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SUMÁRIO
A atividade Jardins de Infância da Rede Privada – Instituições Particulares de Solidariedade Social
iniciou-se em maio de 2013 e integra o objetivo estratégico da Inspeção-Geral da Educação e
Ciência (IGEC): contribuir para a melhoria do serviço educativo e da qualidade das aprendizagens
na educação pré-escolar.
O foco principal da atividade é a prática pedagógica nas suas vertentes de: planeamento, ação e
avaliação, equacionando ainda o apoio integrado e especializado, a intervenção do educador e a
dinâmica do estabelecimento educativo. Os aspetos detetados que não cumprem o
enquadramento legal da educação pré-escolar, comprometedores de respostas educativas de
qualidade são também assinalados (como aspetos a corrigir), tendo em vista a sua regularização.
A metodologia da atividade prevê, quando necessário, a realização de uma ação de continuidade
que permite analisar o trabalho realizado nos jardins de infância tanto ao nível da melhoria dos
aspetos identificados como também da regularização de incumprimentos legais. Os resultados
obtidos expressam o impacto positivo da ação da IGEC uma vez que 42,3% foram considerados
totalmente melhorados e 32,7% parcialmente melhorados. Relativamente aos aspetos a corrigir
foram regularizados 78,6%.
A opinião dos diretores pedagógicos dos jardins de infância intervencionados no âmbito da
atividade e também a opinião dos inspetores que a concretizaram apontam para um elevado grau
de satisfação.
Esta atividade, depois de devidamente adaptada, poderá ser alargada a jardins de infância das
redes pública e privada (no âmbito do ensino particular e cooperativo), mantendo o seu cariz
eminentemente pedagógico.
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1.INTRODUÇÃO
Um dos princípios gerais da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar – Lei n.º 5/97, de 10 de
fevereiro – consigna a educação pré-escolar como a primeira etapa da educação básica no
processo de educação ao longo da vida. A alínea c) do seu artigo 5.º determina que incumbe ao
Estado definir as normas gerais da educação pré-escolar, nomeadamente nos seus aspetos
organizativo, pedagógico e técnico, e assegurar o seu efetivo cumprimento e aplicação,
designadamente através do acompanhamento, da avaliação e da fiscalização. Incumbe ainda ao
Estado apoiar as iniciativas da sociedade no domínio da educação pré-escolar, nomeadamente
das instituições particulares de solidariedade social e de outras instituições sem fins lucrativos
que prossigam atividades nos domínios da educação e do ensino (artigo 7.º).
Com a publicação da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, foi criada a Rede Nacional de
Educação Pré-Escolar que integra duas redes complementares: a rede pública e a rede privada.
Esta última integra os jardins de infância que funcionam em Estabelecimentos de Ensino
Particular e Cooperativo e em Instituições Particulares de Solidariedade Social (Misericórdias e
Mutualidades Portuguesas). O Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho estabeleceu, no seu
artigo 15.º que a tutela pedagógica é da competência do Ministro da Educação e Ciência e a
tutela técnica é da competência conjunta dos Ministros da Educação e Ciência e da
Solidariedade, Emprego e Segurança Social.
Através do protocolo de cooperação celebrado a 7 de maio de 1998, o Estado comprometeu-se
a apoiar financeiramente o funcionamento dos jardins de infância pertencentes a Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), de modo a viabilizar o acesso e a frequência de
todas as crianças a uma educação pré-escolar de qualidade, independentemente do nível
socioeconómico das respetivas famílias.
Na sequência do protocolo de cooperação acima mencionado, a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGEstE), os centros distritais de Segurança Social e as instituições
celebraram acordos de cooperação assentes nos princípios, nas regras e nas condições de
funcionamento dos jardins de infância, através, nomeadamente da aplicação das Orientações
Curriculares para a Educação Pré-Escolar, aprovadas pelo despacho n.º 5220/97, de 10 de junho
e da observância dos limites do número de crianças por sala e por educador, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho, de modo a garantir a qualidade do serviço prestado e o
bom funcionamento do jardim de infância.
Considerando que o controlo do funcionamento pedagógico previsto no artigo 21.º da
Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar cabe à IGEC, tendo presentes as ações conjuntas de
controlo realizadas entre a IGEC e o então Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, nos
anos letivos de 2000-2001 e 2005-2006, e considerando, ainda, as queixas apresentadas ao
serviço de Provedoria, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência identificou a pertinência de
incluir a presente atividade no Programa de Acompanhamento do seu Plano de Atividades,
desde 2013.
Com esta atividade, a IGEC pretende acompanhar o funcionamento pedagógico destes
estabelecimentos de educação pré-escolar, aferir a qualidade dos serviços prestados nos jardins
de infância que funcionam em instituições particulares de solidariedade social, misericórdias e
mutualidades e assegurar a qualidade da oferta pedagógica e as condições de aprendizagem e
bem-estar das crianças.
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2.OBJETIVOS DA ATIVIDADE
Pretende-se, de acordo com o objetivo estratégico da IGEC, contribuir para a melhoria do
serviço educativo e da qualidade das aprendizagens na educação pré-escolar, visando-se
também:


Acompanhar a ação educativa dos jardins de infância que funcionam nas instituições
particulares de solidariedade social, misericórdias e mutualidades;



Analisar o planeamento, a gestão do currículo e a avaliação dos processos e das
aprendizagens das crianças;



Apreciar a articulação entre a componente educativa/letiva e a componente de
apoio à família;



Apreciar a participação dos pais e encarregados de educação no trabalho educativo
desenvolvido com as crianças;



Analisar a qualidade da comunicação entre o jardim de infância e as famílias.

Apesar de os objetivos operacionais desta atividade não indicarem expressamente a verificação
do cumprimento de normativos aplicáveis, no decurso da atividade, as equipas inspetivas foram
confrontadas com incumprimentos que põem em causa a prestação do serviço educativo e a
qualidade das aprendizagens. Daí a identificação de situações de incumprimento
comprometedoras da qualidade educativa e a sua indicação como aspetos a corrigir.
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3.METODOLOGIA
3.1 Seleção dos jardins de infância
Cada área territorial da IGEC seleciona os jardins de infância a intervencionar, tendo como
referência a listagem dos estabelecimentos de educação pré-escolar que funcionam em
Instituições Particulares de Solidariedade Social, Misericórdias e Mutualidades, disponibilizada
pela DGestE. Decorrente do serviço de Provedoria da IGEC, são ainda incluídos jardins de
infância sobre os quais recaiam queixas sobre a qualidade da oferta pedagógica e as condições
de bem-estar das crianças.

3.2 Recolha e tratamento de informação
Para o desenvolvimento da atividade recorre-se a metodologias qualitativas tendo em vista a
triangulação da informação recolhida nas diversas fontes. Assim, as equipas inspetivas, durante
quatro dias, recolhem e analisam a informação contida na ficha de caracterização do jardim de
infância, na documentação disponibilizada, nas entrevistas realizadas, na observação das
instalações, dos equipamentos, dos materiais e da prática educativa/letiva nos contextos
educativos observados. No último dia da permanência da equipa inspetiva no jardim de infância
é elaborado o relatório e são apresentadas as conclusões ao diretor pedagógico e à direção do
estabelecimento educativo.

3.3 Fases do trabalho
Antes de se iniciar o trabalho nos estabelecimentos de educação pré-escolar, os inspetores
analisam os dados de caracterização recolhidos previamente através de uma ficha preenchida
pelo diretor pedagógico.
No estabelecimento educativo, o trabalho da equipa inspetiva centra-se na organização e
gestão do currículo realizada pela equipa pedagógica e assenta na análise de diferentes fontes
de informação: análise documental, observação das instalações, equipamentos e práticas
pedagógicas, entrevistas a diferentes intervenientes do processo educativo e reuniões de
trabalho com os responsáveis pedagógicos e nalguns casos com a direção da instituição.
Está prevista a realização de uma intervenção de continuidade, nas situações em que se
justifica analisar o trabalho posteriormente desenvolvido pela equipa pedagógica do jardim de
infância para ultrapassar as fragilidades e corrigir aspetos relacionados com incumprimentos,
que afetem a prestação do serviço educativo, identificados na primeira atividade inspetiva.
Esta intervenção é agendada com o diretor pedagógico do jardim de infância e desenvolvida
pelo menos por um dos inspetores que realizou a primeira intervenção. A opção sobre a
metodologia da intervenção de continuidade é decidida pelo inspetor ou pela equipa, podendo
incluir observação da prática letiva. No que respeita aos aspetos a corrigir, inscritos no
relatório, verificam-se os que se encontram ou não regularizados, registando-se a situação
identificada, no respetivo relatório.
Posteriormente a esta intervenção, e de acordo com critérios previamente estabelecidos na
IGEC, existe ainda a possibilidade de o jardim de infância onde foi desenvolvida esta ação ser
9

incluído no conjunto de estabelecimentos de educação a intervencionar em anos letivos
posteriores, garantindo, deste modo, um acompanhamento mais contínuo ao estabelecimento
educativo que revele maiores fragilidades. É também comunicada à DGEstE a eventual
necessidade de acompanhamento técnico-pedagógico por parte deste serviço do Ministério da
Educação e Ciência.

3.4 Instrumentos utilizados
O roteiro é o documento orientador da ação inspetiva. Para além de explicitar os objetivos e a
metodologia, está organizado de acordo com as seguintes áreas-chave:


Planeamento da ação educativa



Organização do ambiente educativo



Construção e desenvolvimento do currículo



Apoio integrado e especializado



Avaliação dos processos e dos resultados



Intervenção do educador



Dinâmica do estabelecimento educativo.

As áreas-chave, por sua vez, preveem campos de análise com as respetivas questões
orientadoras e tópicos a considerar. Este instrumento integra guiões para a realização de
entrevistas aos intervenientes previstos.

3.5 Produtos
O relatório do Jardim de infância apresenta os aspetos a destacar pela positiva e a melhorar
organizados de acordo com as áreas-chave acima mencionadas. Se, no entanto, no decurso da
intervenção forem identificados incumprimentos, estes são indicados como aspetos a corrigir.
O projeto de relatório é remetido aos responsáveis do jardim de infância, sendo dado um prazo
de 10 dias úteis para se pronunciarem, após o qual o mesmo é enviado na versão final para
homologação do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar.
Na sequência da intervenção de continuidade é igualmente enviado aos jardins de infância um
relatório, mencionando os aspetos a melhorar identificados na primeira intervenção, com
considerações sobre as melhorias efetuadas. Nesse mesmo relatório também são referidos os
aspetos a corrigir que se encontram regularizados.
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4.REALIZAÇÃO
4.1 Duração
A atividade no estabelecimento de educação pré-escolar tem a duração de quatro dias e é
desenvolvida por dois inspetores, um dos quais, obrigatoriamente, com experiência docente em
educação pré-escolar.
A atividade de continuidade tem a duração previsível de dois dias e é desenvolvida por um dos
inspetores que participou na primeira intervenção ou, caso se considere mais adequado, por
ambos.

4.2. Jardins de infância intervencionados
A atividade Jardins de Infância da Rede Privada – Instituições Particulares de Solidariedade
Social, teve início em maio de 2013, e foi desenvolvida em 76 estabelecimentos de educação
pré-escolar distribuídos pelas Áreas Territoriais de Inspeção (ATI), conforme evidencia o quadro
seguinte:

QUADRO 1 – JARDINS DE INFÂNCIA INTERVENCIONADOS
Ano

2013

2014

Área Territorial
de Inspeção

Jardins de infância
N.º

Norte

12

Centro

9

Sul

20

Norte

15

Centro

8

Sul

12

Total

76

Na Figura seguinte apresentam-se as ações de acompanhamento aos jardins de infância
realizadas nas várias áreas territoriais da IGEC e as intervenções de continuidade propostas:
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FIGURA 1 – ATIVIDADES REALIZADAS E ATIVIDADES DE CONTINUIDADE PROPOSTAS
32
27

30

25

17

Realizadas

15

Continuidade

ATINorte

ATICentro

ATIsul

Pode observar-se que na quase totalidade dos jardins de infância intervencionados foram
propostas, pelas equipas inspetivas, intervenções de continuidade.

