamento da Língua. 3. Textos orais e/ou escritos de 
comunicação familiar ou social. 4. Textos de natureza didáctica 
ou cientifica. 5. Textos escritos de organização de dados. 
Funcionamento da Língua. 6. Textos orais ou escritos de chamada 
de atenção e argumentativos. 7. Textos orais ou escritos de 
pesquisa de dados. Func ionamento da Língua. 8. Textos 
dramáticos. 9. Textos poéticos. 

Inglês 

1. Me (Introdutions - School) . 2. My House (My family + 
My house). 3. My Surroundings and Me. 4. Nature. 5. Transport 
and Communications. 6. My country and Neighbours. 7. My 
Friends. 8. My Family and I. 9. My Village and I. 10. My Club 
and I. 11. My Tools. 12. My Future Profession. 

Mundo Actual 

O programa desta área disciplinar centrar-se-á numa escolha 
da própria escola dos Temas e Problemas que interessem a 
respectiva comunidade educativa. Os assuntos a abordar agrupar-
-se-ão em "Unidades Centrais", que se desdobrarão em "Unidades 
Temáticas" que, por sua vez, agruparão os "Temas-Problemas" 

Assim as escolas, cientes e conscientes da realidade que as 
rodeia, ficarão com a possibilidade de procurarem (sempre de 
forma participada e com os diferentes actores das comunidades 
educativas) os temas que irão constituir o programa desta 
disciplina, o qual, depois de elaborado, deverá ser enviado para 
a DINET/MEC. 

Educação Física 

1. Ginástica de base. 2. Atletismo. 3. Desportos colectivos: 
andebol-basquetebol-voleibol-futebol. 4 Primeiros socorros. 

Matemática 

1. Números Racionais 2. Medição de comprimentos e ângulos. 
3 Equações do 1.o grau. 4. Relações, Funções e Gráficos. 5. Função 
linear. 6. Razões, proporções e percentagem. 7. Triângulos. 
8. Quadrados e Raizes quadradas. Teorema de Pitágoras. 
9. Trigonometria elementar. 10. Areas e volumes. 11 Equações 
s imultâneas do 1o grau. 12. Números reais (conjunto R). 
13. Inequações e sistemas de inequações do 1o grau. 14. Cálculo 
a lgébr ico . 15. Es ta t í s t ica . 16. C i r cunfe rênc ia e c í rculo . 
17. Equações quadráticas. 18. Funções quadráticas. 

C. Físico-Químicas 
Física 

1. Conceitos iniciais. 2. Cinemática e Forças. 3.Energia e 
Trabalho. 4.Corrente eléctrica e electrostática. 5. Estrutura da 
matéria e calor. 

Química 

1.Conceitos Iniciais. 2. Átomos, moléculas, e quantidade de 
substância. Soluções e Solubilidade, 3.Reacções e equações 
químicas. Velocidade das reacções. 4. Estrutura Atómica e Tabela 
Periódica. 5. Reacções Acido-Base. Reacções de Precipitação. 
Reacções de oxidação redução. 

Biologia 

1. A Base da Vida. 2. O Solo. 3. As Plantas. 4. Os Animais. 

Higiene e Segurança no Trabalho 

1. Higiene. 2. Segurança no Trabalho. 

Informática Básica 

1. Tratamento de Texto (Word). 2. Folha de Cálculo (Excel). 
3. Aplicações Práticas. 

Organização Laboral e Orçamentos 

1. A Organização do Trabalho. 2. Orçamentos. 

Desenho Técnico 

1. Introdução à disciplina de Desenho. 2.Uso prático das 
cons t ruções geométr icas . 3. P ro jecções axonométr icas e 
ortogonais. 4. Secções e cortes. 5. Desenho de fabricação de peças. 
6. Desenho de Montagem. 7. Esquemas. 8. Interpretação e 
execução de desenhos. 

Tecnologias 

1. Tecnologia Mecânica 2. Máquinas Ferramenta 3. Tecnologia 
da Chapa. 4. Soldadura. 5. Noções Básicas de Automação. 6. 
Tecnologia da Manutenção Mecânica. 7. Qualidade. 

Práticas Simuladas 

1. Serviços Rápidos e de Estação de Serviço. 2. Manutenção 
Periódica de Veículos. 3. Diagnóstico e Reparação de Componen-
tes dos Sistemas Mecânicos. 4. Diagnóstico e Substituição de 
Componentes da Cabeça do Motor; 5. Diagnóstico e Reparação 
de Componentes dos Sistemas do Motor. 

Diploma Ministerial n.° 89/2008 
de 2 de Outubro 

Com vista a materializar o previsto no n.° 3 do artigo 10 do 
Diploma Ministerial n.° 4/2006, de 11 de Janeiro, para que os 
alunos possam dar prosseguimento de estudos e aquisição de 
c o m p e t ê n c i a s p r o f i s s i o n a i s r e l a c ionadas com o " sabe r 
supervisionar e conduzir" no uso das competências que me são 
conferidas, ao abrigo da alínea d) do artigo 3 do Decreto 
Presidencial n° 18/2005, de 27 de Abril, determino: 

Artigo 1. É aprovado o plano de estudo do Ano Complementar 
de Ensino Técnico Profissional de Nível Elementar, em anexo 
ao presente Diploma Ministerial, fazendo dele parte integrante. 

Art.2 -1. Poderão matricular-se no ano complementar em 
cada ano e escola, os alunos que tendo completado o nível 
elementar, com estágio realizado e que tenham obtido na parte 
escolar do curso, uma média igual ou superior a 12 (doze) valores. 

2. O ano complementar do nível elementar do ensino técnico 
profissional tem a duração de 1120 (mil cento e vinte) horas, 
distribuídas em 2 (dois) períodos. 

3. O Horário semanal é de 35 horas para qualquer dos casos 
referidos no n.os 1 e 2 do artigo 11 do Diploma Ministerial n.° 4/ 
2006, de 11 de Janeiro. 

Art. 3. O presente Diploma Ministerial entra imediatamente 
em vigor. 

Maputo, 2 de Abril de 2008. - O Ministro da Educação e 
Cultura, Aires Bonifácio Baptista Ali. 



ESCOLAS PROFISSIONAIS 
DE MOÇAMBIQUE 

CURRÍCULO 
Ano Complementar do Ensino Técnico-profissional 

de Nível Elementar 

Condições de acesso: 

- Alunos que tenham concluído com nota igual ou superior 
a 12 valores o nível elementar do ensino técnico 
profissional. 

1. Perfil do graduado 
1.1 Perfil Ocupacional 

O detentor do ano complementar do ensino técnico profissional 
de grau elementar poderá exercer as suas funções em qualquer 
instituição pública ou privada, no âmbito das competências 
profissionais adquiridas, relacionadas com a supervisão e 
condução de trabalhos inerentes à especialidade da qual detém 
certificação anterior ou, por outro lado, e mediante opção própria, 
continuar os seus estudos quer no ensino secundário geral quer 
no nível médio do ensino técnico profissional. 

O técnico formado nos termos do presente currículo deverá 
ainda estar preparado para poder gerar o seu próprio emprego ou 
uma micro-empresa. 

1.2 Perfil Profissional 

Depois da formação o graduado com o curso complementar 
do ensino técnico-profissional de nível elementar deverá possuir 
as seguintes competências: 

A - Competências técnicas 

- Organizar o trabalho da equipa que coordena de 
acordo com as ordens de serviço superiormente 
recebidas; 

- Proceder à gestão eficaz dos recursos humanos e 
materiais de que dispõe; 

- Coordenar e conduzir os diferentes trabalhos em 
função de cronogramas previamente definidos; 

- Controlar os tempos de execução dos diferentes 
trabalhos; 

- Controlar a perfeição com que os trabalhos são 
realizados; 

- Identificar os materiais, suas características e 
origens apresentando oportunas reclamações se 
os mesmos não estiverem de acordo com as 
condições exigidas; 

- Ler e interpretar esquemas, croquis, plantas e infor-
mações, ordens de serviço e demais instrumentos 
de planificação do trabalho; 

- Ident i f icar per fe i tamente as fer ramentas e 
equ ipamentos of ic ina is , conhecer o seu 
funcionamento, saber manuseá-los correctamente 
e ser capaz de explicar aos operários o seu 
correcto manuseamento; 

- Exigir a manutenção tecnica correcta dos diferentes 
equipamentos oficinais; 

- Conhecer todas as técnicas de execução e, se 
necessário, exemplificar perante os operários, os 
procedimentos técnicos correctos; 

- Preparar todos os suportes contabilísticos com vista 

ao seu tratamento posterior; 
- Exigir a manutenção permanente das normas de 

qualidade e segurança; 
- Analisar os problemas e tomar decisões; 
- Recolher dados, organizar a informação primária e 

apresentá-la em forma de relatórios, gráficos, 
mapas, etc.; 

- Aplicar conhecimentos de primeiros socorros. 

