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A – INTRODUÇÃO  
 

O presente Relatório diz respeito a uma Missão em Timor-Leste enquadrada no Protocolo 

celebrado entre o CAMÕES – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., e a Universidade de 

Aveiro, datado de 23 de março de 2016, relativo ao Projeto FORMAR MAIS – Formação 

Contínua de Professores, em curso em Timor-Leste desde julho de 2016.  

A Missão aqui reportada enquadra-se nas funções de acompanhamento e supervisão científico-

pedagógica atribuídas à Universidade de Aveiro (Protocolo - Cláusula 5.ª, alínea d), 

especificamente “acompanhar, supervisionar e apoiar a implementação do Projeto, em Timor-

Leste, na vertente científico-pedagógica, em articulação com ME-RDTL/INFORDEPE e o CAMÕES, 

I.P.”. Trata-se da primeira Missão efetuada de todas as previstas para o Projeto até final de 

2018, com a periodicidade de duas por ano, conforme Documento do Projeto (Secção F.2 

Controlo e Acompanhamento). No caso do ano de 2016 esta é a única missão dado o projeto ter 

tido início apenas no mês de julho.  

 

A Missão foi desenvolvida por Isabel P. Martins e Ângelo Ferreira, na qualidade de responsáveis 

designados na Universidade de Aveiro para o exercício das funções acima referidas.  

A deslocação dos dois responsáveis teve lugar de 03 a 20 de novembro de 2016, sendo o tempo 

de permanência em Timor-Leste de 05 a 19 de novembro. Todos os dias, total 14 dias, foram de 

trabalho efetivo no âmbito da Missão.   

 

Através do Relatório a seguir desenvolvido pretende-se dar a conhecer às partes interessadas, 

CAMÕES, I.P. e Universidade de Aveiro, todo o trabalho desenvolvido, as Entidades e 

Personalidades contactadas, as Escolas visitadas, as evidências recolhidas sobre a consecução 

do Projeto Formar Mais, bem como as principais fragilidades identificadas. Terminaremos com 

apresentação de sugestões/recomendações para o prosseguimento do Projeto, bem como de 

considerações sobre o trabalho do grupo de missão, em particular as suas limitações.   

 

B – DESCRIÇÃO DA MISSÃO 

B. 1 Objetivos (gerais e específicos)  
 

Os objetivos da Missão estão profundamente articulados com os objetivos do Projeto Formar 

Mais no sentido de poder fornecer às partes envolvidas indicadores que permitam ajuizar sobre 

o modo como o mesmo está a ser conduzido face aos propósitos que nortearam a sua conceção. 

Este Projeto integrado na Cooperação de Portugal com Timor-Leste no domínio da Educação 

«visa continuar o apoio à reconstrução do sistema educativo de Timor-Leste e à consolidação do 

uso da Língua Portuguesa, como instrumento para fins de ensino, aquisição e acesso ao 
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conhecimento, por via do reforço da formação de professores em exercício nos vários níveis de 

ensino, […] através de um grupo de 26 professores portugueses que atuarão em todos os 

Municípios do território e de um coordenador-adjunto que supervisionará, no terreno, a 

execução das atividades». Assim, tem como Objetivo Geral a «Consolidação do sistema 

educativo de Timor-Leste através do apoio ao setor da formação académica e profissional do 

pessoal docente e de profissionais do sistema educativo», e como Objetivo Específico o «Reforço 

das competências técnico-científicas, didático-pedagógicas e linguístico-comunicativas em 

Língua Portuguesa de docentes e diretores de Escolas do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário».  

 

Os objetivos da Missão tiveram como referencial o Documento de Projeto (DP), em particular 

os objetivos geral e específicos enunciados.  

Assim,  

Objetivo Geral da Missão: Supervisionar do ponto de vista científico-pedagógico o modo como 

as Atividades descritas no DP estão a ser conduzidas.  

 

Objetivos Específicos:  

(i) Verificar como decorrem as atividades de formação de docentes do 3.º CEB, de todas as áreas 

disciplinares, com vista ao desenvolvimento de competências em Língua Portuguesa.  

(ii) Verificar como decorrem as atividades de formação de professores de 7.º, 8.º e 9.º anos de 

escolaridade da disciplina de Português, nas Escolas do Ensino Básico. 

(iii) Verificar como decorrem as atividades de apoio à gestão e administração de Escolas Básicas 

e Secundárias envolvidas no Projeto.    

(iv) Verificar como decorrem as atividades de formação de professores de 15 áreas disciplinares 

do Ensino Secundário Geral, com vista ao desenvolvimento de competências científico-

pedagógicas gerais e específicas para a gestão do novo Currículo do ESG.  

(v) Sistematizar evidências recolhidas e fazer sugestões sobre o prosseguimento do Projeto.  

 

 

B. 2 Entidades envolvidas na Missão  
 

A Equipa de Missão, constituída por Isabel P. Martins e Ângelo Ferreira, ambos da Universidade 

de Aveiro, foi acompanhada durante todo o período de permanência em Timor-Leste pela 

Coordenação do Projeto Formar Mais/INFORDEPE, a saber o Coordenador-Geral Dr. Raimundo 

Neto e a Coordenadora-Adjunta Dra. Ana Luísa Oliveira. Acompanharam também a equipa o Dr. 

Armindo Barros – Ponto Focal para a componente científico-pedagógica do Projeto Formar 
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Mais/INFORDEPE e o Dr. Pedro Patrício - Responsável pelas áreas Administrativa e Logística do 

Projeto Formar Mais/INFORDEPE.  

O CAMÕES, I.P., participou na missão, assumindo esta o formato de missão conjunta, através da 

Embaixada de Portugal em Díli representada umas vezes pela Dra. Daniela Pereira – Adida para 

a Cooperação, e outras vezes pela Dra. Cátia dos Santos - Técnica Sectorial de Cooperação.   

A participação dos responsáveis pela Coordenação do Projeto Formar Mais durante toda a 

Missão foi de grande importância na contextualização dos objetivos da Missão, quer junto das 

Entidades que se dignaram receber-nos, quer junto da Direção das Escolas visitadas. Com efeito, 

teria sido totalmente impossível realizar a Missão neste formato sem este acompanhamento 

diário e preparação prévia da Agenda.   

 

B.3 Agenda da Missão  
 

A Agenda da Missão foi cuidadosamente preparada pela Coordenação do Projeto Formar Mais, 

antes da saída de Portugal dos membros da Equipa, em estreita colaboração com estes. De facto, 

era claro para ambas as partes que se tratava da primeira missão de Acompanhamento de um 

Projeto que tinha cerca de quatro meses de existência no terreno e que a recolha de dados 

deveria ser tão ampla quanto possível.  

Assim, foram definidos os seguintes critérios para a seleção dos interlocutores:  

a) Diversidade no envolvimento no Projeto: Coordenadores do Projeto, Responsáveis 

políticos, Diretores de Escolas, Formandos e Formadores.  

b) Diversidade geográfica alargada das Escolas a visitar, tendo em conta as condições de 

acesso aos Municípios e rentabilização da sua proximidade com vista a alargar o número 

de Escolas a visitar.  

 

Durante o período da Missão foi necessário fazer ajustes à programação por alteração da 

disponibilidade de alguns interlocutores para nos receber e/ou para rentabilizar as deslocações 

no território.  

 

A Agenda da Missão, tal como foi cumprida, encontra-se no Anexo 1.  

No total foram visitadas:  

- 8 Escolas Básicas Centrais localizadas em 5 Municípios (Díli, Liquiçá, Ermera, Baucau e Lautém);  

- 7 Escolas Secundárias localizadas em 7 Municípios (Liquiçá, Ermera, Aileu, Ainaro, Baucau, 

Lautém e Manatuto).  
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No que respeita ao 3.º CEB, foram visitadas as Escolas envolvidas no Projeto, exceto a escola 

EBC3 de Viqueque por falta de Formador (aguarda-se preenchimento do lugar no início de 

janeiro 2017) e a Escola EBC3 Esperança da Pátria em Díli, por falta de tempo.  