4.3. Intervenientes
A concretização desta atividade, conceção e realização, envolveu 28 inspetores. Na conceção
dos instrumentos de trabalho (roteiro e guiões de entrevistas), reuniões de preparação,
articulação com outros serviços – entre outros procedimentos – estiveram envolvidas duas
inspetoras que coordenam a atividade. Colaboraram, ainda, neste processo, as interlocutoras
das áreas territoriais de inspeção.
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5.RESULTADOS
Esta atividade realizou-se em 35 dos 46 jardins de infância previstos no Plano de Atividades de
2014 da IGEC. Os restantes jardins de infância serão intervencionados até ao final do ano civil.
QUADRO 2 – DADOS RELATIVOS À FREQUÊNCIA DE 35 JARDINS DE INFÂNCIA
Jardins de Infância

Grupos

Crianças

Crianças apoiadas pela
intervenção precoce na infância

35

104

2 150

63

5.1 Caracterização dos jardins infância
A todos os jardins de infância foi enviada uma ficha de caracterização. Esta ficha recolhe dados
relativos:


aos acordos de cooperação, especificamente a data em que a instituição
celebrou o acordo e a data da última revisão;



à calendarização de atividades orientadas por outros docentes/técnicos na
componente educativa;



à autorização de funcionamento do jardim de infância junto do Ministério da
Educação e Ciência;



ao reconhecimento dos diretores pedagógicos pelo Ministério da Educação e
Ciência;



à composição dos grupos de crianças (idades e número de crianças).

5.2 Relatórios dos jardins de infância
Os resultados da atividade decorrem da análise do conteúdo dos relatórios dos jardins de
infância organizados por: aspetos a destacar pela positiva, a melhorar e a corrigir.

5.2.1 Aspetos a destacar pela positiva e a melhorar
Os relatórios dos jardins de infância apresentam, para cada área-chave em análise, asserções
que evidenciam os aspetos a destacar pela positiva e a melhorar. A figura seguinte apresenta o
número de asserções relativas a estes aspetos referentes a 35 jardins de infância
intervencionados entre janeiro e julho de 2014.
De acordo com a FIGURA 2, o número de aspetos a melhorar é, em todas as áreas-chave,
superior aos aspetos a destacar pela positiva, sendo que as áreas Intervenção do educador e
Apoio integrado e especializado são as que registam uma menor diferença.
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FIGURA 2 – ASSERÇÕES REGISTADAS NOS RELATÓRIOS POR ÁREA-CHAVE:
ASPETOS A DESTACAR PELA POSITIVA E ASPETOS A MELHORAR

Planeamento da ação educativa

36

Organização e desenvolvimento do currículo

34

147
102

27

Construção e desenvolvimento do currículo
16

Apoio integrado e especializado

104

29

22

Avaliação dos processos e dos resultados

94
48

Intervenção do educador

61

52

Dinâmica do estabelecimento educativo
Aspetos a destacar

104

Aspetos a melhorar

Pela análise da FIGURA 3, e de acordo com os dados dos relatórios das intervenções realizadas no
ano de 2013-2014 e com os dados apresentados no relatório intercalar (maio a julho de 2013),
pode constatar-se que a área que mais necessita de melhoria é o Planeamento da ação
educativa.
FIGURA 3: ASPETOS A MELHORAR POR ÁREA-CHAVE
85

Planeamento da ação educativa

147

Organização do ambiente
educativo

74

Construção e des. do currículo

75

Apoio integrado/especializado

102
104
21
29
64

Avaliação processos e resultados
Intervenção do educador
Dinâmica estabelecimento
educativo
maio a jul 2013

