
Construção e equipamento de salas de aula na Escola primária Completa de Jembesse

A falta de salas de aula é uma das grandes dificuldades do sistema educativo de Moçambique, principalmente ao nível do
ensino primário, refletindo-se em turmas que estudam constantemente ao relento, no pátio das escolas, à sombra da
árvore, com as crianças sentadas no chão, em cima de pedrinhas. Para inverter o cenário, que não abona a favor da
qualidade da educação, a construção de salas de aula em alvenaria tem sido uma prioridade para a Helpo e, também, para
a Embaixada do Japão em Moçambique, que financiou esta proposta. Neste caso, a escola beneficiária das salas de aula
construídas de raiz foi a Escola Primária Completa (EPC) de Jembesse. Esta é a maior Escola Primária do Distrito da Ilha de
Moçambique, na Província de Nampula. Recebeu no ano letivo de 2019, 4250 alunos, 2226 raparigas e 2024 rapazes,
que frequentaram aulas entre a 1.ª e a 7.ª classe, num total de 68 turmas.
Até à inauguração das salas de aula que este projeto permitiu construir, a escola dispunha apenas de 10 salas de aula para
receber as 68 turmas existentes, o que tornava mais comum a existência de aulas à sombra do cajueiro do que dentro de
salas de aula. Para minimizar o número de turmas a estudar fora de sala, a Direção da escola adotou a estratégia de
redução do tempo de aulas e criação de um horário de 3 turnos diários. Apesar disso, continuavam a existir 36 turmas a
estudar ao relento, com os alunos sentados no chão, em cima de pedras ou troncos e os materiais escolares apoiados em
cima das pernas. Este projeto construiu 9 salas de aula em alvenaria, divididas por dois edifícios e equipadas com quadros
de ardósia e 225 carteiras escolares para as crianças se sentarem, o que possibilita uma redução de 75% no número de
turmas a estudar sem acesso a sala.

Localização:

• Distrito da Ilha de Moçambique, 
Província de Nampula, 
Moçambique

Período de execução:

• Fevereiro de 2019 a Dezembro de 
2022

Beneficiários/as:

• 4241 crianças (2027 rapazes e 
2214 raparigas)

Implementador: 

• Associação Helpo

Financiador:
• Embaixada do Japão –

Moçambique (Programa APC –
Assistência para Projetos 
Comunitários e Segurança 
Humana)

Valor total do projeto:

• 79.457,65€

Objetivo Geral:
Assegurar que todas as crianças ingressem no ensino na 
idade certa (6 ou 7 anos) e que permaneçam até 
completar a sétima classe; 

Objetivo Específico:
Melhorar o acesso ao Ensino Primário da população do 
Jembesse, através da melhoria das infraestruturas na EPC 
de Jembesse.

Atividades:

1. Construção de 9 salas de 
aula em alvenaria;

2. Aquisição de 225 carteiras 
escolares. 

Financiador: Implementador:


