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É com imenso prazer que partilhamos o progresso 
alcançado pela Iniciativa de Prioridade ao Género 
em 2021, neste nosso primeiro boletim informativo. 
Apesar dos desafios e contratempos da pandemia 
da COVID-19, a GCI mostrou liderança e resiliência 
para continuar a avançar na igualdade de género 
na educação e através da educação. 

A situação de pandemia continua a oscilar nos 
países parceiros da GCI, cruzando-se às vezes 
com outros desafios ambientais e de segurança 
vigentes. No entanto, o que permanece constante 
é o nosso compromisso em garantir que todos os 
menores tenham oportunidade de aprender. 

Os últimos meses foram agitados! Os diferentes 
intervenientes dos oito países da GCI agiram 
para a mitigação das vulnerabilidades de género 
no regresso à escola apoiando a elaboração de 
Análises ao Setor da Educação (ASE) e Planos para 
o Setor da Educação (PSE) ao nível dos países – 
essas análises e planos têm agora capítulos 
dedicados à análise de género e promoveram 
debates na televisão e pesquisas online sobre o 
regresso das raparigas à escola após a COVID-19. 
O segundo semestre do ano será ainda mais ativo 
com oficinas de liderança transformativa, oficinas 
de Planificação Sensível ao Género para o Setor 
da Educação (GRESP) e eventos de trabalho em 
rede dedicados aos formandos do curso GRESP.

A UNGEI e o IIEP, com o vosso apoio, puderam 
aproveitar oportunidades para destacar este 
trabalho no cenário global. Na Cimeira do G7, 
a UNGEI teve o orgulho de produzir um vídeo 
destacando o trabalho realizado até à data e 
encorajando mais investimentos na Iniciativa. 
Nesse vídeo ouvimos as vozes de mulheres e 
raparigas na vanguarda. No Fórum Generation 
Equality, o IIEP produziu um vídeo apresentando a 

abordagem GRESP, central para a nossa iniciativa. 
Por ocasião da Cimeira da Educação Global, 
coorganizada pelos governos do Reino Unido e do 
Quénia, destacámos uma nova pesquisa realizada 
pela GCI sobre normas sociais e educação de 
raparigas durante um evento paralelo. Nos nossos 
apelos à ação e partilha de informações em todos 
estes fóruns globais, a nossa mensagem foi clara: 
as questões de igualdade de género devem ser 
incorporadas em todos os sistemas educacionais 
se quisermos alcançar o ODS4 e o ODS5, e a 
Iniciativa de Prioridade ao Género (GCI) está a 
traçar um caminho para conseguir exatamente 
isso. 

Sugerimos que reserve um pouco do seu tempo 
para ler o conteúdo desta edição, que se centra 
nos resultados e realizações da GCI no primeiro 
semestre de 2021 e chama a sua atenção para 
as atividades planeadas para o resto do ano. 
Os depoimentos, em particular, demonstram 
o impacto das nossas conquistas partilhadas, 
lideradas pelo nosso consórcio de OSC, nas vidas 
de alunos, professores, pais e comunidades. 
Obrigado pela vossa determinação, colaboração e 
orientação.  

Em solidariedade,
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Melhoria da integração transversal da igualdade de género na educação e 
através da educação implementada pelo(s) Ministério(s) da Educação em 
conjunto com outros ministérios relevantes.

RESULTADOS E ATUALIZAÇÕES 
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Enrolment, internal efficiency, 
out-of-school children  
and equity
This chapter analyses the increase in student enrolment alongside the evolution in the number of schools, 
classrooms and teachers, in order to assess Sierra Leone’s achievements in enrolment capacity since 
2011. It reviews the progress of coverage at the various levels of education and draws particular attention 
to key indicators of student flow across the various cycles of the system through the analysis of schooling 
profiles. It also looks at the schooling status of the school-aged population to get a better understanding 
of issues related to out-of-school children. The last section of the chapter examines the status of equity 
across a range of dimensions in the sector.