 

No caso do Ensino Secundário Geral, são 12 os Municípios onde o Projeto decorre, em geral na 

Escola sede, respeitante a 15 disciplinas do Currículo. Foram visitadas 7 escolas, nas quais se 

encontrava a decorrer formação em Português, Inglês, Cidadania e Desenvolvimento Social, 

Tecnologias Multimédia, História, Física, Química e Geologia. Não foi possível, no tempo 

disponível, realizar a deslocação aos Municípios de Bobonaro, Manufahi, Covalima e Viqueque. 

Em Díli não foi possível conciliar horário de permanência da Equipa de Missão com horário de 

funcionamento da Escola Secundária 4 de Setembro.  

A disciplina de Economia e Métodos Quantitativos não tem formador no ativo por razões que 

são conhecidas do CAMÕES, I.P., aguardando-se decisão superior para proceder à sua 

substituição. A formação para as restantes 14 disciplinas está em curso.  

A formadora da disciplina de Matemática iniciou baixa médica no fim da primeira semana de 

novembro, tendo seguido para Portugal para tratamento médico. Não se prevê que possa 

retomar funções ainda no segundo trimestre.    

 

B.4 Reuniões realizadas  
 

Uma das componentes da Agenda da Missão compreendeu a realização de reuniões com 

Entidades e Responsáveis educativos em Timor-Leste e Agentes de Cooperação.  

Dada a tipologia do Projeto Formar Mais em que os formadores portugueses Agentes de 

Cooperação estão distribuídos por 12 Municípios, foi muito oportuno a chegada da Equipa de 

Missão a Timor-Leste, 05 de novembro, coincidir com a permanência em Díli de todos os 

Formadores, na sua deslocação mensal. Pudemos, assim, realizar uma reunião geral com todos 

os formadores (total 23, conforme adiante se explicará). A reunião, previamente convocada, 

teve como finalidade a Equipa de Missão cumprimentar todos os professores e auscultar as suas 

experiências enquanto formadores, bem como as suas perceções sobre dificuldades e 

expectativas relativamente ao Projeto Formar Mais. Todos os professores puderam apresentar, 

de forma sucinta, os aspetos que mais os haviam marcado no trabalho já realizado. Demos 

particular atenção aqueles que se encontravam pela primeira vez em Timor-Leste e ou, pela 

primeira vez, participavam num Projeto com acompanhamento da UA. Explicamos a todos que 

a nossa Missão duraria duas semanas e, por isso, não teríamos tempo de visitar todas as Escolas 

mas muitas seriam contempladas. Aí, e nesses casos, poderíamos aprofundar de forma 

contextualizada aquilo que estavam agora a referir. A reunião durou cerca de 2h 30min e foi 

acompanhada pela Coordenadora-Adjunta que atempadamente tinha informado e convidado 

todos os professores.   
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As reuniões formais e institucionais decorreram nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro.  

Todas as reuniões foram acompanhadas pelo Coordenador-Geral e Coordenadora-Adjunta do 

Projeto Formar Mais e representante da Embaixada de Portugal em Díli.  

No último dia da Missão, 18 de novembro, realizou-se uma reunião conjunta da equipa com o 

Senhor Ministro da Educação, Senhor Embaixador de Portugal e Adida para a Cooperação, no 

Ministério da Educação, para apresentação de resultados provisórios da Missão.  

 

A primeira reunião, a 07 de novembro, foi com o Senhor Embaixador de Portugal em Díli e 

acompanhada pela Sra. Adida para a Cooperação.  

As reuniões seguintes, e pela ordem de realização conforme consta na Agenda da Missão, foram 

com 

- Senhor Presidente do INFORDEPE, INFORDEPE (07.11.2016); 

- Senhor Diretor Nacional do Currículo e Avaliação Escolar, Ministério da Educação 

(07.11.2016); 

- Senhor Vice-Ministro da Educação, Ministério da Educação (08.11.2016); 

- Senhor Ministro da Educação, Ministério da Educação (09.11.2016); 

- Senhor Diretor-Geral da Política, Planeamento e Parcerias, Ministério da Educação 

(10.11.2016).  

 

Todas as Entidades que nos receberam manifestaram muito apreço e consideração pela nossa 

presença, enunciaram aspetos da política educativa em Timor-Leste aos quais dedicam especial 

atenção no âmbito das suas funções e quiseram ouvir e perceber as nossas opiniões sobre 

dimensões do Projeto Formar Mais que poderão contribuir para minorar alguns dos problemas 

do sistema educativo timorense. Todas as reuniões foram conduzidas num ambiente de 

cordialidade mútua e de franca cooperação interinstitucional. Tivemos sempre oportunidade de 

salientar a articulação do Projeto Formar Mais com projetos anteriores (Falar Português – 

Reestruturação Curricular do Ensino Secundário Geral em Timor-Leste; PFICP – Projeto de 

Formação Inicial e Contínua de Professores) e de apresentar os nossos pontos de vistas sobre 

carências do sistema educativo de Timor-Leste.  

Em todas as reuniões o foco principal de atenção foi a formação de professores em todas as 

áreas do currículo, e a melhoria das competências de todos, professores e alunos, na Língua 

Portuguesa, o que é afirmado, muito para além da questão da qualidade do ensino, como 

desígnio nacional. O Projeto Formar Mais tem essa finalidade, é sabido de todos, e todos os 

interlocutores consideraram o trabalho importante.  
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B.5 Escolas visitadas  
 

A concretização dos objetivos da Missão implicava a deslocação a Escolas onde o Projeto Formar 

Mais está a ser implementado e a auscultação, no local, dos intervenientes no mesmo, Direção 

da Escola, professores formandos participantes, formador designado e aí colocado, outros 

professores (por exemplo, responsável pela biblioteca da Escola).   

Pretendia-se recolher o maior número possível de indicadores que nos permitissem ajuizar 

sobre o grau de satisfação dos destinatários (professores e Direção da Escola), as 

potencialidades/vantagens que reconheciam no Projeto, as suas limitações e formas de as 

superar. Foi sempre intenção da equipa criar um clima de franca cordialidade que 

proporcionasse a todos a expressão das suas ideias e anseios em relação ao futuro da educação 

em Timor-Leste, o funcionamento da própria escola e o uso da Língua Portuguesa.  

Em todas as escolas a Equipa de Missão foi recebida pela Direção ou seu representante 

(excetuados os casos assinalados), que fez uma descrição da Escola e acompanhou a equipa 

numa visita a parte das instalações (por exemplo, Biblioteca e sala de formação). Aqui a equipa 

reuniu com o Formador e Formandos sobre o trabalho em curso, auscultou dificuldades sentidas 

e mais-valias profissionais alcançadas.  

No total, visitaram-se 15 Escolas sendo 8 Escolas Básicas e 7 Escolas Secundárias, a seguir 

listadas pela ordem da visita efetuada, conforme indicado na Agenda da Missão. Para cada uma 

delas identifica-se o Diretor / Diretor-Adjunto, apresenta-se uma descrição sucinta sobre o 

acolhimento dedicado à Equipa de Missão, identifica-se o Formador em exercício nessa escola 

e descrevem-se algumas características da mesma.  

1. EBC3 Sérgio Vieira de Mello (Díli), 08 novembro, 11h.  

Formação em Língua Portuguesa para todos e professores e formação de professores 

de Português do 3.º CEB.  

O Formador Paulo Paredes encontrava-se, de baixa médica, em tratamento em 

Portugal.  

