
FIGURAS PRINCIPAIS 

41,694  Crianças
Crianças em idade escolar (3-18 anos) que precisam de
assistência educacional devido ao ciclone Kenneth que
destruiu cerca de 500 salas de aula (actualizado a partir do 
rascunho da Estratégia de Cluster de Educação de
Moçambique - Junho de 2019 / PDNA - Maio de 2019 )

897  Professores/as

Quase 900 professore/as foram afetados pelo ciclone
Kenneth (foram desalojados ou perderam suas
propriedades) e precisam de assistência humanitária
(actualizado de PDNA Maio de 2019 )

477  Salas de Aula
Quase 500 salas de aula em toda a província de Cabo
Delgado foram parcial ou completamente danificadas,
necessitando de reabilitação (actualizado de PDNA de
Maio 2019 ). 

RESPOSTA ao KENNETH em MOÇAMBIQUE: FICHA DE INFORMAÇÃO DO GRUPO DA COORDENAÇÃO DE EeE             
(Actualização a 31 de outubro de 2019, actividades concluidas)                                                                                                                                                  Apenas estão disponíveis dados para a província de Cabo Delgado

    PROGRESSO

Número e tipo de organizações activas no novembro 2019 que 
implementam actividades de educação  

41.694 

21.470 

TOTAL DE CRIANÇAS ALCANÇADAS ATÉ 29 DE NOVEMBRO 2019 

21,470 (49.2 % meninas) Crianças em idade escolar se beneficiaram de intervenções 

educacionais fornecidas pelos parceiros em 84 espaços de aprendizagem em 9 distritos 

897 

392 

392 (38 % mulheres) Professores/as e pessoal de ensino beneficiaram-se das intervenções 

educativas fornecidas pelos parceiros em 83 espaços de aprendizagem em 9 distritos 

TOTAL DE PROFESSORES/AS E PESSOAL DE ENSINO ALCANÇADOS ATÉ 29 
DE NOVEMBRO DE 2019 

43.7 %

51,5 %

477 

21 

21     Salas de aula reabilitadas em 4 escolas em 3 distritos. Reabilitação 22 salas de aula em curso 
visando 10.000 crianças e professores em 12 escolas em 4 distritos, e outras 4 salas de aula planejadas 

para serem reabilitadas em uma escola.

TOTAL DE SALAS DE AULA REABILITADAS ATÉ 29 DE NOVEMBRO DE 2019

NGOs 
Internacionais

5

Agências 
Governamentais

1

NGOs 
Nacionais

1

Agências das 
UN
1

8 organizações

91

98

340

2.264

1.620

Treinamento em AP (PSS), RRD e EeE

Kits de DPI (Desenvolvimento da Primeira Infância, 3-5 anos)

Materiais recreativos

Kits de alunos

WASH (Água, Saneamento e Higiene) nas escolas-actividades
em curso visando 8.500 beneficiários

O Grupo da Coordenação de Educação em Emergência de Moçambique       
( Education Cluster) na resposta ao ciclone Kenneth é composta por 8 
parceiros activos, incluindo ONGs nacionais e internacionais, agências da 
ONU e do Governo, actualmente operando em 9 distritos da província de 
Cabo Delgado. O Cluster de Educação trabalha para garantir o acesso à 
educação segura, equitativa e de qualidade para as crianças afetadas pelo 
desastre em Moçambique, e para fortalecer a capacidade do sistema 
educacional para fornecer uma resposta educacional oportuna, 
coordenada e baseada em evidências. Os dados mostrados nesta ficha 
técnica são baseados e estão sujeitos às actualizações dos 

PRINCIPAIS INDICADORES: Número de beneficiários das seguintes actividades

9.221

6.048

9.138

Estabelecimento de ETA (Espaços
Temporários de Aprendizagem) - 83 ETA

estabelecidos

Reabilitação de infraestruturas (salas de
aula, blocos administrativos e casas de

professores)

Material didático (Escola na caixa / kits de
ensino)

4.
4%

(Crianças)

(Crianças)

(Crianças)

(Crianças 3-5 anos)

(Crianças )

(Crianças e Professores/as)

(Pessoal de ensino)

(Crianças e Professores/as)

(91 em AP, 91 em Genero, 0 em RRD, 0 em EeE)