2.1 Structure of the education system

In Sierra Leone, education is managed by the Ministry of Basic and Senior Secondary Education (MBSSE) 
and the Ministry of Technical and Higher Education (MTHE).  The MBSSE is responsible for basic and 
senior secondary school education while the MTHE is responsible for tertiary level technical/vocational 
and higher education. The education system is currently organized into two main sectors: 

(i) Formal education, which has four sub-sectors:  

 •  Pre-primary education offers a three-year socialization and learning cycle for children aged three 
to five. 

 •  Basic education is moving towards becoming compulsory and comprises primary and junior 
secondary education. Primary education is a six-year cycle for children aged 6 to 11. There are no 
entry requirements to this sub-sector and it is open to all children of the appropriate age. At the 
end of the cycle, pupils take the National Primary School Examination (NPSE) conducted by the 
West African Examinations Council (WAEC), which determines eligibility for entry to junior secondary. 
Completion of junior secondary education is marked by the taking of the Basic Education Certificate 
Examination (BECE) in the final year. 

 •  Senior secondary education is over three years and is aligned to the theoretical age range of 15 
to 17 years old. There are two types of senior secondary education available.  The first is senior 
secondary school (SSS) which offers a general education, and the second is senior secondary 
technical vocational (SSTV) which offers technical and vocational education and training.  At the 
end of the senior secondary level, students sit the West Africa Senior School Certificate Examination 
(WASSCE) to complete the cycle. 

C H A P T E R  2

CHAPTER 8
ASSESSING THE ENABLING ENVIRONMENT FOR GENDER EQUALITY IN EDUCATION IN SIERRA LEONE

Education Sector Analysis 221

8.5 Teaching and learning practices

8.5.1 Subject choices at SSS level indicate gender bias 

At the end of JSS, students have to make a choice about the subjects they wish to continue studying beyond 
the core subjects (English, mathematics, and science) and an analysis of this data117 illustrates gender bias 
in some areas in terms of subject choice. Among the more popular subject choices, there is a tendency for 
boys to select more traditionally academic subjects such as English literature, history, geography and the 
sciences (including agricultural science). Interestingly, more girls elect to study business related subjects 
such as business management, financial accounting and commerce. However, this could potentially be 
because they are offered as shorter vocational courses. Almost twice as many boys (28,032) as girls (15,026) 
chose to study “government” at secondary level, which could be both influenced by and contribute to the 
low participation of women in local and national government in Sierra Leone. 

Among the less popular but often traditionally “gendered” subjects, the disparities between girls’ and 
boys’ choices are even starker, with certain subjects such as home management, food and nutrition, and 
clothing and textiles, being completely dominated by girls, while subjects such as physical education 
and engineering science are dominated by boys. The subjects, applied electricity, building construction, 
metalwork, and woodwork, have been omitted from the figure below because they attracted low overall 
numbers of students. However, all of those subjects were only selected by boys. 

Figure 8.19: Popular and less popular subject choices made at SSS level by gender, 2019
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117. The WASSCE subject-grade statistics of results, 2019.
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Map 1.2: Density of school age population
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The density of the school age population is a key consideration when organizing the delivery of education 
(school mapping). While less dense areas may signal a smaller need for resources, employing equity 
measures ensures that the population there receives the same quality of service as those living in densely 
populated areas. Countries often fall into traps when delivering education in less densely populated areas, 
including underestimating the cost of supervision, the transport of learning materials through areas with 
difficult terrains, and the number of personnel required. Governments allocate these resources based 
on the number of people, often disregarding the geographical realities in an area. In addition to issues 
related to variations in population density, education programmes should also take into account existing 
specificities to ensure appropriate resource allocation for the effective implementation of programmes.

1.2.1.4 International comparison of the school age population

Table 1.3 presents a regional comparison of the share of population eligible for school among the 15 
members of the Economic Community of West African States (ECOWAS). There is a further comparison 
with a sub-group of five states3 that conduct joint assessments under the West Africa Examinations 
Council (WAEC). The results show that in almost all of the countries in the ECOWAS region, more than half 
of the population is eligible for education, with the exception of Cabo Verde (43.5%) and Ghana (49.1%). 
The school age population pressure is similar across the five WAEC states.

3. Countries that carry out joint assessments under WAEC: Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria and Sierra Leone.