Diretor Manuel Pinto que nos recebeu juntamente com Adjunto, descreveu a dimensão 

da escola e mostrou-se muito interessado na formação em Língua Portuguesa que 

decorre às terças e quintas-feiras.  

A Escola tem Biblioteca, a qual visitámos, e usa sistema de requisição de manuais pelos 

alunos.   

 

2. EBC3 30 de Agosto (Díli), 08 novembro, 14h30min.  

Não estava presente nenhum membro da Direção da Escola (Diretor: Filomeno Salsinha; 
Diretor-Adjunto: João dos Santos).  
Formadora Patrícia Barradas.  

Formação em Língua Portuguesa para todos os professores da Escola (mais de 60). 

Estavam presentes 9 formandos.  

Tutoria Científico-pedagógica (TCP) a 6 formandos de Português do 3.º CEB 
(responsabilidade de Patrícia Barradas), mais 4 (responsabilidade de Marta Artilheiro).  
Biblioteca em fase de organização.   
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3. EBC3 10 de Dezembro (Díli), 08 novembro, 15h30min.  

Não estava presente nenhum membro da Direção da Escola (Diretor: Calistro Guterres).  

Formadora Marta Artilheiro.  

Formação em Língua Portuguesa para todos os professores da Escola (35 formandos de 
Nível A2; 14 formandos de Nível B1) e formação de professores de Português do 3.º CEB, 
incluindo um estagiário. Estavam presentes 7 formandos. A formadora dá também TCP 
na escola 30 de Agosto a 4 formandos. 
Biblioteca em processo de arrumação. Funciona sistema de requisição de manuais.  

 

4. ESP de Liquiçá (Liquiçá), 09 novembro, 14h30min.  

Diretor António Oliveira Nunes.  

Formador de História (ESG) Hugo Fernandes.  

História tem 3 formandos, estavam duas professoras presentes.  

Visitámos Biblioteca em fase de arrumação e aguardando obras de restauro.  

 

5. EBC3 de Liquiçá (Liquiçá), 09 novembro, 16h.  

Diretor João R. Pereira.  

Formadora Sílvia Lopes.  

Formação em Língua Portuguesa para todos e professores, 43 formandos num curso de 

LP de Nível A1, divididos em dois turnos (manhã e tarde), e formação de 7 professores 

de Português do 3.º CEB.  

Diretor defende que todos os professores deverão saber o currículo da disciplina e saber 

Português. Não está satisfeito com a frequência dos professores no curso de Língua 

Portuguesa. Os Manuais são usados na escola mas preparam regulamento para ceder 

livros aos alunos.  

Existe material de música na escola mas precisam de sala própria. Foi improvisada uma 

‘zona para música’ na biblioteca já recuperada. Diretor muito crítico sobre condições 

dispensadas, pelo Ministério, às escolas públicas que considera estarem ‘abandonadas’.   

 

6. ESP Nino Conis Santana (Ermera), 10 novembro, 9h30min.  

Diretor António Alves da Costa.  

Formadora de Inglês (ESG) Vera Marques.  

Inglês tem 12 formandos, inclui estagiários (UNTL e UNITAL). 

Diretor agradece a formação que considera muito importante. Existem Manuais para 

uso em sala de aula apenas. Existe carência de professores com formação em Geologia, 

História, Geografia, Temas de Literatura e Cultura, Tecnologias Multimédia.  

Visitámos Biblioteca já recuperada.  

 

7. EBC 10 de Abril de 1999 (Ermera), 10 novembro, 11h.  

Diretor António de Jesus.  

Formadora Marta Antunes.  

Formação em Língua Portuguesa para todos e professores e formação de professores 

de Português do 3.º CEB.  
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Diretor elogiou o trabalho da Formadora, integrada na escola, acompanha e apoia os 

professores todo o dia, come na escola com os professores. Queremos que continue 

nesta escola por mais dois anos. Diretor muito interessado na Língua Portuguesa 

destinou o dia de quinta-feira para formação, de caráter obrigatório, para todos os 

professores. As aulas previstas para esse dia passam para sábado. São 40 Formandos, 

incluindo o Diretor. São 7 os formandos da Tutoria Científico-Pedagógica (4 professores 

da escola e 3 estagiários). 

Propõe a continuação da formação em Português e também nas outras disciplinas.  

 

8. ESP de Aileu (Aileu), 11 novembro, 9h30min. 

Não estava presente nenhum membro da Direção da Escola (Diretor: Sr. Alegria).  
Formadora de Geologia (ESG) Diana Gonçalves.  

Dois Formandos de Geologia em trabalho: professor João Mesquita, professor 

permanente; professor Santiago Conceição, professor voluntário. Acompanhámos o 

trabalho do grupo e os dois formandos fizeram uma apresentação para a equipa de 

missão sobre caraterísticas da geologia de Timor-Leste. O professor Santiago exprimiu-

se muito bem em Português.  

 

9. ESC Nossa Senhora de Lurdes, Hatu-Udo (Ainaro), 11 novembro, 16h.  

Diretor Padre Xavier Nieto.  

Formadores Liliana Ferreira (Português) e Pedro Peixoto (Cidadania e Desenvolvimento 

Social).  

Escola inicialmente não prevista no DP, mas cuja formação foi aprovada pela 
Coordenação do Projeto, dado o interesse manifestado e a disponibilidade dos 
formadores portugueses de trabalharam para além das 22h semanais estabelecidas no 
contrato. 
Presentes 20 dos 42 Formandos que frequentam regularmente a formação.  
Diretor e professores salientaram a importância da formação em Língua Portuguesa e 

outras disciplinas. Todos querem aprender. Realçam que Timor-Díli é diferente de 

Timor-mato-montanha. Pedem mais formação em Português e recursos materiais como 

laboratórios, computadores, equipamentos didáticos e biblioteca. No caso da biblioteca 

têm um projeto para construção de raiz de um edifício próprio.   

Comunidade muito entusiasta com o trabalho dos formadores.  

Os professores da Escola são todos jovens e manifestam grande vontade de aprender, 

verificando-se níveis elevados de assiduidade.  

Tem sido critério do Diretor selecionar, sempre que possível, jovens recém-licenciados 

tendo como intenção mantê-los a lecionar na respetiva área específica.  

Os alunos usam os manuais do novo currículo, sendo-lhes permitido que os levem para 

casa durante todo o ano letivo, mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. 

 

10. EBC3 Tirilolo (Baucau), 14 novembro, 10h30min.  

Diretor Vicente da Silva.  

Formadora Lucinda Ramos.  
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Existem 37 professores inscritos na formação em Língua Portuguesa, divididos em dois 

grupos A1 e A2, mas a conciliação de horários é difícil. Existem 4 formandos na Tutoria 

Científico-Pedagógica.  

Formadora apoiou escola na correção, do ponto de vista linguístico, dos enunciados das 

provas de avaliação.  

Diretor apresentou historial da escola após Referendo de 1999, destacando o papel dos 

professores na recuperação da mesma e no seu funcionamento até ao 12.º ano. 

Recentemente, numa Competição de alunos do 9.º ano, sobre Educação/ Ambiente/ 

Saúde/ Desenvolvimento Rural os alunos fizeram discurso em Português. Na 

competição participaram 11 Sucos e as crianças exprimem-se bem em português.  

 

11. EBC3 de Vila Nova (Baucau), 14 novembro, 14h30min.  

Diretor-Adjunto João Bosco da Silva.  

Formadora Joana Silva. 

Formação em Língua Portuguesa para todos e professores e formação de professores 

de Português do 3.º CEB.  

O curso de Língua Portuguesa tem frequência reduzida (cinco formandos). Existem 2 

professores de Português 3.º CEB para TCP.  

