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República de Moçambique 

Governo da Província da Zambézia 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Dr. Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da Província, por 

ocasião da abertura do ano Lectivo Escolar de 

2017. 

 

 

 

 

 

 

Namacurra, 20 de Janeiro de 2017 



Página 2 de 12 

 

 
Senhora Administradora do Distrito de 

Namacurra; 

 

Senhor Director Provincial de Educação e 

Desenvolvimento Humano; 

 

Senhores Membros do Governo do Distrito de 

Namacurra; 

 

Estimados Líderes Religiosos e Comunitários; 

 

Estimados Professores, alunos, Pais e 

Encarregados de Educação; 

    

   Caros Convidados; 

 

  Minhas Senhoras e Meus senhores! 
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Em primeiro lugar gostaria de saudar a todos vós 

aqui presentes nesta cerimónia, espero que 

tenham iniciado o novo ano de 2017 da melhor 

forma, junto as vossas famílias e desejo-vos 

sinceros votos de um ano cheio de prosperidade. 

Permitam-me de forma especial, em nome do 

Governo da Província da Zambézia e em meu nome 

pessoal, endereçar especiais saudações à Sua 

Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 

República de Moçambique, pelo seu empenho na 

busca de caminhos para a obtenção de uma paz 

efectiva e pela forma sábia como tem dirigido os 

destinos do povo Moçambicano rumo ao 

desenvolvimento.  

Gostaria igualmente agradecer a população de 

Namacurra pela calorosa recepção que nos 
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proporcionaram à nossa chegada, com cantos, danças 

e outras manifestações culturais que constituem o 

nosso rico e valioso património cultural. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Hoje estamos a testemunhar a abertura solene do 

Ano Lectivo Escolar de 2017, sob o lema “Por uma 

Educação de Qualidade rumo ao Desenvolvimento” 

e juntamente inauguramos 5 salas de aulas da Escola 

Primária de Maulate, resultado do empenho do 

governo que quer ver melhoradas as condições de 

ensino e aprendizagem e da qualidade de ensino. 

 

A Abertura do Ano Lectivo Escolar, constitui um 

momento privilegiado em que os quadros, técnicos e 

a comunidade levam a cabo um conjunto de acções 
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para assegurar que o início das aulas decorra com 

normalidade, visando o sucesso escolar no fim do 

ano. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

Tomando como base os vários progressos registados 

à luz dos objectivos definidos no Programa 

Quinquenal do Governo, para o sector da Educação 

e considerando os esforços que o Sector tem vindo a 

realizar com vista a garantir a implementação eficaz 

do Plano Económico e Social, em 2016 a Província 

funcionou com um total de 5.368 escolas distribuídas 

por vários níveis de ensino, sendo 5.330 públicas e 38 

privadas, em 2017 a província vai funcionar com um 

total de 5.631 escolas.  

No ensino primário do 1º Grau, o número 

projectado para 2017 é de 3.336 escolas, contra 3.264 
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em 2016, para atender o efectivo de 1.364.177 

alunos. 

 

No Ensino Primário do 2º Grau, a Rede Escolar 

cresceu de 1.920 escolas do EP2 em 2016 para 2.181 

Escolas da EP2 em 2017, para atender o total de 

183.502 alunos. 

 

O Ensino Secundário Geral do 1º Ciclo, cumpriu-se 

com a implantação deste nível de ensino em todos os 

Distritos da Província, sendo o novo desafio, atingir 

por completo os Postos Administrativos. Para o ano 

2017 está previsto que funcionem cerca de 75 

escolas, contra 73 do ano 2016. Este nível irá 

congregar um efectivo escolar de 100.003 alunos, 

contra um efectivo total de 92.037 em 2016. 
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O Ensino Secundário Geral do 2º ciclo irá 

funcionar em 2017, com um total de 39 escolas 

para atender cerca de 39.038 alunos, contra 34 

escolas de 2016. 

 

No subsistema de Alfabetização e Educação de 

Adultos as projecções apontam que cerca de 

198.126 alfabetizandos vão frequentar as aulas 

em 2017 do 1º ao 3º ano. 

  

Minhas Senhoras e meus Senhoras! 

 

O nosso Governo desafia o sector da educação a 

continuar a ampliar a rede escolar, como forma de 

responder a demanda através da construção acelerada 
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de escolas com a participação das comunidades e de 

outros parceiros da Educação; 

A Continuar a equipar as escolas com carteiras para 

que nenhum aluno estude sentado no chão; 

A Continuar a equipar as Escolas Secundárias Gerais 

com laboratórios e salas de informática; 

A Continuar com o recrutamento de Professores de 

modo a reduzir o rácio aluno/Professor, na Província; 

 

Por outro lado, ao nível da base, devem realizar-se 

capacitações dos Professores para provisão de 

materiais didáctico-pedagógicos sobre a leitura, escrita 

e outros; 

 

Encorajamos a valorização e criação de 

oportunidades para estimular os melhores 
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professores e funcionários pelo seu bom 

desempenho ao longo de todo o ano. 

 

Estimados Professores! 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Aproveito esta oportunidade para deixar o meu 

grande apelo para que no vosso trabalho diário 

empenhem-se de forma vigorosa contra os 

casamentos prematuros, contra o assédio sexual e não 

incentiveis a ausência dos alunos das salas de aulas 

com as vossas ausências.  

 

Este ano inicia a realização da prova de vida dos 

funcionários, no mês em que cada um celebra o seu 

aniversário. Convidamos a todos os professores a 

aderir ao processo e não crieis dificuldades. 
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Aos Pais e Encarregados de Educação devem sentir-

se envolvidos nas actividades da escola, na 

manutenção das infraestruturas escolares, bem como 

ajudar os vossos educandos na conservação do Livro 

Escolar; 

 

 

Caros presentes! 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Temos estado a observar nas nossas comunidades a 

prática de queimadas descontroladas que devastam as 

nossas florestas contribuindo negativamente para o 

empobrecimento dos solos. Para este mal, somos 

todos chamados a contribuir no controle e 

eliminação através de educação dos nossos filhos e 

das comunidades em geral. 
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Como deve ser do vosso conhecimento, o país em 

geral e a nossa Província, em particular, está 

envolvida no movimento que visa aumentar a 

produção e produtividade agrícola, por isso somos 

igualmente chamados a dar o nosso contributo para 

melhorar as condições de alimentação dos nossos 

filhos e da nossa família. 

Para terminar, apelamos a toda comunidade Escolar 

a tirar maior proveito das instalações escolares que 

acabamos de inaugurar, saibam conservá-las para que 

possam servir aos alunos de hoje e de amanhã.  

 

Com estas palavras, declaro aberto o Ano Lectivo 

Escolar de 2017. 

 

”Por uma Educação de Qualidade rumo ao 
Desenvolvimento”. 

 

Pela atenção dispensada, muito obrigado! 
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Namacurra, 20 de Janeiro de 2017 