     Republic of Sierra Leone
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Liderada pela UNGEI, a GCI realizou um 
mapeamento da colaboração intersetorial 
sobre igualdade de género na educação nos 
8 países da GCI. Em setembro, os resultados 
serão divulgados e será iniciado um processo de 
reflexão com os MdE para conceber uma iniciativa 
intersetorial. Foi também elaborado um Curso de 
Liderança Transformativa, que será ministrado 
a especialistas em género dos MdE em Inglês, 
Francês e Português no segundo semestre de 
2021. 

Através da GCI, o IIEP-UNESCO apoiou o governo 
da Serra Leoa no desenvolvimento da sua Análise 
ao Setor da Educação ASE, que, pela primeira vez, 
incluiu um capítulo dedicado especificamente à 
análise do género. A ASE destacou a necessidade 
de aumentar as capacidades institucionais 
de género, que o IIEP irá apoiar. Foi também 
publicada uma nota informativa resumindo os 
achados relacionados com o género.

Na Nigéria, a GCI através do IIEP reuniu três 
governos federais com organizações da sociedade 
civil para analisar o setor da educação numa 
perspetiva de género. Foi também concluída uma 
análise de género do setor de educação ao nível 
federal, que está agora totalmente incorporada 
na análise geral do setor da educação. No 
segundo semestre de 2021, o IIEP continuará a 
apoiar os governos dos países da GCI a incorporar 
a igualdade de género nos seus planos e políticas 
e a orientar pesquisas inovadoras sobre os 
obstáculos à educação das raparigas.

http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender?language=en
http://www.iiep.unesco.org/fr/publication/republic-sierra-leone-education-sector-analysis-assessing-enabling-environment-gender?language=en
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• De outubro a dezembro de 2021, o IIEP realizará um evento virtual Curso de curta duração sobre 
Planificação Sensível ao Género para o Setor da Educação (versão em Inglês) para os países africanos 
anglófonos, visando principalmente pessoas em cargos de responsabilidade a nível administrativo 
central ou descentralizado, envolvidas na formulação, planeamento e implementação de políticas 
de educação. 

• Na sequência do curso sobre Planificação Sensível ao Género para o Setor da Educação ministrado 
em Francês no final de 2020/início de 2021, está a ser lançado em 2021 um programa de coorte. Isto 
facilitará o trabalho em rede e a aprendizagem adicional dos participantes que concluíram o curso. 
O programa estará centrado no tema da integração de género nas administrações educativas e nas 
resistências que podem surgir das tentativas de institucionalizar o género nas políticas educativas. 

• A Análise do Setor da Educação (ASE) da Nigéria será publicada nos próximos meses. 

• O governo de Serra Leoa está a preparar-se para lançar o seu ESP sensível ao género. 

• O governo da Mauritânia está atualmente a reformar o seu setor de educação.Neste contexto, o 
IIEP está a apoiar o governo na integração das questões de género no processo de consulta com as 
partes interessadas na educação. Este apoio será complementado por um diagnóstico de género 
completo do setor de educação, que será usado na elaboração da próxima Análise do Setor de 
Educação com perspetiva de género. 

• Os governos do Níger, Burquina Faso e Mali realizarão diagnósticos participativos de género (aos 
níveis programático, orçamental e funcional) com o apoio do IIEP. As conclusões serão divulgadas 
nos próximos meses. 

• Está em curso uma pesquisa sobre as normas de género, as dinâmicas de poder e as mudanças 
necessárias nas questões de género dentro do Ministério da Educação no Burquina Faso e no Chade. 
Será disponibilizado um relatório nos próximos meses. 

• No final deste ano será realizado um evento de lançamento da GCI na Nigéria, onde estará 
representado o governo federal e todos os 36 Estados. 

Serão realizados três estudos diferentes com o apoio do IIEP no segundo semestre de 2021:

• Serra Leoa: estudo sobre as normas e barreiras que impedem o acesso e a participação das raparigas 
na educação de qualidade. 

• Moçambique: estudo sobre as razões do abandono escolar das raparigas. 

• Mauritânia: estudo sobre as dimensões de género na educação nas populações deslocadas à força 
e a sua integração nos sistemas educacionais nacionais. 