Reunião geral com 22 professores presentes, previamente convocados pelo Diretor.  

Alguns professores falaram na reunião manifestando apreço pela presença da 

formadora e pelo seu trabalho. Realçaram o papel do Português como língua histórica. 

Dificuldades na frequência do curso de Língua Portuguesa dado a falta de incentivos (o 

que não acontece com curso do INFORDEPE) e falta de transportes públicos, o que 

dificulta a deslocação dos professores para participarem.  

Visitámos “Espaço de Leitura” concebido e reabilitado pela Formadora.  

Formadora está a apoiar a organização da sala da Direção da Escola, a qual também 

visitámos. 

  

12. ESP N.º 1 de Baucau (Baucau), 14 novembro, 16h.  

Diretor Paulo Dias.  

Formador de Tecnologias Multimédia (ESG) Octávio Pereira.  

Existem 7 formandos (estavam quatro na sala). Os professores querem formação em 

Informática e querem curso de Português.  

Existe Sala/ Laboratório de Informática equipado com 16 computadores. Foi dito que a 

sala está sempre cheia.  

O Formador apoia direção da escola em aspetos administrativos (ex.: livro de ponto, 

calendário letivo para o próximo ano). Diretor reforça a exiguidade dos espaços, 

reuniões de professores só em férias escolares porque não há sala. 

Visitámos escola, muito degradada e com muito lixo, vandalizada pela comunidade 

externa à escola. A biblioteca necessita de instalações (pedido já iniciado).  

Pedem biblioteca, laboratório, computadores. Foi recuperada uma sala para servir de 

sala de professores mas dada a escassez de espaços esta é utilizada para aulas de 12.º 

ano. Em anexo existe uma arrecadação que serve provisoriamente para depósito de 

Manuais e outros livros.   
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13. EBC3 de Lautém (Lautém), 15 novembro, 10h.  

Diretor Tito Lopes; Diretor-Adjunto Frederico da Silva.  

Formadora Vânia Sousa, colocada há 3 semanas. Curso de Língua Portuguesa começa 

em janeiro.  

Formandos de Português são dois (a professora de 7.º ano de escolaridade está em 

licença de maternidade). Direção valoriza muito o trabalho da formadora. 

A apetência para a aprendizagem do Português é elevada no Município de Lautém. 

Biblioteca em recuperação. Bibliotecário Nicolau Amaral.   

 

14. ESP Nino Conis Santana (Lautém), 15 novembro, 15h.  

Diretor Pedro da Costa.  

Formador de Física (ESG) Victor Silva. Presentes, em formação, 9 formandos 

provenientes de várias escolas. Em curso estava a preparação das comemorações do 28 

de novembro devendo ser apresentadas várias experiências de Física e Química. O 

formando José Pires demonstrou a construção de alguns dispositivos que iriam ser 

usados e explicou o seu funcionamento/fundamentação.   

A escola está bem organizada, a biblioteca foi recuperada pela formadora anterior, 

existe um grande relvado que vai servir de ‘palco’ para as comemorações do 28 de 

novembro.  

 

15. ESC Santo António (Manatuto), 16 novembro, 14h30min.  

Diretor Padre Hipólito Gonçalves não estava presente nem se fez representar por 

qualquer outro membro da direção.  

Formadora de Química (ESG) Ana Sílvia Escudeiro.  

Formandos são quatro (no período de exames vem mais um professor).  Estavam apenas 

dois: professora Fátima Soares tem formação e leciona Química 10.º, 11.º e 12.º ano; 

professor Nelson Lemos tem formação em Química mas leciona Geografia. Faltavam 

professor Mário Corsino (tem formação em Química mas leciona História) e professor 

Januário Ximenes tem formação e leciona Química.  

A Escola Sede, onde deveria decorrer a formação, é muito distante do centro da cidade 

e não há transporte. Daí a formação ter sido transferida para a Escola Santo António. 

Escola com falta de gestão escolar.  

Não existe ainda sala para equipamento de Química e Biologia.  

Formadora apoia a direção e a biblioteca.  

A formação decorre durante a tarde. De manhã são as aulas (até 10h30min).  

Os formandos justificam a importância da formação (“aprender conteúdos, aprender 

Língua Portuguesa, aprender língua da ciência, aprender a fazer plano de aula, a fazer 

prática e a fazer relatório”). A equipa pôde observar uma planificação apresentada por 

um formando.  
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B 6. Evidências sobre a consecução do Projeto Formar Mais 
 

Conforme descrito acima, as Escolas visitadas apresentaram caraterísticas distintas, salientaram 

especificidades próprias, pelo que as opiniões explicitadas pelos interlocutores, Direção, 

professores formandos e outros professores, também foram diversas. No entanto, há aspetos 

que podem considerar-se comuns, os quais importa aqui salientar.  

(1) Aceitação e valorização, por parte de Diretores e docentes/formandos timorenses, do 

Projeto Formar Mais, em relação a todas as suas valências (formação científico-

pedagógica, observação de aulas/codocência, apoio à direção, 

organização/recuperação da Biblioteca, atividades extracurriculares). 

 

(2) Manifestação de interesse pela formação, por parte dos formandos que assistem à 

mesma, com base no valor intrínseco da formação e não por razões externas (ex.: 

pagamento de subsídios). 

 

(3) Melhorias (potencialmente) relevantes no desempenho profissional dos formandos 

(ex.: elaboração de planificações anuais e de aula, redação de sumários, diversificação 

das estratégias de aprendizagem (como a realização de atividades experimentais/ 

demonstrações nas aulas de Ciências), maior uso da Língua Portuguesa em sala de aula, 

etc.). 

 

(4) Valorização da Língua Portuguesa como língua de ensino e de acesso ao conhecimento. 

 

(5) Maior fluência no uso da Língua Portuguesa por parte de Diretores e professores (não 

houve nunca necessidade de tradução/ uso de outra língua). 

 

(6) Reconhecimento da importância (do uso) dos Manuais Escolares. 

 

(7) Mais-valia da organização de espaços (Bibliotecas, Salas de Formação, Espaço da 

Ciência, Salas de Direção...), de forma colaborativa (agentes de cooperação e 

professores/alunos das escolas), quer para efeitos de formação de professores, quer 

para a consecução das atividades de ensino-aprendizagem previstas nos Programas das 

diversas disciplinas. 

 

 

(8) Explicitação da necessidade do reforço do Projeto (n.º de formadores) e da sua 

extensão (número de meses da formação), em particular no ESG. 

 

No caso da EBC3 10 de Abril de 1999, Gleno, registou-se o papel da Direção da Escola na 

organização da formação em Língua Portuguesa, tendo o Diretor, consciente da importância da 

formação, determinado que esta fosse obrigatória, destinando um dia por semana para a 

realização do Curso de Língua Portuguesa dirigido a todos os docentes. 
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B.7 Fragilidades evidenciadas no desenvolvimento do Projeto  
 

No que respeita a aspetos que importa melhorar no Projeto Formar Mais, a visita às Escolas, 

bem como as conversas havidas com todos os interlocutores, permitem destacar problemas 

identificados pela Equipa de Missão e preocupações corroboradas por muitos deles.  

(1) Problemas na gestão da utilização dos Manuais pelos alunos (Manuais não distribuídos 

aos alunos; Manuais ainda encaixotados e guardados nas bibliotecas/salas da Direção; 

Manuais degradados); em algumas escolas não estão definidas regras para uso dos 

Manuais, quem os pode utilizar, quando e onde. Existe um défice de informação em 

algumas escolas sobre o uso dos Manuais e ou falta de capacidade para tomar decisões.  