B - Competências teóricas de base 

- Ter conhecimentos sólidos da Língua Portuguesa; 
-Ter noções básicas de Inglês, sobretudo na interpre-

tação de guias e manuais técnicos dos diferentes 
equipamentos, ferramentas e máquinas; 

- Conhecer os principais factos históricos do seu 
país e do mundo e compreender as mudanças 
sociais que se verificaram ao longo da história e 
ter conhecimentos de Geograf ia nas suas 
múltiplas vertentes; 

- Saber assumir-se como cidadão do mundo tendo 
consc iência dos Seus direi tos e nas suas 
obrigações; 

- Conhecer as regras da prática de alguns desportos 
e construir o seu próprio espírito desportivo; 

- Ter, da Matemática, os conhecimentos necessários 
para um completo desempenho da sua profissão; 

- Adquirir conceitos das Ciências Físico-Químicas 
que se relacionem com as actividades do seu dia-
a- dia; 

- Ter conhecimentos de Biologia e relacioná-los com 
aspectos ambientais, de saúde e de higiene 
alimentar; 

- Saber utilizar o computador em processamento de 
texto e fo lha de cálculo e em apl icações 
específicas; 

— Ter noções gerais de contabilidade; 
— Conhecer os princípios básicos da Gestão de 

Recursos; 
— Conhecer os princípios básicos de Legislação 

Laboral; 

C - Competências Sociais, Relacionais e Atitudinais 

— Ser honesto, prudente e sociável; 
— Ter espírito de liderança e de equipa; 
— Ser assíduo e pontual; 
— Praticar permanentemente as medidas de segurança 

ocupacional; 
— Procurar atingir sempre padrões de qualidade; 
— Aderir a procedimentos, políticas e cronogramas 

definidos. 
— Resolver e gerir conflitos; 
— Ter criatividade, inovação e empreendedorismo. 

2.Nota explicativa do plano de estudo 
2.1 Duração do Curso 

O curso complementar do nível elementar do ensino técnico 
profissional tem a duração de 1120 horas, repartidas por 27 
semanas, conforme se apresenta no plano de estudos. 

As escolas deverão gerir o calendário escolar do curso 
complementar de forma autónoma e, em caso de necessidade, 



aumentar durante algumas semanas e no limite do necessário, o 
número de horas da carga horária semanal. 

2.2 Conteúdo da Formação 
O curso articula-se nas componentes e sub-componentes 

seguintes: 

— Formação socio-cultural - comum para todos os 
cursos, com um peso de 70% da carga horária prevista, 
formada por duas sub-componentes com um peso de 
35% cada: geral, constituída pelas disciplinas de 
Português, Inglês, Ciências Histórico-Geográficas, 
Formação Moral e Cívica e Educação Física, e 
científica, que engloba as disciplinas de Matemática, 
Ciências Físico-Químicas e Biologia; 

— Formação tecnico-profissional, igualmente constituída por 
duas sub-componentes: específica, com um peso de 20% 
da carga horária prevista e que engloba as disciplinas de 
Noções de Contabilidade e Gestão, Gestão de Recursos, 
Legislação Laboral e Informática Aplicada e disciplinas 

optativas, com um peso de 10% e que engloba até duas 
disciplinas da componente técnico-profissional do curso 
de nível elementar frequentado anteriormente. 

A progressão curricular segue a lógica modular a partir de 
uma engenhar ia curr icular e metodológica que permita 

individualizar os ritmos de aprendizagem dos alunos. 

As aulas teóricas e o ensino prático serão desenvolvidos 
paralelamente; 

O ensino prático compreende as sessões de demonstração, 
normalmente feitas pelo professor e as práticas oficinais. 

2.3. Avaliação e Certificação 

Ao longo da sua formação, os estudantes serão submetidos ao 
sistema de avaliação preconizado no Regulamento das Escolas 
Profissionais. 

3. PLANO DE ESTUDOS 

Componen 
tes Sub-componentes 

Áreas Disciplinares N.° de horas 

Formação 
Sócio 

Cultural 

Geral 
- Português 
- Inglês 

- Ç.Histórico - Geográficas 
- Formação Moral e Cívica 

- E. Física 

152 
72 
72 
32 
64 

SUB-TOTAL 392 

Científica 
- Matemática 
- C.Físico-Químicas 
- Biologia 

152 
140 
100 

SUBTOTAL 297 

Formação 
Técnico 

Profissional 

Específica 

- Noções de Contabilidade 
e Gestão 

- Gestão de Recursos 
- Legislação Laboral 
- Informática Aplicada 

80 
64 
32 
48 

SUB-TOTAL 224 

Optativas 

• Até duas disciplinas da 
componente técnico 
profissional frequentadas 
no curso elementar. 

