
Cerca de 900 professores foram afetados 
pelo ciclone Kenneth (desalojados ou 
perdidos), portanto, precisam de assistência 
humanitária (atualizada no PDNA em maio 
de 2019). O alvo inicial é 897.

Salas de aula
82

Quase 500 salas de aula em toda a província 
de Cabo Delgado foram parcial ou 
completamente danificadas, exigindo 
reabilitação pequena ou grande (atualizada 
em PDNA em maio de 2019). O alvo inicial é 
477.

28.524
Crianças em idade escolar (3-Crianças em 
idade escolar (3-18 anos) que precisam de 
assistência educacional devido ao ciclone 
Kenneth que destruiu cerca de 500 salas de 
aula (atualizado a partir da minuta da 
Estratégia de Cluster de Educação de 
Moçambique - junho de 2019 / PDNA - maio 
de 2019). O alvo inicial é 41.694

As designações empregadas e a apresentação das informações contidas neste mapa não implicam a expressão de qualquer opinião do Grupo Educacional sobre o status legal de 
qualquer país, território ou área ou suas autoridades, ou sobre a delimitação de suas fronteiras ou limites. Fontes: HDX para limites administrativos e 5W (quem, o que, onde, quando e 

para quem) enviados pelos parceiros implementadores à presença da organização no nível distrital.
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RESPOSTA DE MOÇAMBIQUE KENNETH: FICHA DE INFORMAÇÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO

Dados de Cabo Delgado e Nampula a partir de 29 de fevereiro de 2020
A resposta do Cluster de Educação de Moçambique para o ciclone Kenneth é composta por 14 parceiros ativos, incluindo ONGs nacionais e internacionais, agências

da ONU e do governo que atualmente operam em duas províncias. O Cluster da Educação trabalha para garantir o acesso a uma educação segura, equitativa e de

qualidade para as crianças afetadas pelo desastre em Moçambique, e trabalha para fortalecer a capacidade do sistema educacional de fornecer uma resposta

educacional oportuna, coordenada e baseada em evidências. Os dados mostrados nesta ficha técnica são baseados e estão sujeitos às atualizações do parceiro

através 5W.
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