 

(2) Fraca assiduidade dos formandos (sobretudo no 3.º CEB), invocando razões como: (i) 

elaboração, vigilância e correção de exames (de passagem de classe, locais, nacionais); (ii) 

indisponibilidade para participar na formação no horário estipulado (ou por coincidência 

de horário ou por cansaço após horário de lecionação); (iii) distância entre local de 

residência e o local da formação.  

 

(3) Deficiente consciencialização de alguns docentes sobre os benefícios da formação, por 

exemplo: (i) não diferenciação (positiva ou negativa) entre quem participa na formação e 

quem se abstém dela; (ii) descrédito sobre o impacto da formação na progressão da 

carreira, assente em expectativas criadas em formações anteriores e goradas;  

 

(4) Concorrência de formações levadas a cabo por entidades externas ao Ministério da 

Educação e pelo próprio Ministério, na maioria dos casos, oferecendo condições 

remuneratórias mais vantajosas, distorcendo o valor da formação (para muitos docentes 

não é a qualidade da formação que interessa, nem o empenho, nem os resultados, mas 

sim o valor pecuniário que se recebe);  

 

(5) Falta de empenho de alguns Diretores na organização das condições para a formação. 

 

(6) Condições físicas deficientes em algumas escolas para a realização da formação (são 

necessários espaços apropriados, devidamente limpos e arrumados, comodidade dos 

equipamentos e mobiliário). 

 

(7) Irregularidades na colocação de professores e na distribuição do serviço docente de 

acordo com a formação académica específica (mudanças frequentes na atribuição do 

serviço docente, não tendo em conta a área de formação mas a necessidade da escola; 

inexistência de professores para a lecionação de algumas disciplinas, como acontecia com 

a disciplina de Temas de Literatura e Cultura, na ESP Nino Conis Santana de Gleno, onde a 

disciplina não funcionava com prejuízo para a formação dos alunos). Este aspeto tem 

implicações diretas e importantes na formação ministrada no Projeto Formar Mais, a 
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qual está organizada por disciplinas. Se os docentes destinatários não têm formação de 

base como poderão aproveitar a formação contínua aqui dispensada? Se os docentes 

com formação numa área estiverem a lecionar outras disciplinas poderão entender que 

esta formação não lhes é destinada.  

 

Quanto ao Projeto Formar Mais os interlocutores destacaram:  

  

(8) Reduzida duração do tempo de formação (ESG). A formação em cada disciplina deveria 

ser mais extensa e continuada em outros períodos de vigência do Projeto.  

 

 

C – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

C. 1 Conclusões tendo por base os objetivos da Missão  
 

Sistematizam-se a seguir as principais conclusões do trabalho da Equipa de Missão face aos 

objetivos definidos.  

1 – A formação de docentes do 3.º CEB, de todas as áreas disciplinares, em Língua Portuguesa 

decorre em 10 Escolas Básicas Centrais das quais visitámos oito. Inicialmente previstas 10 

EBC3, uma delas ainda não tem formador colocado aguardando-se rápida contratação. Noutra 

escola o Formador encontra-se de baixa médica e por isso a formação está suspensa. Em todas 

as escolas o Curso de Formação está planificado e organizado por níveis de proficiência dos 

formandos em Língua Portuguesa (ainda que, em vários casos, por constrangimentos diversos 

externos ao Projeto, vários níveis tenham de coexistir no mesmo curso; nestes casos, o curso foi 

delineado tendo com conta o nível de proficiência do maior número de formandos e os 

formadores portugueses aplicam estratégias de diferenciação pedagógica para dar resposta às 

necessidades formativas dos formandos com diferentes perfis de aprendizagem). O 

funcionamento dos cursos varia de escola para escola. Em algumas delas a frequência é baixa, 

dado não haver obrigatoriedade de frequência e os professores não se sentirem compensados 

pela sua frequência. Outros alegam incompatibilidade de horário ou cansaço para mais esta 

tarefa extra. Com taxas de absentismo elevadas e participação irregular é previsível que o 

aproveitamento seja reduzido. No entanto, todos os professores formandos que estavam 

presentes na Escola e com quem contactámos durante as visitas manifestaram muito interesse 

e motivação para a aprendizagem da Língua Portuguesa e realçaram a sua importância enquanto 

cidadãos timorenses e professores.   

Em algumas escolas os Diretores implementaram mecanismos para tornar obrigatória a 

frequência do curso e os próprios também são formandos. Nessas escolas, as taxas de 

assiduidade são, naturalmente, superiores. 
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Concluímos, portanto, que o Curso de Língua Portuguesa é importante mas é necessário 

estudar formas e medidas para tornar possível e obrigatória a sua frequência para todos os 

professores. Apesar de esta formação só ter sido projetada para os professores do 3.º CEB, 

houve escolas secundárias que manifestaram interesse em ter essa formação, para além da 

formação nas áreas específicas.  

 

2 – A formação de Professores de Português do 7.º, 8.º e 9.º anos decorre em todas as Escolas 

referidas no ponto anterior no formato de Tutoria Científico-Pedagógica e Observação de 

Aulas / Codocência. Dada a natureza desta formação ela assume predominantemente um cariz 

individual. Se no caso da Observação/Codocência assim terá de ser, o mesmo não se configura 

necessário no caso de docentes do mesmo ano de escolaridade ou até de anos distintos. No 

entanto, a diversidade de horários letivos impede, muitas vezes, a escolha de um horário 

comum.  

Concluímos, assim, que a formação de Professores de Português do 3.º CEB é muito 

importante, mas é necessário ter em conta a sua existência aquando da elaboração dos 

horários letivos dos professores. Sensibilizar os Diretores para esta situação, evidenciando as 

mais-valias para a escola e para os alunos, é fundamental.  

 

3 – As atividades de apoio à gestão e administração das Escolas Básicas e Secundárias visitadas 

(total 15) estão em curso com níveis de intervenção distintos. Em algumas delas os Diretores 

acolheram bem a ideia, mostraram disponibilidade para conhecer novas maneiras de organizar 

administrativamente a escola, a elaboração de horários, a gestão de livros de ponto e até a 

limpeza e arrumação de espaços (por exemplo, apoiaram a construção de recipientes coletores 

de lixo). Num caso particular foi solicitado apoio da formadora na revisão/ correção linguística 

das provas de exame. Em outros casos não foram recetivos a intervenção de elementos 

estranhos à escola e, portanto, as formadoras não puderam colaborar.   

Em quase todas as escolas os formadores desenvolveram intervenção para a recuperação de um 

espaço dedicado à biblioteca escolar. Esta atividade está a ser muito bem sucedida com impacto 

a nível da escola e, espera-se, repercussão positiva na sala de aula. Com os Manuais arrumados 

e inventariados foi/ é possível montar sistemas de requisição pelos alunos, seja dentro da escola, 

seja para uso em casa. A organização da biblioteca tem sido uma tarefa muito exigente para os 

formadores, os quais têm de angariar apoio dos professores e também de alunos. Os resultados 

estão já à vista e importa continuar.  

Concluímos, portanto, que a presença dos Formadores nas escolas tem impacto para além da 

formação dos professores, seja em Língua Portuguesa, seja em outras disciplinas. A 

recuperação e organização de espaços específicos como a Biblioteca é fundamental e seria 

muito importante que fossem identificadas entidades/ instituições/ empresas que pudessem 

patrocinar esta iniciativa. Sugere-se também que o Ministério da Educação tenha em conta 

este propósito na elaboração do orçamento de cada escola.   
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4 – As atividades de formação no Ensino Secundário Geral (ESG) estão em curso em 14 disciplinas 

(Português, Inglês, Cidadania e Desenvolvimento Social, Tecnologias Multimédia, História, 

Geografia, Sociologia, Temas de Literatura e Cultura, Física, Química, Biologia, Geologia, 

Matemática e Educação Física e Desporto). No caso de Economia e Métodos Quantitativos o 

formador contratado está suspenso de funções por falta de competências profissionais, desde 

8 de outubro. O pedido de rescisão de contrato foi apresentado ao CAMÕES, I.P. pela 

Coordenação do Projeto, aguardando-se decisão.  

