
PROJETO  

FIRKIDJA DI SKOLA  
  Descentralização da Gestão  

de Dados de Educação  

PARCEIROS 

Num país onde faltam escolas, professores e materiais 

escolares, onde  4 em cada 10 alunos não completam   

o ensino básico, porquê investir num Sistema de 

Informação e Gestão de Educação (SIGE)? 

- Dados estatísticos com qualidade permitem   

suportar melhores decisões no âmbito da        

política educativa 

- A otimização do fluxo de informação permite 

uma resposta mais atempada e ágil, possibilitan-

do às direções de escolas atuar com maior 

rapidez nas situações de abandono e insucesso 

escolar 

- A redução de ineficiências operacionais e       

administrativas  resultam em ganhos de     

produtividade e na utilização mais eficiente de 

recurso  educativos 

- Existencia de informação mais segura e acessível 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
 
Governo da Região de Gabú 
Palácio do Governador, 1 
Gabú, Guiné-Bissau 

 
Fundação Fé e Cooperação 
Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria, CP 1001 
Instalações da Cáritas da Guiné-Bissau, Bissau, Guiné-Bissau 
http://www.fecongd.org 

PORQUÊ UM PROJETO DE INFORMAÇÃO E 

GESTÃO DE DADOS DE EDUCAÇÃO? 

Projeto financiado pela União Europeia  

Governo da Região de Gabú 

Ministério da Educação Nacional (MEN) 

Gabinete de Estudos, Planeamento e  Avaliação do Sistema 

Educativo  (GEPASE) 

Inspeção-Geral de Educação (IGE) 

Direção Regional de Educação (DRE) de Gabú 



SETOR DE INTERVENÇÃO PRINCIPAIS ATIVIDADES  

LOCALIZAÇÃO 

DURAÇÃO 

Guiné-Bissau - Região de Gabú 

36 meses — Março de 2015 a Fevereiro de 2018 

O projeto Firkidja di skola visa contribuir para as 

reformas das políticas educativas, através da 

capacitação das entidades locais responsáveis pela 

recolha, tratamento e análise de dados estatísticos da 

educação, com os objetivos de: 

- Monitorizar as metas educacionais acordadas 

internacionalmente através de um modelo piloto 

de um Sistema de Informação e Gestão de 

Educação (SIGE) 

- Reforçar a cultura estatística e as capacidades de 

gestão para tomadas de decisão nacional através 

de uma cadeia de transmissão descentralizada de 

dados de educação na região piloto de Gabú e 

da região para o MEN  

Educação 

Capacitação Institucional - Gestão de dados 

OBJETIVOS 

 Instituto de Estatísticas da UNESCO (UIS)  

 Relatórios Educação para Todos (UNESCO) 

 Estatísticas da Educação EdStats (Banco Mundial) 

 Documento de Estratégia Nacional de Redução da  

Pobreza (DENARPII) 

 Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICs) 

 Relatório da Situação do Sistema Educativo (RESEN) 

 Gabinete de Estudos, Planeamento e  Avaliação do 

Sistema Educativo  (GEPASE) e Inspeção-Geral de 

Educação (IGE) do Ministério da Educação Nacional 

 Direcção Regional de Educação (DRE) de Gabú 

 Polos de Gestão de Informação nos 5 setores da Região 

de Gabú (Pitche, Pirada, Sonaco, Gabú e Boé) 

 Diretores das escolas públicas, comunitárias, privadas e 

madrassas 

 Criação de um Sistema de Informação de Gestão de 

Dados de Educação (SIGE) piloto para planificação, 

monitorização e avaliação de dados da educação 

 Criação e colocação em funcionamento dos Polos de 

Gestão de Informação nos 5 setores da região de 

Gabú, com vista à recolha e sistematização de dados 

 Formação em Gestão e Administração Escolar com o 

objetivo de apoiar e autonomizar as escolas no 

preenchimento de formulários e mapas estatísticos, 

bem como proporcionar-lhes a aquisição de 

competências para a leitura de dados relativos à 

monitorização das taxas de abandono, reprovação     

e sucesso dos alunos 

 Partilha de experiências junto de representantes de 

associações e autoridades locais, entidades do MEN e 

parceiros internacionais de educação para uma 

abordagem coordenada do Plano Setorial de 

Educação e na sub-região, em matéria de SIGE, e 

elaboração de um plano de disseminação para   

outras regiões 

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO 

www.fecongd.org

Formação de Formadores de Agentes de Educação de Infância (2015)

FRAMEWORK 