O QUE ESTÁ POR VIR?

http://Curso de curta duração sobre Planificação Sensível ao Género para o Setor da Educação
http://Curso de curta duração sobre Planificação Sensível ao Género para o Setor da Educação
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O consórcio de OSC (FAWE, ANCEFA e PLAN) implementou atividades-
piloto de sensibilização e envolvimento comunitário em todos os países 
da GCI, exceto na Mauritânia. Foram concluídos seis relatórios nacionais 
de atividade. Alguns destaques incluem: 

• O consórcio de OSC realizou um programa de rádio ao vivo no ABC 
Yola e Vision FM Sokoto nos Estados de Adamawa e Sokoto, na 
Nigéria, para consciencializar funcionários do governo, sindicatos de 
professores e comités de gestão escolar para o impacto da COVID-19 
na educação das raparigas. 

• Em Moçambique, o consórcio de OSC realizou uma série de 
campanhas nos meios de comunicação social para promover o 
direito das raparigas à educação durante a pandemia da COVID-19. 
Isto incluiu um debate na televisão sobre a reabertura das escolas no 
âmbito da COVID-19, com representantes do consórcio e o Secretário-
Geral da Organização Nacional de Professores (ONP). 

• No Chade, o consórcio de OSC lançou uma campanha de 
consciencialização no Ministério da Educação Nacional e Promoção 
Cívica (MENPC), em março. 

• O consórcio de OSC em Moçambique analisou a Estratégia de 
Preparação, Resposta e Recuperação de Emergências à COVID-19 
(2020-2029) no setor da educação e no Plano de Resposta à COVID-19. 
Foi produzida uma brochura sobre as melhores práticas das iniciativas 
para manter as raparigas nas escolas no contexto da COVID-19. 

• Decorreram oficinas de iniciação do projeto GCI na Serra Leoa e no 
Níger. 

• O Consórcio de OSC na Nigéria realizou uma rápida pesquisa online 
para alunos adolescentes, focada no conhecimento, nas práticas e nos 
desafios de questões relacionadas com o género durante a pandemia 
da COVID-19. Foram então produzidas mensagens específicas deste 
contexto para a mobilização e sensibilização das partes interessadas, 
e o consórcio apoiou uma campanha de “regresso às aulas” liderada 
por raparigas em plataformas de rádio. 

• O Consórcio de OSC no Burquina Faso realizou uma reunião de 
capacitação para as partes interessadas das escolas secundárias 
sobre as necessidades específicas das raparigas durante a COVID-19, 
particularmente aquelas em situação de gravidez ou que são 
portadoras de deficiência. 

Reforço do setor da educação que permita um ambiente favorável 
aos esforços do MdE no que toca à integração transversal da 
igualdade de género, na educação e através da educação.

RESULTADOS E ATUALIZAÇÕES 

Fotos do Consórcio de OSC liderado 
pela FAWE, Nigéria. Membros 
da equipa do projeto durante os 
programas de entrevistas de rádio no 
ABC Yola e Vision FM Sokoto. 

Foto da FAWE Burquina Faso. Maio 
de 2021. Simpósio para aumentar a 
consciencialização entre as partes 
interessadas sobre medidas de 
proteção e doação de máscaras de 
proteção contra a COVID-19 para 
raparigas vulneráveis (especialmente 
em grupos de deslocados internos) na 
província de Kadiogo. 
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O consórcio de OSC também organizou oficinas de capacitação para 
representantes de OSC sobre igualdade de género em questões e/ou 
abordagens de educação a nível nacional. Em Moçambique, foi realizada 
uma formação de capacitação em análise de políticas no setor da 
educação dirigida aos pontos focais da rede provincial. 

Nos dias 2 e 3 de março de 2021, decorreu uma oficina de trabalho sobre 
igualdade de género na educação e o impacto da COVID-19 na educação 
de raparigas dirigida aos membros do consórcio de OSC, no Chade.

Em Moçambique, na cidade de Maputo, teve lugar um encontro com o 
Diretor da Escola Secundária da Polana.