A disciplina de Matemática tem a formação suspensa devido a doença da formadora colocada. 

Não se prevê que retome funções ainda no 2.º trimestre.  

Nas 7 escolas visitadas pudemos conhecer e interagir com os formandos presentes: História, 

Inglês, Cidadania e Desenvolvimento Social, Geologia, Português, Tecnologias Multimédia, Física 

e Química.  

O número de formandos é diferente de escola para escola o que tem a ver com o número de 

docentes da disciplina, a existência de professores formandos de outras escolas que se deslocam 

à escola sede para participar na formação, a convergência de horários dos formandos, a 

motivação induzida pela Direção da escola. Também aqui a falta de obrigatoriedade da 

frequência não facilita a mobilização dos mais desmotivados para a profissão. Acontece também 

que por falta de docentes com formação inicial adequada é atribuída docência de disciplinas a 

alguns professores sem habilitação académica para o fazer. Por essa razão, em algumas 

disciplinas os formandos não têm formação de base própria ou tendo formação adequada estão 

a lecionar outras disciplinas, não podendo haver a componente de Observação/ Codocência. Em 

todos os casos visitados foi reconhecido por formador e formandos que a duração do programa 

é muito curta e que gostariam de ter mais formação. Nalguns casos o Diretor chegou mesmo a 

dizer que “a Formadora ficaria lá também no próximo ano”.  

Concluímos, assim, que a formação de professores do ESG necessita de ser melhor 

rentabilizada, conciliando horários dos formandos na componente formação comum.  

Configura-se como muito importante reforçar a duração da formação disciplinar, contratando 

mais um formador por cada disciplina.  

 

C. 2 Reflexões sobre o Projeto Formar Mais e seu impacte 
 

Decorrente do apresentado nas secções anteriores pretende-se agora fazer uma breve análise 

crítica sobre a Missão desenvolvida bem como dos resultados alcançados.  

Dada a natureza do Projeto Formar Mais, em implementação em Timor-Leste desde finais de 

julho de 2016, selecionámos para reflexão cinco dimensões que nos parecem de particular 

importância para que se possam apreciar os dados e resultados já referidos antes: Formação de 

Professores; Absentismo dos alunos; Uso dos Manuais; Instalações escolares; Gestão e 

Organização escolar 
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1. Formação de Professores  

 

Qualquer Programa de Formação de Professores que se pretende eficaz deve cumprir 3 

objetivos: (i) ser adequado a suprir as carências identificadas; (ii) ser frequentado pelo público 

alvo; (iii) ser feita a avaliação das competências alcançadas pelos destinatários.  

Ora, no caso do Projeto Formar Mais não havendo mecanismos definidos e implementados para 

tornar obrigatória a frequência da Formação os resultados a alcançar ficam comprometidos. A 

frequência aleatória das sessões por parte dos formandos não permite ao Formador dar 

continuidade a um plano de formação desenhado para aprofundar saberes e competências do 

foro científico e metodológico-didático da especialidade disciplinar e cultural geral.  

No caso do ESG, acresce ainda que a duração reduzida (cerca de 10 semanas) e por um único 

período durante a vigência do Projeto (total 29 meses) não permite o acompanhamento 

contínuo e continuado dos professores de modo a ajudá-los a superar dificuldades que a gestão 

da sala de aula necessariamente provoca. Um acompanhamento mais longo, por exemplo por 

períodos intercalados, poderia promover mais confiança em cada professor formando pois este 

saberia que teria nova oportunidade para aprofundar saberes e competências.  

Também a formação disciplinar própria de cada professor, muitas vezes não adequada ao 

domínio disciplinar de lecionação, constitui um obstáculo sério ao desenvolvimento do 

programa de formação contínua. Nos casos em que as lacunas na formação disciplinar de base 

são acentuadas o Formador tem de se ocupar frequentemente com aspetos específicos de 

conteúdo disciplinar que seria suposto estarem completamente alcançados, com prejuízo da 

formação metodológico-didática.  

A formação contínua de professores não é uma repetição da formação inicial, nem sequer o seu 

prolongamento. A formação contínua deve ter em conta a formação inicial do professor mas 

também os seus saberes e competências na gestão do currículo e práticas de sala de aula.  

  

2. Absentismo dos alunos    

 

O aproveitamento dos alunos e, portanto, a qualidade do sistema educativo depende de vários 

fatores, os quais estão sobejamente referidos na literatura e nos Relatórios produzidos por 

Organizações Supranacionais quando relativos a contextos particulares, fatores que não estão 

em causa aqui desenvolver. Pretendemos salientar, neste ponto, que o absentismo dos alunos 

é, à partida, um obstáculo da maior importância para o sucesso do Programa de Formação de 

professores. Não é possível avaliar, na prática, o impacte do Projeto de Formação de Professores 

Formar Mais se os alunos não frequentarem a escola ou se dentro da escola não estiverem na 

sala de aula.  

As causas do absentismo devem ser averiguadas e definidas medidas para resolver este grave 

problema o qual está diretamente relacionado com o abandono escolar precoce (AEP, abandono 

do sistema de ensino formal, 18 – 24 anos, sem completar o Ensino Secundário). Estudos 

nacionais em diversos países e internacionais têm evidenciado a relação existente entre a 

redução do abandono escolar precoce e a melhoria da empregabilidade, bem como o acesso a 

novos sistemas de formação. Ora, uma das perspetivas corroboradas internacionalmente é a 

necessidade de combater o AEP a partir da própria escola, isto é, tem de ser dentro do sistema 

educativo, com envolvimento de diversos agentes, que devem compreender-se as razões que 
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levam ao desinteresse dos jovens pela escola e a definirem-se medidas de ação para minimizar 

esse facto.  

Ora, em Timor-Leste o número de alunos matriculados no Ensino Secundário tem vindo a crescer 

mas a frequência das aulas é muito baixa, embora não existam números oficiais. Em muitas das 

escolas visitadas foi dito que cerca de metade dos alunos inscritos não frequentava as aulas, 

podendo ser os mesmos ou diversos, de forma varável.  

Assim, propõe-se que sejam estudadas medidas que ajudem a compreender este grave 

problema e a intervir socialmente na sua correção. Há aqui um longo caminho a percorrer mas 

em várias das escolas visitadas encontramos diretores conscientes do problema e preocupados 

em tornar a escola um ambiente profissional atrativo para professores e alunos, conscientes, 

porém, de que existem outros agentes que terão de ser envolvidos no processo. Destacam, em 

particular, os responsáveis educativos a nível central e as próprias famílias dos estudantes.  

 

3. Uso continuado dos Manuais pelos alunos  

 

Os Manuais são recursos didáticos fundamentais para os alunos, sobretudo para estudo 

individual e ou em grupo. A importância dada à qualidade dos Manuais, atestada por numerosos 

estudos desenvolvidos e publicados, pela constituição de sistemas de avaliação da qualidade e 

certificação em países onde a sua publicação é livre e não condicionada pelo sistema educativo, 

mostra tratar-se de uma questão sensível e que mobiliza praticamente todos os setores da 

sociedade implicados no sistema educativo.  

Em Timor-Leste foi decidido politicamente que os Manuais dos alunos seriam propriedade da 

escola, Ensino Secundário e 3.º Ciclo do Ensino Básico. Esta medida fez com que a maioria das 

direções das Escolas optasse por não deixar os alunos levarem os Manuais para uso fora da 

escola. Alegam a eventual não devolução dos mesmos e a sua deterioração. Alguns (poucos) 

diretores assumiram a responsabilidade da requisição para uso em casa.  

