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Introdução
No âmbito das actividades de pesquisa e respectiva disseminação dos resultados sobre
currículo local, o Centro de Estudos de Políticas Educativas (CEPE) da Universidade
Pedagógica (UP), tem estado a realizar conferências, como espaço de debate e troca de
experiências entre participantes oriundos de várias instituições.
Esta Conferência está enquadrada no âmbito do Projecto “O Currículo Local na Universidade
Pedagógica: estratégias epistemológicas e didáctico – metodológicas da sua implementação”.
O objectivo da pesquisa sobre o currículo local é sistematizar as práticas e experiências
relevantes aos saberes locais e a sua apropriação para o currículo oficial (escolar) e avançar
para um patamar que nos possibilite apresentar plataformas concretas, sob ponto de vista da
Epistimologia, da Didáctica e de Pedagogia.
Assim, até ao presente momento foram realizadas as seguintes Conferências:
(i) Conferência sobre Formação de Professores em Moçambique, em 2008;
(ii) Conferência sobre Avaliação Educacional, em 2009;
(iii)Conferência e Práticas de Ensino – Aprendizagem em Moçambique, em 2010, em
parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimeto da Educação e
(iv) Conferência Internacional sobre o Ensino Básico, em 2011.
Para a ano 2012, o CEPE pretende organizar a Conferência Nacional sobre o “Currículo
Local: estratégias epistemológicas e didáctico – metodológicas da sua implementação”.
Historicamente, esta Conferência se reveste duma particularidade ímpar já que a mesma é a
primeira que decorre fora da cidade de Maputo.
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1. Objectivos
A Conferência Nacional sobre o “Currículo Local: estratégias epistemológicas e didácticometodológicas da sua implementação ”visa:
(i) Partilhar experiências sobre a implementação do Currículo Local no Ensino Básico;
(ii) Trazer ao debate as várias e multiformes e experiências que os pesquisadores possuem
sobre a temática do “Currículo Local”;
(iii)Disseminar e compartilhar as pesquias que os núcleos da UP (Maputo, Beira e
Nampula) possuem no âmbito do projecto sobre o “Currículo Local: estratégias
epistemológicas e didáctico- metodológicas da sua implementação”;
(iv) Divulgar pesquisas que estão sendo realizadas a nível Nacional, sobre o Currículo
Local”.
2. Temas
Os três temas que se seguem abarcam aspectos ligados ao Currículo Local no Sistema
Nacional de Educação:
I. Currículo Local e Políticas Públicas
-Experiências sobre o Currículo Local;
-Currículo Local vs Financiamentos Institucionais;
-Currículo Local vs Livro do aluno e do professor: que conteúdos a contemplar.

II. Visão histórica sobre a Implementação do Currículo Local em Moçambique
- Experiências do INDE/ DPEC/ ARPAC;
- Experiências da UP;
- Currículo Local em Moçambique mito ou realidade?
- Visão histórica sobre o Currículo Local;
- Currículo Local: tensão entre a dimensão universal e particular do conhecimento.
III. Currículo Local e Formação de professores em Moçambique
- Reflexões em torno da Formação de professores na componente de Currículo
Local em Moçambique;
- Experiências do INDE sobre o Currículo Local e a Formação de Professores;
- Experiências de outras instituições de Formação de Professores em relação ao
Currículo Local;
- Experiências docentes no concernete a relação entre o Currículo Local e a
Avaliação.
3. Resultados esperados
(I)
(II)
(III)
(IV)

Partilha de boas práticas educativas relativas ao Currículo Local;
Subsídios para a melhoria da implementação do Currículo Local no Ensino
Básico;
Subsídios que orientem para a implementação do Currículo Local na UP, no que
tange à componente de “Tema Transversal”;
Publicação das comunicações.
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4. Comissões da Conferência
4.1.

Comissão Organizadora da Conferência
A comissão organizadora da Conferência é constituida pelos seguintes membros:



Mestre António Domingos Braço – (Coordenador- CEPE);



Prof. Doutor Zacarias Ombe- (Coordenador- UPB);



Dra. Maria Jacinta Madeira- (Coordenadora- DPEC);



Mestre Tureva Etrez Cossai Vurande – UPB;



Dr. António Curado – UPB;



Dr. Tiago Tendai Chingore- UPB;



Mestre Carla Karigianis- Secretáriado- UPB;



Dra. Stela Chemane- Gabinete de Comunicação e Imagem-UPB;



Dr. Jaime Cumbi- Direcção do Património-UPB;



Prof. Doutor Jó António Capece- CEPE;



Dr. Germano Diogo Tiroso- CEPE.

4.2.

Comissão Científica da Conferência

A Comissão Científica da Conferência é constituída pelos seguintes membros:


Prof. Doutor Jó António Capece- CEPE (Coordenador);



Prof. Doutor Zacarias Ombe- UPB



Prof. Doutor César Cumbe- FCLCA;



Prof. Doutor Guilherme Basílio-CEPE;



Professora Doutora Hildizina Norberto Dias- CEPE;



Prof. Doutora Stela Cristina Duarte- CEPE;



Prof. Doutor Ângelo Muria- CEPE;



Prof. Doutor Evaristo Uaila- CEPE (UPB);



Prof. Doutor Lucas Mangrasse- UPN.
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5. Inscrição
A inscrição para a Conferência deve ser feita até ao dia 01 de Agosto de 2012,
mediante o preenchimento da ficha disponibilizada pelo CEPE.
6. Submissão dos resumos da Comunicação (Abstracts)
Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados por e-mail à Comissão Organizadora
até 15 de Agosto de 2012. Os resumos não podem exceder 200 palavras, tem que
conter palavras-chave (5 a 6), devem ser escritos a espaço simples, formato da letra
times new roman ou arial, tamanho 12. No resumo terão que constar os ojectivos,
metodologia, resultados e conclusões. As seguintes informações também devem
constar:


Tema da conferência em que se enquadra a comunicação;



Título do documento em bold;



Nome(s) do(s) autores;



Título académico dos autores;



Instituição.

7. Comunicações
As comunições devem ser escritas em língua portuguesa e enviadas por e- mail para a
Comissão Organizadora até dia 30 de Agosto de 2012. Não podem exceder 12
páginas, o tamanho da letra é 12, a fonte é times new roman ou arial, o espaço entre
as linhas 1,5, as margens são: superior: 3cm; inferior: 2cm; esquerda: 3cm; direita:
2cm.

Maputo, Agosto 2012
A Comissão Organizadora
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