A GCI, através da Parceria Global para a Educação e da UNGEI, desenvolveu 
uma Ferramenta de Autoavaliação para Grupos Locais de Educação 
(GLE), com a qual os GLE podem avaliar o seu funcionamento e até 
que ponto as preocupações de género são integradas no seu trabalho. 
Foi desenvolvido um modelo de relatório anual para GLE para ajudar os 
GLE a relatar os seus esforços colaborativos na promoção da igualdade 
de género na educação e através da educação. O modelo será testado e 
ajustado em setembro.

• No segundo semestre de 2021 ocorrerá uma série de consultas e eventos 
de aprendizagem entre pares com os GLE para apresentar a Ferramenta de 
Autoavaliação e o Modelo de Relatório Anual, e promover conversas sobre a 
Planificação Sensível ao Género para o Setor da Educação. 

• Irá decorrer em setembro uma oficina regional de Planificação Sensível ao 
Género para o Setor da Educação (GRESP) para representantes das OSC e 
jovens ativistas. 

• Está planeada uma oficina nacional da GRESP em Maputo, Moçambique, 
entre agosto e outubro. 

• O consórcio de OSC iniciará a segunda fase das suas atividades de defesa e 
envolvimento comunitário em setembro. 

O QUE ESTÁ POR VIR? 

Foto da GCI Chade. 

Foto da GCI Moçambique. 
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As citações a seguir foram recolhidas pelo Consórcio de OSC da GCI no Mali e no Burquina Faso, após a 
implementação de atividades de consciencialiização e mobilização da comunidade lideradas por OSC. 

“Antes do projeto GCI, a nossa associação de estudantes não estava 
ciente dos problemas relacionados com a educação de raparigas. A partir 
de agora, vamos priorizar este tema nas nossas atividades”.

Representante estudantil, Liceu misto de Gounghin, Burquina Faso

“Antes do projeto GCI, muitas raparigas estavam a começar a abandonar 
a escola por causa das greves de professores e do fecho das escolas 
devido à Covid-19. Graças às diferentes atividades de sensibilização que 
o projeto proporcionou, como teatro, grupos de discussão, poemas, e o 
fornecimento de kits escolares, estamos agora a assistir ao regresso à 
escola de muitas alunas”. 

Aluna da 6ª classe, Dara, Mali. 

“Antes desta atividade, a nossa Associação 
de Pais desconhecia a extensão das nossas 
responsabilidades para o funcionamento do 
sistema escolar, especialmente no que se 
refere à educação das raparigas. Agora que 
estamos cientes, vamos trabalhar muito para 
assumir totalmente a nossa responsabilidade.” 

Representante da Associação de Pais, Burquina Faso 

DEPOIMENTOS 

“Por causa da COVID-19 e do fecho das escolas, 
muitos pais começaram a forçar as filhas a casar. 
O projeto da GCI sensibilizou os pais para o 
casamento infantil ser uma forma de violência de 
género e a educação das raparigas ser um pilar de 
desenvolvimento. Os pais agora entendem que uma 
filha não é feita apenas para se casar ou trabalhar 
em casa, mas para estudar como os rapazes e 
preparar o seu futuro”. 

Professora na escola Tièguéna, Mali

Foto do consórcio de OSC da GCI. 

Foto do consórcio de OSC da GCI. 
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Recebemos quatro novos membros na 
equipa da GCI!

Eline Versluys é a nova representante 
da Iniciativa de Prioridade ao Género do 
Secretariado da UNGEI, a trabalhar a partir de 
Dakar.

Simon Ziba é o novo Gestor de Projetos 
da Iniciativa de Prioridade ao Género do 
Secretariado da UNGEI, a trabalhar a partir de 
Ouagadougou.

Sally Rosscornes é uma nova Especialista em 
Educação Sensível ao Género na GCI, a trabalhar 
no IIEP-UNESCO, a partir do Reino Unido.

Margherita Boccalatte é uma nova Analista 
de Política Associada à Educação Sensível ao 
Género da GCI a trabalhar no IIEP-UNESCO a 
partir de Dakar.

Inscreva-se para os próximos eventos 

Os próximos eventos organizados pela UNGEI 
serão publicados nesta página: www.ungei.org/
news-views/events

Veja os eventos anteriores 

EiE-GenKit Virtual Launch. UNGEI, INEE, ECW. 
Evento exibido em Inglês, Francês, Português e 
Árabe. 