112 

SUB-TOTAL 112 

Total 1120 



4. Elenco Modular 

Português 

1- Textos orais ou escritos, de comunicação social. 2- Textos 
orais ou escritos de chamada de atenção. 3- Textos orais ou 
escritos de organização de dados 4- Textos narrativos. 5 
Funcionamento da Língua: a frase complexa. 6 - Classes de 
palavras. 7 - As palavras: formação e significação. 8 - Literatura. 
9 - Literatura moçambicana. 10 - Avaliações. 

Inglês 

1-Gramática: o verbo to be, no presente, singular; alfabeto; 
pronomes pessoais e possessivos, singular; preposição: from; 
interrogativas: what e where; números: 1-6. Funções, noções, 
vocabulário e temas: cumprimentar, apresentar, pedir e dar 
informações sobre identidade, nacionalidade, pedir desculpas, 
soletrar, contar 2- Gramática: continuação; artigo indefinido; 
números 1-100; that; palavra interrogativà: how (old); 
preposição: about. Funções, noções, vocabulário e temas: pedir, 
dar informações sobre profissões, identificação, estado civil, 
idade; cumprimentar formalmente, 3- Gramática: preposições: 
under, in, on, near; this is; caso possessivo; pronomes pessoais e 
possessivos plurais; o verbo to be, presente simples, plural; plural 
de substantivos (regular+irregular); interrogaativo: who; verbo 
to have got, pronome indefinido em perguntas: any. Funções, 
noções, vocabulário e temas: dar e pedir informaçõès sobre 
localização, descrições de pessoas, relações parentescas; cartas. 
4- Gramática: a forma verbal there is/are (afirmativa, interrogativa 
e negat iva) ; art igo def in ido; imperat ivo; o rd ina i s l -10 ; 
preposições: at, in, on, for, presente simples, uso limitado; 
números de telefone. Funções, noções, vocabulário e temas: 
pedir e dar informações sobre disponibilidade, existência, 
situação, direcção, pedidos polidos, o dem, casas, endereços, sítio 
(de trabalho). 5- Gramática: presente simples, todas formas; 
gerúndio depois de verbos, como; pronomes pessoais, forma de 
complemento directo; tempo; it, pronome impessoal; dias; 
advérbios de frequência; zero artigo antes de substantivos em 
geral. Funções, noções, vocabulário e temas: dar, pedir informaões 
sobre hábitos, actividades diárias, gostos/desgostos, interesse, 
refeições, informações e sequências temporais, animais, tempo 
livre, profissões. 6- Gramática: "countable" e "uncountable" 
substantivos; substantivos sem artigos; "was/were"; pronomes 
indefinidos: some, any; quantidade: much, many, too, enough, a 
lot of. Funções, noções, vocabulário e temas: contar, medir, pedir 
e dar informações sobre quantidade, existência, exprimir choques, 
fazer compras, comida, tempo, animais, peso, volume. 7-
Gramática: verbo to have got; presente contínuo (usado para o 
presente); presente simples; all+botn; perguntas especiais; how 
do you say, what's this called, etc. Funções, noções, vocabulário 
e temas: descrições, pedir e dar informações, perguntas cartas, 
corpo, adjectivos, roupa, cores. 8- Gramática: when; a...one; 
pronomes demonstrativos; perguntas com how much, how many; 
preposições de lugar; exclamações; perguntas com can I, would 
you. Funções, noções, vocabulário e temas; exprimir sentimentos, 
condições físicas, lugares, existência, disponibilidade; pedidos, 
arranjos, pedidos de informações, adjectivos de sentimentos, 
hotel, lojas, tamanho, dinheiro, viajar. 9- Gramática: o pretérito 
de to be, dos verbos regulares e irregulares; ago e outras 
indicações para o tempo do passado. Funções, noções, 
vocabulário e temas: pedir e dar informações sobre o passado, os 
passados das vidas, hábitos passados, infância, indicações para 
o passado. 10- Gramática; os verbos can, could; a conjunção 

but; a expressão be good/bad at + gerúndio; comparativo, 
superlativo; igualdade, diferença; perguntas com who/what is 
the + superlativo. Funções, noções, vocabulário e temas: 
habilidade, comparação, talentos, qualidades, descrições, 
actividades, governo, profissões, geografia, adjectivos, exprimir: 
I 'm afraid you. 11- Gramática: números, medidas; perguntas 
com how/what, what is he like/does he look like; meses, 
preposições de tempo, perguntas com could you/would 
you. . .Funções, noções, vocabulário e temas: pedir e dar 
informações sobre idades, peso, altura, medidas, características, 
datas; fazer telefonemas; pedidos polidos; convites; adjectivos; 
profissões, exprimir opinião com I think, I don't agree, it doesn't 
matter. 12- Gramática: presente contínuo, para o presente e o 
futuro; I will have; no=not any; could para os pedidos, expressão: 
do you mind if; shall we. Funções, noções, vocabulário e temas: 
pedir e dar informações sobre o que as pessoas estão a fazer, o 
que se passa, planos, futuro, sugestões, mandar, pedir e dar 
emprestado, autorização, actividades, férias, viajar, restaurante. 

Ciências Histórico-Geográficas 

Historia 

1- Pré-História e primeiras Civilizações. 2- Idade Média. 
3-Idade Moderna. 4- Do século XIX aos nossos dias. 

Geografia 

1- Condicionalismos naturais. 2- A população e a organização 
dos espaços rural, industrial e urbano; 3- A Africa das Regiões e 
Culturas. 

Formação Moral e Cívica 

1- Conhecer-se a si próprio. 2-Afect ividade e Amor. 
3- Liberdade, responsabilidade e direitos humanos 

Educação Física 

1- Ginástica de base. 2- Atletismo. 3- Desportos colectivos: 
Andebol -Basquetebol -Voleibol -Futebol. 4- Primeiros socorros. 

Matemática 

1- Potenciação. 2- Densidade do conjunto. 3- Geometria. 
4- Propriedades dos ângulos. 5- Funções lineares: estúdio 
completo. 6 - Equações literais. 7 - Triângulos. 8- Razões: 
proporções e percentagem. 9- Números reais. 10-Cálculo 
algébrico. 11- Equações quádricas. 12- Teorema de Pitágoras. 
12- Inequações e s is temas de inequações, do 1o grau. 
14- Circunferência. 15- Inequações quádricas. 

Ciências Físico-Químicas (140 horas) 

Física 

1- Grandezas Físicas. 2- Experiências Fisícas. 3- Mecânica. 
4- Energia e Trabalho. 5- Electricidade 6- Termodinâmica. 7-
Física da Atmosfera e da Água. 8- Óptica Geométrica 

Química 

1- Conceitos iniciais. 2- Substâncias e misturas. 3- Reacções e 
equações químicas. 4- Reacções ácido-base; reacções de 
Precipitação e reacções de oxidação-redução. 

Biologia (100 horas) 

1- Terra planeta em mudança. 2- Diversidade dos seres vivos. 



3- Fisiologia animal e vegetal. 4- Transmissão da vida. 

Noções de Contabilidade e Gestão 

1- Noções de Contabilidade. 2- Conceitos fundamentais de 
Contabilidade. 3- Estudo das contas segundo o PGC. 4- Criação 
de Empresas. 

Gestão de Recursos 

1 - Gestão de materiais e de equipamentos 2- Gestão de recursos 
humanos. 3- Planeamento da produção e Controlo da qualidade. 

Legislação Laboral 

1- Contratos. 2- O trabalhador e a relação individual de 
trabalho. 

Informática Aplicada 

1- Sistema operativo/Microsoft Windows. 2- Excel. 3- Word. 
4-Powerpoint. 

Disciplinas Optativas 

Os alunos deverão optar por duas das disciplinas técnicas do 
curso de nível elementar que frequentaram e do qual tiveram 
aproveitamento. O objectivo é que os alunos melhorem e 
reforcem as aprendizagens anteriores. 

Nesta escolha é importante o papel de aconselhamento dos 

professores da escola ajustando-a aos recursos didáctico-
educativos existentes. 

Deste modo e de forma personalizada deverão ser definidos 
os módulos ou macro módulos a considerar, os objectivos a 

Diploma Ministerial n.° 90/2008 

de 2 de Outubro 

Tendo-se constatado uma fraca aderência de candidatos e um 
elevado número de desistências aos exames extraordinários do 
Ensino Básico, introduzido desde o ano de 2003 (3o ano de AEA, 
5a e 7a classes), no uso das competências que me são conferidas, 
ao abrigo da alínea d) do artigo 3 do Decreto Presidencial n° 18/ 
2005, de 31 de Março, determino: 

Artigo 1.1 - E interrrompida a realização de exames 
extraordinários para o Ensino Básico, a partir de 2008. 

2- Os examinandos externos deste nivel poderão se candidatar 
para a realização dos exames no final do ano lectivo 

Art. 2. O presente Diploma Ministerial entra imediatamente 
em vigor. 

Maputo, 17 de Abrilde 2008. - O Ministro da Educação e 
Cultura, Aires Bonifácio Baptista Ali. 




