Quem deve matricular se no PESD?
Todo o individuo interessado, desde que tenha concluído
a 7ª ou 10ª Classe do ensino secundário geral ou equivalente, independentemente da sua idade ou sexo.
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Como é feita a avaliação no PESD?

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA

Vista das instalações da CEPED (Centro Provincial de Educação
à Distância ) em Maputo

NB: A certificação é feita pela direcção da escola que responde pelo CAA

Uma das estratégias do governo para dar educação de qualidade para todos é criar condições infra-estruturais de qualidade, é com esse propósito que instalações como as de
CEPED estão sendo erguidas no País.
O PESD, visa responder aos três grandes objectivos definidos
no Plano Estratégico do MINED, a saber:
Expansão do Acesso a todos os níveis do Sistema
Nacional de Educação;
Melhoria da Qualidade de Ensino
Reforço da Capacidade Institucional

Localização
aluno do PESD no CAA de Malema estudando modulo

Estrada nacional Nº1, Bairro Cumbeza-Marraquene-Maputo, Tel:21759178/21759180
Email: ieda.direccao@mec.gov.mz

IEDA

PESD-Programa do Ensino Secundário à Distância

É regida pelos critérios constantes do Regulamento de
Avaliação do Ensino Secundário Geral (8ª, 9ª e 10ª Classe). Entretanto, são também considerados outros critérios
de acordo com a especificidade do EAD.
auto-avaliação (exercícios de auto-avaliação );
Teste de Fim do Módulo (TFM) é feito no CAA
depois de ler cada módulo e é corrigido pelo docente de disciplina;
Depois de terminar todos os módulos da disciplina
calcula-se a média final da disciplina;
Depois de terminar todos os módulos da classe
calcula-se a media final da classe que determina a
aprovação ou não de acordo com o regulamento;
O aluno da 10ª Classe, em caso de admissão, é
submetido a um exame final que é nacional e é o
mesmo que dos alunos do ensino presencial.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

IEDA aposta na qualidade através da formação de professores primários em exercício e do programa do ensino secundário a distancia

O que é IEDA?
O Instituto de Educação
Aberta
e
à
Distância
(IEDA), é uma instituição
Moçambicana de Ensino à
Distância, criada em 2005,
como resultado da fusão do
Instituto de Aperfeiçoamenaluna do PESD no CAA de
to de Professores (IAP) e o
Ribaue
Departamento de Educação
à Distância (DED), com a
aprovação em 29/07 pelo Conselho Nacional da Função Pública do Estatuto do Ministério da Educação e
Cultura.

Programas lançados
Formação de professores do nível Básico;
Formação de professores do nível Médio;
PESD - Programa do ensino secundário a distancia;

Como é feita a matricula no PESD?
A matricula no PESD é feita nos mesmos moldes que no
ensino presencial.
Os interessados dirigem-se aos SDEJT a fim de apresentarem as suas candidaturas. De seguida este órgão
faz a selecção, de acordo com as vagas disponíveis e
encaminham os candidatos às escolas.

Existem no CAA materiais auto-instrucionais para a autoaprendizagem (módulos, CDs, etc.) que possibilitam o
estudo autónomo do aluno.
Os alunos inscritos podem levantar os módulos para casa e
beneficiam-se de tutória em regime presencial, isto é, no
CAA há professores disponíveis, de acordo com um horário estabelecido, para ajudarem aos alunos a compreender
aquilo que sozinhos não conseguem compreender.

O que é CAA ?

Qual é a Missão do IEDA?

CAA(centro de apoio e aprendizagem) é uma sala na
escola secundaria ou outro lugar, que está sob responsabilidade de um Tutor. O CAA está disponível para todos os
alunos durante 8 horas, todos os dias de 2ª a sexta.

Promover a formação à distância de professores em
exercício e de cidadãos não cobertos pelo sistema do
ensino presencial e ou outros com outras necessidades .

Nesses dias da semana, os alunos podem dirigir se ao
CAA para estudar sozinhos, em grupos ou consultar aos
docentes de disciplina algo que não compreendem sozinhos respeitando o horário estabelecido.

Módulos auto-instrucionais

Quais as funções de um CAA?
Disponibilizar aos estudantes recursos materiais instrucionais (livros de consulta, materiais não-impessos,
módulos, etc.)
Providenciar serviços de apoio académico ao aluno ;
Oferecer um local para facilitar o estudo (sobretudo o
estudo em grupo), a auto-avaliação e a socialização
entre os estudantes ;
Disponibilizar serviços de documentação ao público
em geral ;
Providenciar serviços de informação, comunicação e
publicidade dos Programas de Educação à Distância e
outros de interesse publico;
Acolher os alunos em momento de avaliação ;

docentes de disciplina durante a capacitação em matérias
de ensino a distancia em Vilankulos-Inhambane

Como é feita a aprendizagem no PESD?

CDs contendo Módulos

Vantagens
Oferece maior flexibilidade de estudar:
Espaço - estuda em qualquer lugar (casa, CAA,
serviço, a vender, na montanha, etc. ).
Tempo - estuda a hora que lhe apetecer
Emoção - estuda quando estiver disposto