Quanto ao uso na sala de aula, embora haja progressos, o sistema de levantamento na biblioteca 

e sua devolução ocupa tempo de aula que não é, por isso, aproveitado. É necessário agilizar 

estes procedimentos de modo a os alunos poderem e deverem ser responsáveis pelos Manuais 

que requisitariam, com obrigatoriedade de os trazer para a sala de aula.  

Não houve relatos, nas escolas visitadas, sobre o número insuficiente de manuais. Antes vimos, 

em muitas delas, manuais muito degradados e mal acondicionados que nunca foram usados. A 

organização de Bibliotecas limpas e com um responsável pelo acondicionamento e utilização, 

no próprio espaço ou na sala de aula, é/será uma mais-valia.  

  

4. Instalações escolares  

 

As instalações escolares são, porventura, o aspeto mais visível quando se chega a uma escola. 

Percecionar o arranjo e disposição dos espaços escolares, as salas de aula, a sua capacidade, o 

arranjo e disposição do mobiliário dão ideia ao visitante sobre a dimensão das turmas, o 

tipo/modelo de ensino praticado e, porventura, o ambiente de formação. A existência (ou 

ausência) de bibliotecas, laboratórios de ciências e de informática, salas de estudo, de convívio, 

pavilhões desportivos, instalações sanitárias, refeitórios, salas de professores, gabinetes de 

direção, gabinetes de atendimento de alunos, salas de reuniões, podem ser vistos como 
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indicadores de desenvolvimento do País no seu sistema de ensino. Em Timor-Leste, e nas escolas 

visitadas, quase tudo isto é deficitário. Existem escolas mais cuidadas, mais organizadas e mais 

limpas, mas a maioria carece de intervenção a nível estrutural até.  

Não é possível promover qualidade na formação se os espaços escolares não tiverem qualidade 

de equipamentos e de limpeza dignos para serem frequentados e neles se trabalhar.  

 

5. Organização e gestão escolar 

 

A apreciação da organização e gestão das escolas visitadas limitou-se à apresentação que os 

Diretores das Escolas, quando presentes, quiseram fazer das mesmas. Em alguns casos visitámos 

o gabinete da direção. O diretor fez uma apresentação geral da escola, número de professores 

e de alunos por ano de escolaridade, por vezes até por turma. Em geral existia afixado um 

Organigrama da Escola, explicando o modelo hierárquico existente, estavam identificados os 

professores (nome, idade, formação académica). Todos os Diretores se lastimaram das 

condições existentes na escola, sobretudo as lacunas que experimentavam. Em geral 

manifestavam ter pouco poder para promover mudanças e suprir carências: falta de recursos 

humanos para desdobrar turmas e de salas para albergar novas turmas. São de opinião que as 

escolas não poderão funcionar com mais eficácia porque não têm meios: professores com 

formação própria, turmas menores, instalações específicas (laboratórios, bibliotecas), tempo 

disponível para cumprir horário estipulado nos Currículos.  

 

 

C. 3 Recomendações /Sugestões  
 

Nesta secção pretende-se sistematizar sugestões/ recomendações feitas ao longo das secções 

anteriores, com base nas evidências recolhidas junto dos interlocutores com quem interagimos, 

as quais permitam aos responsáveis tomar decisões no sentido de proporcionar melhor 

qualidade e maior eficiência na formação.  

 

 

1 - A formação contínua de professores não é uma repetição da formação inicial, nem sequer o 

seu prolongamento. Trata-se de uma formação complementar assente em práticas docentes, se 

possível dos próprios formandos, as quais devem ser interpretadas à luz de conhecimento 

construído, com vista a ultrapassar dificuldades de aprendizagem dos alunos, a compreender o 

Currículo e a organizar tarefas de planificação, gestão de aulas e de avaliação dos alunos. 

Importa que todos os professores sejam esclarecidos sobre a importância desta formação e 

sejam tomadas medidas que a tornem obrigatória. Não é admissível, sob nenhum ponto de 

vista, que haja formadores disponíveis consumindo recursos financeiros de Portugal e de Timor-

Leste e depois os docentes timorenses não se empenhem e mobilizem para frequentar a 

formação. Aumentar a duração da formação disciplinar (ESG) foi considerado por todos muito 

relevante. Sugere-se o reforço do grupo de Formadores para o ESG, com mais um Formador 

para cada disciplina (total 15).   
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Através do reforço do grupo de Formadores conseguir-se-ia melhorar outro aspeto do 

funcionamento do Projeto no atual modelo: nenhum Formador estar isolado num Município, 

permitindo mais bem-estar a nível pessoal e maior interação profissional. Este aspeto é 

particularmente relevante na criação de um espírito de equipa que deve existir em qualquer 

projeto.  

 

2 – Manuais dos Alunos e Recursos Didáticos  

A distribuição dos Manuais pelas Escolas deve ter em conta as necessidades de cada escola (n.º 

de alunos); os Manuais devem ser disponibilizados aos alunos com a responsabilidade destes os 

trazerem para trabalho na sala de aula, e devem ser um elemento de estudo muito relevante. 

Não é aceitável que existam Manuais nas Escolas não acondicionados devidamente e por isso 

degradados e, simultaneamente, se invoque a sua não distribuição aos alunos com o 

argumento de que estes os podem estragar. É perfeitamente natural, em toda a parte do 

mundo assim acontece, que os objetos de uso se deterioram com o tempo. Com os livros isso 

acontece e é bom que aconteça, sinal de leitura e de estudo. As Escolas poderiam adotar um 

sistema de requisição com caução associada, a qual seria devolvida ao aluno quando ele 

entregasse o Manual. É um contrassenso existirem Manuais e os alunos não terem acesso 

responsável a eles.  

 

3 – Instalações / recursos escolares  

A situação de muitas das escolas visitadas merece atenção e intervenção urgente. Faltam salas 

com mobiliário adequado e limpeza dignos de professores e alunos.  

Trabalhar em qualquer domínio exige condições próprias. A Escola deveria ser um exemplo disso 

para a sociedade. Sugere-se atenção particular nos investimentos necessários para recuperar 

e manter as instalações. Sugere-se particular atenção a Bibliotecas, Laboratórios, Salas de 

Estudo e de convívio, Salas para reuniões de professores, de pais/encarregados de educação, 

Refeitórios, Instalações sanitárias, Pavilhões gimnodesportivos e multiusos. Timor-Leste 

necessita de melhorar muito as instalações. A nossa participação em projetos anteriores, desde 

2009, permitiu-nos visitar muitas escolas ao longo destes anos. Em muitas delas não 

encontrámos sinais de intervenção nas infraestruturas.  

 

4 – Organização e gestão escolar  

Durante a missão verificámos uma melhoria nas competências dos professores e diretores no 

uso da Língua portuguesa. Não houve necessidade de tradução e embora alguns declarassem 

não falar bem português não se recusaram a fazê-lo. Esta situação agora vivenciada permite-nos 

registar um avanço relativamente a missões anteriores. Pareceu-nos, no entanto, que a 

conversação dentro da escola entre professores, diretor-professores, professor-alunos e entre 

alunos não decorre predominantemente em português. Sugere-se que possam ser tomadas 

medidas a nível do Ministério da Educação que incentivem o uso sistemático da Língua 

Portuguesa (por exemplo, a criação de um Prémio de Competência em Língua Portuguesa a 

atribuir às Escolas que comprovadamente fizessem uso sistemático da linguagem oral e escrita 

em Português).   
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Considerações sobre o trabalho do grupo de Missão  

Uma Missão como a atrás descrita tem / teve limitações. Era claro desde a preparação da agenda 

da missão que não seria possível em duas semanas visitar todas as Escolas de Timor-Leste onde 

o Projeto Formar Mais se desenvolve. A distância entre os Municípios e, sobretudo, as condições 

das vias de comunicação não permitiam percorrer todo o território. No entanto, conseguiu-se 

visitar 15 das 23 Escolas onde o Projeto tinha formador, o que representa uma cobertura 

bastante apreciável.  

