
Cluster da Cooperação Portuguesa, eixo 3 
Ensino Pré-Escolar na Ilha de Moçambique – Extensão da fase III

Em Moçambique, apenas 3,5% da população infantil com idade entre os 3 – 5 anos frequenta um estabelecimento de
Educação Pré-Escolar. Em 2020, foi publicado o Plano Estratégico de Educação (PEE), com o lema “Educação inclusiva,
Patriótica e de Qualidade”. A criação da Estratégica de Desenvolvimento Integrado da Criança em Idade Pré-Escolar
(DICIPE) 2012-2021 deu um primeiro passo em termos de compromisso com a Educação Pré-Escolar.
A Educação Pré-Escolar é entendida como uma estimulação do desenvolvimento físico, psíquico, e intelectual das crianças
entre os o e os 5 anos de idade, com vista à sua preparação e prontidão para o início da atividade escolar.
No entanto, o financiamento destinado à Educação Pré-Escolar em 2018 representava apenas 0,04% do orçamento total
da educação. A maior parte das respostas são iniciativas privadas ou comunitárias, e as famílias mais pobres não têm
capacidade de assegurar esta despesa, e o acesso torna-se ainda mais escasso em contextos rurais.
O Cluster da Cooperação Portuguesa na Ilha de Moçambique iniciou a sua intervenção na área de educação pré-escolar em
2012, altura em que foi criada a primeira Escolinha, atualmente Centro Infantil da Ilha de Moçambique (CIIM). A Helpo
integra este projeto, em parceria com o Conselho Municipal da Ilha de Moçambique desde 2016, e atualmente o serviço de
educação pré-escolar conta com 4 escolinhas e centros infantis e é pretendido garantir a sustentabilidade das mesmas,
reforçar o envolvimento parental, investir na capacitação contínua dos/as educadores/as de infância, assegurar a
alimentação e apoio nutricional.

Período de execução:

• Fase III: 2016-2018
• Fase III: 2019-2023
• Em execução ciclo 2022-2023

Beneficiários/as:

• 1110 crianças entre os 6 meses - 6 
anos  com frequência nas escolinhas, 
centros infantis e PACEP (530 em 2022 
e 580 em 2023)

• 32 educadores/as de infância das 
Escolinhas do Cluster; 

• 4 facilitadores/as PACEP
• Pais/mães e EE de crianças que 

frequentam as 4 escolinhas do Cluster e 
as atividades propedêuticas do PACEP

Implementador: 
• Associação Helpo

Financiador principal:

• Camões I.P.

Parceiros técnicos: 
• Conselho Municipal da Ilha de 

Moçambique

Valor total do projeto:
• 478.276,16€

Objetivo Geral:
Contribuir para o aumento da qualidade e do acesso ao 
ensino pré-escolar em Moçambique.

Objetivo Específico:
Prestação de um serviço formal de educação pré-escolar com 
qualidade e replicável na Ilha de Moçambique.

Resultados Esperados

1. Assegurada a continuidade da prestação do serviço e
disponibilizado o serviço de educação pré-escolar nas escolinhas
da Ilha de Moçambique criadas através do Cluster da Cooperação
Portuguesa, adequado às vulnerabilidades criadas pela pandemia
de COVID-19;

2. Implementado o Programa de Aquisição de Competências 
para o Ensino Primário (PACEP), em contextos de 
vulnerabilidade socioeconómica;

3. Criadas as condições para a sustentabilidade do projeto ao 
nível da formação contínua e ao nível da apropriação da 
gestão da rede de escolinhas.
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