Série de webinários em duas partes: Educação 
inclusiva para raparigas portadoras de 
deficiência. UNGEI, Sightsavers, Humanity 
& Inclusion, IIEP-UNESCO, UNICEF. Evento 
exibido em Inglês, Francês e Português com 
interpretação em linguagem gestual. 

Transformar as normas sociais para acabar com 
o casamento infantil e promover a educação das 
raparigas. UNGEI, Girls Not Brides (Raparigas, 
não Noivas). Evento exibido em Inglês, Francês e 
Português. 

Debate estratégico do IIEP sobre a educação de 
raparigas durante a Covid. IIEP, evento exibido 
em Inglês e Francês.

Lançamento do novo sítio web da UNGEI, 
com dois espaços dedicados à GCI e à 
GRESP. 

Sistemas de educação intencionalmente 
projetados com uma perspetiva de género.
UNGEI. 

Coleção de Recursos do Centro de 
Conhecimento - Prioridade ao Género. UNGEI. 

Está planeada para agosto uma reunião do 
Comité Executivo da GCI. 

NOTÍCIAS

EVENTOS

Foto da GCI Moçambique. 

Foto do consórcio de OSC da GCI. 

https://www.ungei.org/news-views/events
https://www.ungei.org/news-views/events
https://www.ungei.org/event/eie-genkit-virtual-launch
https://www.ungei.org/event/webinar-series-gender-disability-education
https://www.ungei.org/event/webinar-series-gender-disability-education
https://www.ungei.org/event/webinar-series-gender-disability-education
https://www.ungei.org/event/transform-social-norms-GES2021
https://www.ungei.org/event/transform-social-norms-GES2021
https://www.ungei.org/event/transform-social-norms-GES2021
https://events.unesco.org/event?id=4115549778&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=4115549778&lang=1033
https://www.ungei.org/what-we-do/gender-responsive-education-systems
https://www.ungei.org/what-we-do/gender-responsive-education-systems
https://www.ungei.org/feature-collection/gender-centre
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Orientação, notas informativas e 
ferramentas

Nota informativa GCI 2021. Disponível em Inglês, 
Francês e Português. 

EiE-GenKit: Um pacote fundamental de recursos 
sobre igualdade de género na educação em 
contextos de emergência. UNGEI, ECW e INEE. 
Disponível em Inglês. Em breve traduções para 
Francês e Português. 

Planificação Sensível ao Género para o Setor 
da Educação em Situações Afetadas por Crises. 
GPE e UNGEI. Disponível em Inglês. Em breve 
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Educação: síntese da avaliação do ambiente 
favorável à igualdade de género. UNESCO-IIEP. 
Disponível em Inglês.

Relatórios e estudos 

O que sabemos (e não sabemos) sobre as 
normas sociais que funcionam como barreiras 
persistentes à educação. UNGEI. Disponível 
em Inglês. Em breve traduções para Francês e 
Português.  

República da Serra Leoa: Análise do setor de 
educação: avaliação do ambiente favorável à 
igualdade de género. UNESCO-IIEP. Disponível 
em Inglês.
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resposta à Covid-19 em Moçambique, Consórcio 
de OSC. Disponível em Português. Em breve, 
traduções em Francês e Inglês. 

Análise de género da resposta à Covid-19 no setor 
da educação no Burquina Faso, consórcio de 
OSC. Disponível em Francês. Em breve traduções 
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Blogs, vídeos e notícias  
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UNGEI. Disponível em Inglês, Francês e 
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Disponível em Inglês, Francês e Português.  

Apelamos aos líderes do G7 para não deixarem 
nenhuma rapariga para trás! UNGEI. Disponível 
em Inglês. 

A combinação certa de ingredientes para 
combater a desigualdade estrutural na 
educação. Por Feyi Rodway. UNGEI. Disponível 
em Inglês. 

Iniciativa de Prioridade ao Género - GCI / colocar 
a igualdade de género no centro dos sistemas 
de educação. GCI. Disponível em Francês e 
Inglês. Vídeo exibido na sessão ministerial do 
Generation Equality Forum.

Entrevista em vídeo: 3 questões sobre igualdade 
de género na educação. IIEP. Disponível em 
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e Inglês.
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