Outra limitação do trabalho do grupo de missão diz respeito a não ser possível assistir a aulas/ 

sessões de formação, isto é, ver o Formador em ação. Com efeito, tal escolha exigiria muito mais 

tempo em cada escola com prejuízo do número de escolas visitadas. Optou-se por em cada 

escola dar a voz aos formandos e Diretor de modo a recolher elementos que nos permitissem 

ajuizar sobre a implementação do Projeto Formar Mais.  

Embora não tivéssemos podido visitar todas as Escolas, saliente-se que na reunião geral 

realizada no dia 5 de novembro em Díli, onde participaram os 23 Formadores que estavam em 

Timor-Leste, todos tiveram oportunidade de apresentar, de forma breve, os seus problemas e 

expectativas.  

 

Finalmente, é devido um agradecimento.  

A realização do trabalho do grupo de missão – Acompanhamento e Supervisão Científico-

Pedagógica foi possível graças ao acolhimento dispensado pelas entidades e autoridades 

envolvidas. Em particular destaca-se o apoio dado pela Coordenação do Projeto que preparou 

cuidadosamente a agenda das visitas, providenciou o transporte com viaturas e motoristas. A 

introdução da Equipa foi sempre feita pelo Coordenador-Geral Dr. Raimundo Neto, relevando 

sempre o papel dispensado pela Equipa neste Projeto e em Projetos anteriores. A 

Coordenadora-Adjunta Dra. Ana Luísa Oliveira, o Dr. Armindo Barros – Ponto Focal para a 

componente científico-pedagógica do Projeto e o Dr. Pedro Patrício - Responsável pelas áreas 

Administrativa e Logística contribuíram de forma própria para o bom êxito da Missão. A todos 

agradecemos a atenção sempre dispensada e o trabalho prévio e simultâneo desenvolvido para 

que todas as reuniões e visitas pudessem concretizar-se. Destacamos também a atenção 

dispensada pela Embaixada de Portugal em Díli, diligenciando para que esta estivesse também 

representada em todas as reuniões e visitas, acompanhando todos os trabalhos. Os nossos 

agradecimentos a Todos pelo apoio, atenção dispensada e envolvimento ativo.  

 

Isabel P. Martins  

Ângelo Ferreira  

Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal   
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D – ANEXOS 
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D.1 Agenda da Missão 
 

domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado 

  01 02 03 04 05 
 
 
 

  
 

   Tarde 
Reunião com 
formadores  

6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manhã 
Reunião 
Embaixador PT 
 
 
 
Tarde 
Reunião Presidente 
INFORDEPE;  
Reunião DNCAE 

Manhã  
(9h) Reunião Vice-
Ministro 
Visita Escola Díli 
(Sérgio Vieira de Mello) 
 

Tarde 
Visita Escolas Díli 
(30 de agosto e 10 de 
dezembro) 

Manhã  
(9h) Reunião ME 
 
 
 
 
Tarde 
Visita Escolas 
Liquiçá (ESP; EBC 

3CEB) 
 

Manhã  
Visita Escolas 
Ermera (ESP Nino 

Conis Santana; EBC 
3CEB) 
 
 

Tarde 
Reunião DGPPP 
 

Manhã  
Visita Escola Aileu 
(ESP) 
 
 
 
Tarde 
Visita Escola Same 
(Hatu-Udo) 

Manhã  
Regresso a Díli 

13 14 15 16 17 18 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manhã 
Visita Escola  
Escolas Baucau (EBC 

Tirilolo) 
 

Tarde  
Visita Escolas 
Baucau (EBC Vila 

Nova; ES N.º 1) 

Manhã 
Visita Escola 
Lautém (EBC3 

Lautém) 
 

Tarde 
Visita Escola 
Lautém (ES Nino 

Conis Santana) 

Manhã 
Deslocação de Lospalos 
para Baucau 
 

Tarde 
Visita Escola  
Manatuto (ES Sto  

António) 
Regresso a Díli 

Manhã 
Reunião Interna 
Visita ao AMRT 

 
Tarde 
Visita UNTL (16.º 
Aniversário) 

Manhã 
Reunião de 
Avaliação (Coord. do 

Projeto) 
 

Tarde 
(14h30min) 
Reunião ME 
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D.2 Fotografias da Missão 
 

 

Reunião com formadores no Bairro de Vila Verde, Casa 14, Díli, a 5 de novembro. 

 

 

 

Reunião com Vice-Ministro da Educação, Ministério da Educação, Vila Verde, Díli, a 8 de 

novembro. 
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Reunião com Vice-Ministro da Educação, Ministério da Educação, Vila Verde, Díli, a 8 de 

novembro. 

 

 

 

Visita à Escola Básica Central Sérgio Vieira de Melo e encontro com diretor e equipa, Díli, a 8 de 

novembro. 
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Visita à Escola Básica Central Sérgio Vieira de Melo e encontro com diretor e equipa, Díli, a 8 de 

novembro. 

 

 

 

Visita à Escola Básica Central 10 de Dezembro e encontro com formadora e formandos, Díli, 8 

de novembro. 
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Reunião com Ministro da Educação, Ministério da Educação, Vila Verde, Díli, 9 de novembro.  

 

 

Visita à Escola Secundária Pública de Liquiçá e encontro com diretor, formador e formandos, 

Liquiçá, 9 de novembro. 
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Visita à Escola Secundária Nino Conis Santana e encontro com diretor e formadora, Ermera, 10 

de novembro. 

 

Visita à Escola Básica Central 10 de Abril (Gleno) e encontro com diretor e formadora, Ermera, 

10 de novembro. 
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Reunião com o Senhor Diretor-Geral da Política, Planeamento e Parcerias, Ministério da 

Educação, Díli, 10 de novembro. 

 

 

Visita à Escola Secundária Pública de Aileu e encontro com formadora e formandos, 11 de 

novembro. 
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Visita à Escola Secundária Pública de Aileu e encontro com formadora e formandos, 11 de 

novembro. 

 

 

 

Visita à Escola Secundária Católica Nossa Senhora de Lurdes (Hatu-Udo) e encontro com 

formadores e formandos, Ainaro, 11 de novembro. 
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Visita à Escola Básica Central de Vila Nova e encontro com formadora e formandos, Baucau, 14 

novembro [Sala de leitura preparada pelo Formar +]. 

 

 

Visita à Escola Básica Central de Vila Nova e encontro com formadora e formandos, Baucau, 14 

novembro [Sala de leitura preparada pelo Formar +]. 
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Visita à Escola Secundária Pública N.º 1 de Baucau e encontro com diretor e formador, Baucau, 

14 novembro [Espaço destinado a biblioteca]. 

 

 

 

Visita à Escola Básica Central de Lautém e encontro com diretor e formadora, Lautém, 15 

novembro. 
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Visita à Escola Básica Central de Lautém, Lautém, 15 novembro [Espaço destinado a biblioteca 

em recuperação com trabalho do projeto Formar + e apoio da Cooperação 

Portuguesa/Embaixada de Portugal em Díli]. 

 

 

 

Visita à Escola Secundária Pública Nino Conis Santana, Lautém, 15 novembro [Biblioteca 

recuperada no âmbito do Projeto Formar +]. 
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Visita à Escola Secundária Católica Santo António e encontro com formadora e formandos, 

Manatuto, 16 novembro. 

 

 

 

Reunião final com Ministro da Educação, em que participou igualmente o Embaixador de 

Portugal em Díli, Vila Verde, Díli, 18 de novembro. 