94
35
61
59
104

set2013 a jul 2014

As áreas que congregam menos aspetos a melhorar são a do Apoio integrado e especializado
e a da Intervenção do educador.
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O Planeamento da ação educativa abrange a conceção e elaboração dos documentos de
planeamento – projetos curriculares de grupo/projetos pedagógicos – de acordo com as
orientações e o enquadramento legal para a educação pré-escolar, sendo sustentado nas
características do meio sociocultural e dos grupos de crianças. Estes documentos de
planeamento, elaborados com os contributos dos pais, devem ser avaliados, reformulados e
divulgados aos encarregados de educação e à comunidade educativa, constituindo instrumentos
dinâmicos da ação pedagógica.
A Organização do ambiente educativo – organização do grupo, do tempo e do espaço – e a
Construção e desenvolvimento do currículo – prática educativa/letiva organizada
articuladamente sobre as áreas de conteúdo das orientações curriculares para a educação préescolar – são, a seguir ao Planeamento da ação educativa, as áreas que carecem de maior
investimento por parte dos jardins de infância intervencionados.
A área-chave do Apoio integrado e especializado apresenta um menor número de asserções
relativas a aspetos a destacar e a melhorar. Esta tendência está relacionada com o número
reduzido de crianças apoiadas nestes jardins de infância – 41 crianças (de maio a julho de 2013)
e 63 crianças (de setembro de 2013 a julho de 2014).
Relativamente à Avaliação dos processos e dos resultados também é uma área que carece de
investimento, por parte dos educadores, para que a avaliação dos processos e das
aprendizagens se constitua como um elemento regulador da prática educativa/letiva e que a
transmissão dessa informação aos pais e encarregados de educação possa traduzir, de forma
descritiva, o progresso dos seus educandos.
A Dinâmica do estabelecimento educativo apresenta a mesma tendência nos dois períodos de
tempo, sendo uma área relacionada, nomeadamente com a autonomia pedagógica da equipa,
com a formação interna e/ou externa frequentada e com o trabalho cooperativo realizado
entre os docentes. Está ainda relacionada com as relações estabelecidas com os encarregados
de educação, as escolas do 1.º ciclo e a comunidade envolvente.

5.2.2 Aspetos a corrigir
Em relação aos aspetos a corrigir, explicitados nos relatórios, considerando 35 jardins de
infância intervencionados no âmbito da atividade realizada entre janeiro e julho de 2014,
apresentam-se as duas situações que ocorrem com maior frequência:
Em 23 jardins de infância, não era cumprido o tempo educativo/letivo diário de cinco horas, o
que compromete a concretização do currículo (Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007 conjugada
com o n.º 1 do artigo 77.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores
dos Ensino Básico e Secundário, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril);
Em 17 jardins de infância, verificou-se que os encarregados de educação das crianças
comparticipavam financeiramente em atividades que tinham lugar durante a componente
educativa/letiva de cinco horas diárias, pondo em causa a gratuitidade desta componente, na
educação pré-escolar – artigo 16.º da Lei n.º 5/97, de 1 de fevereiro.
A análise dos dados mantém-se alinhada com as tendências do relatório intercalar. Atendendo a
que existem outros incumprimentos relacionados com a falta de autorização de funcionamento
do jardim de infância, com a constituição dos grupos de crianças, com a desadequação e
insuficiência das instalações, dos equipamentos e dos materiais, as asserções relativamente a
incumprimentos permitem-nos afirmar que os problemas principais nos JI-IPSS intervencionados
15

se situam essencialmente no não cumprimento da componente educativa/letiva e na
comparticipação financeira dos pais em atividades que ocorrem na componente letiva (a
maior parte das vezes orientadas por outros docentes/técnicos), comprometendo a duração e
a gratuitidade desta componente.
Decorrente da receção do projeto de relatório enviado para as direções pedagógicas dos jardins
de infância, apenas quatro se pronunciaram, não sendo, no entanto, referidas questões
relacionadas com a não concordância com o conteúdo dos relatórios.
Devido à gravidade das situações encontradas em dois jardins de infância, foram elaboradas, na
sequência desta atividade, informações com proposta de encaminhamento para a DGEstE e
numa das situações para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância e para a
Autoridade para as Condições do Trabalho.
É de referir, ainda, que relativamente às 35 intervenções realizadas, foram propostas
intervenções de continuidade em 31 jardins de infância a realizar em 2014-2015.

5.3 Intervenções de continuidade
Entre novembro de 2013 e julho de 2014 realizaram-se intervenções de continuidade nos
jardins de infância onde decorreram as primeiras intervenções inspetivas. O intervalo entre a
primeira intervenção e a de continuidade foi de quatro a 13 meses.
Estas intervenções foram concretizadas em 27 jardins de infância (QUADRO 3), de acordo com a
agenda estabelecida com a direção pedagógica.
QUADRO 3 – INTERVENÇÕES DE CONTINUIDADE REALIZADAS
Áreas Territoriais de
Inspeção

Intervenções de continuidade
2013 e 2014

Norte

11

Centro

5

Sul

11

Total

27

As intervenções de continuidade efetuadas revelam o trabalho realizado nos jardins de infância
para ultrapassar as fragilidades identificadas.
Na Figura seguinte apresenta-se a distribuição das asserções referentes aos aspetos a melhorar,
por área-chave, constantes dos 27 relatórios de jardim de infância.
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FIGURA 4 – ASPETOS A MELHORAR IDENTIFICADOS NOS 27 JARDINS DE INFÂNCIA
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Planeamento da ação educativa

79

Organização do ambiente educativo
Construção e desenvolvimento do currículo áreas de conteúdo

Apoio integrado e especializado

78
22
68

Avaliação do processo e dos resultdos
Intervenção do educador
Dinâmica do estabelecimento educativo

29
67

Os dados apresentados foram obtidos através da análise de conteúdo dos relatórios das
intervenções de continuidade realizadas nos jardins de infância, tendo em conta as áreaschave, e organizados de acordo com as seguintes categorias: (aspetos) melhorados
totalmente; melhorados em parte; não sujeitos a melhoria; sem menção a melhoria e
limitados pelo tempo.
A análise das asserções permite tirar conclusões sobre os efeitos e avaliar a eficácia das
intervenções de continuidade.
De seguida são apresentadas, por área-chave, as melhorias efetuadas:

 Planeamento da ação educativa
O Planeamento da ação educativa é uma área-chave que congrega o planeamento macro –
projeto educativo, regulamento interno e plano de atividades – e os projetos curriculares de
grupo. Apesar de ser uma área que, no cômputo geral, apresenta maior necessidade de
melhoria (94 asserções registadas como aspetos a melhorar), verificam-se progressos
significativos relativamente ao aperfeiçoamento do trabalho de Planeamento da ação educativa
nos jardins de infância (46 e 21), conforme evidencia a figura a seguir apresentada.
A asserção mais frequente nos relatórios está relacionada com a elaboração/organização dos
projetos curriculares de grupo/projetos pedagógicos, sobretudo com a tónica na necessidade de
estes documentos estarem sustentados na caracterização e na especificidade do grupo e de
cada criança.
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FIGURA 5: TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR IDENTIFICADOS
PLANEAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA
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Melhorados totalmente
Melhorados em parte
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46

Não sujeitos a melhoria
Sem menção a melhoria
Limitados pelo tempo
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 Organização do ambiente educativo
Esta área-chave apresenta um total de 79 asserções relacionadas com aspetos a melhorar,
podendo constatar-se que ocorreram melhorias totais e parciais (35 e 25) no que respeita à
organização dos grupos, do espaço e do tempo (ver FIGURA 6).
Apesar de nesta área-chave os aspetos a melhorar terem um âmbito muito diverso, é nas
questões da organização do espaço – nomeadamente nos aspetos relacionados com os
equipamentos e materiais, que não apresentavam a diversidade e a qualidade adequadas e
prevista nos diplomas legais, para o desenvolvimento de atividades e projetos no âmbito do
currículo – que se constatou uma maior necessidade de melhoria.

FIGURA 6 - TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR IDENTIFICADOS
ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO

8

0

Melhorados totalmente

11
35

Melhorados em parte
Não sujeitos a melhoria
Sem menção a melhoria
Limitados pelo tempo

25
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 Construção e desenvolvimento do currículo
Esta área-chave corresponde ao trabalho desenvolvido com as crianças na componente
educativa/letiva e, tal como as anteriores, apresenta evolução, uma vez que dos 78 aspetos a a
melhorar, 29 e 32 (FIGURA 7) foram total e parcialmente melhorados. Esta área apresenta uma
grande dispersão nas asserções que, a título de exemplo, podem estar relacionadas com a
necessidade de uma maior participação da criança enquanto sujeito ativo de aprendizagem,
implicando a sua responsabilização, com a criação de mais oportunidades de expressão livre e
ainda com a necessidade de serem proporcionadas às crianças situações desafiadoras de
promoção das aprendizagens.

FIGURA 7 - TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR IDENTIFICADOS
CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO

3 1
13

Melhorados totalmente
29

Melhorados em parte
Não sujeitos a melhoria
Sem menção a melhoria
Limitados pelo tempo

32

Refira-se que, por vezes, o intervalo de tempo que mediou entre a primeira intervenção e a de
continuidade, sobretudo quando esta ocorre no mesmo ano letivo, não favoreceu a
concretização das ações de melhoria, sobretudo no que diz respeito às áreas-chave do
Planeamento da ação educativa e da Construção e desenvolvimento do currículo.

 Apoio integrado e especializado
Nos 27 dos jardins de infância intervencionados em que eram apoiadas 41 crianças pelas
equipas locais de intervenção precoce, as melhorias implementadas resultaram do trabalho de
articulação estabelecido entre os educadores titulares de grupo e os docentes/técnicos das
referidas equipas locais; ou seja, das 22 asserções relacionadas com aspetos a melhorar apenas
oito e três foram, total e parcialmente aperfeiçoados, apesar de ser a área que apresenta uma
menor expressão.
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FIGURA 8: TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR IDENTIFICADOS
APOIO INTEGRADO E ESPECIALIZADO
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Melhorados totalmente
8

Melhorados em parte
Não sujeitos a melhoria
Sem menção a melhoria

8

Limitados pelo tempo
3

Os aspetos a merecerem mais atenção relacionam-se, predominantemente, com o facto de o
planeamento do docente do grupo não espelhar as estratégias desenvolvidas e a desenvolver,
junto da criança, resultantes do trabalho de articulação estabelecido entre os educadores
titulares de grupo, os docentes das equipas locais da intervenção e outros profissionais destas
equipas; e ainda, com a necessidade de implementar a avaliação da eficácia da intervenção
precoce/apoios educativos prestados, tendo em conta o progresso das aprendizagens das
crianças apoiadas.

 Avaliação dos processos e dos resultados
Numa das áreas que apresenta expressiva necessidade de melhoria, também se constatam
notórias diferenças pela positiva. De um total de 68 aspetos a melhorar, 29 foram
aperfeiçoados na íntegra e 26 foram parcialmente melhorados, o que indica que as práticas
relativamente à avaliação do trabalho realizado e à avaliação dos seus efeitos, junto das
crianças, melhoraram significativamente.
FIGURA 9: TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR IDENTIFICADOS
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E DOS RESULTADOS
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Melhorados totalmente
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Limitados pelo tempo
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Relativamente à avaliação do processo educativo e das aprendizagens, destacam-se, como mais
frequentes, as asserções relativas à necessidade de melhoria no âmbito do envolvimento das
crianças na avaliação do trabalho realizado e dos seus próprios progressos. Também a regulação
da prática educativa através da avaliação dos processos educativos e das aprendizagens das
crianças é outro aspeto frequente.

 Intervenção do educador
Nesta área constata-se um menor número de asserções relacionadas com aspetos identificados
como necessitando melhoria (29). Os aspetos total ou parcialmente melhorados (11 e 17)
atingem quase a totalidade dos aspetos identificados.
FIGURA 10: TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR IDENTIFICADOS
INTERVENÇÃO DO EDUCADOR
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0
Melhorados totalmente
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Melhorados em parte
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Sem menção a melhoria

17

Limitados pelo tempo

Antes de mais, é de referir que esta área é a que congrega menor número de asserções
relacionadas com aspetos a melhorar, o que aponta, contrariamente às outras áreas-chave,
para um maior número de aspetos a destacar pela positiva, no que se reporta à intervenção do
educador. Todavia, o aspeto a melhorar predominante é a ação educativa muito centrada no
educador, pouco propícia ao desenvolvimento da autonomia, iniciativa, criatividade e espírito
crítico das crianças.

 Dinâmica do estabelecimento educativo
Das 67 asserções relacionadas com aspetos a melhorar nesta área-chave, 27 foram totalmente
aperfeiçoados e 19 em parte melhorados. As melhorias efetuadas, em algumas das situações,
estão relacionadas com aspetos que implicam a colaboração da direção da instituição, o que
também é revelador de abertura à mudança por parte dos dirigentes dos jardins de infância.
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FIGURA 11: TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR IDENTIFICADOS
DINÂMICA DO ESTABELECIMENTO EDUCATIVO
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Nesta área-chave predominam, como aspetos a melhorar a necessidade de assegurar a
continuidade educativa e facilitar a integração das crianças no início da escolaridade
obrigatória. Também a implementação de práticas de trabalho colaborativo entre os docentes e
a participação em ações de formação se revelam aspetos que os dirigentes e profissionais de
educação devem incrementar.
Em síntese, num total de 437 asserções respeitantes a aspetos assinalados como necessitando
de melhoria, 42,3% foram considerados totalmente melhorados e 32,7% parcialmente
aperfeiçoados, expressando inequivocamente os efeitos positivos da atividade nos jardins de
infância.

 Aspetos a corrigir
Relativamente aos aspetos a corrigir (aspetos que não cumprem a legislação em vigor), de um
total de 70 incumprimentos foram colmatados 55, o que representa uma percentagem de
78,6%.
FIGURA 12: ASPETOS A CORRIGIR – TAXA DE EFICÁCIA

15

Aspetos corrigidos
Aspetos não corrigidos

55

Taxa de eficácia:
78,6%
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5.4 Apreciações sobre a atividade
 Pelos inspetores
Foram realizados inquéritos por questionário aos inspetores que desenvolveram esta atividade e
a maioria considerou a metodologia e os instrumentos de suporte muito bons. Igualmente
consideraram a duração da intervenção adequada, sugerindo, no entanto, uma maior
flexibilidade, sobretudo na duração da ação de continuidade, de acordo com a dimensão ou
problemáticas existentes nos jardins de infância.
As observações feitas pelos inspetores prendem-se, sobretudo, com as suas necessidades de
formação sobre temáticas específicas e relacionadas com a educação pré-escolar. A maior
parte das propostas apontam para o alargamento da atividade a jardins de infância das redes
pública e privada.

 Pelos jardins de infância
Tendo em conta que esta atividade teve início em maio de 2013 e que ainda não tinham sido
auscultados os diretores pedagógicos dos jardins de infância, solicitou-se que se pronunciassem
sobre o desenvolvimento da atividade, através da resposta a um inquérito, por questionário. A
opinião destas responsáveis afigura-se importante para a IGEC no que se refere ao
desenvolvimento e efeitos da sua ação. Responderam ao questionário 40 diretores pedagógicos
dos 75 jardins de infância já intervencionados (53%).
Em síntese, os itens do questionário versam os seguintes aspetos (Anexo A):


Metodologia utilizada (análise documental, observação das instalações e da prática
educativa/letiva e entrevistas);



Reunião final para comunicação das conclusões da atividade;



Pertinência dos aspetos indicados no relatório do jardim de infância e a sua utilidade
para reflexão formativa sobre as práticas;



Incentivo para a melhoria do funcionamento e das práticas pedagógicas do jardim de
infância;



Contributo para a qualidade das aprendizagens das crianças;



Efeitos da atividade no que se refere:


ao incremento da reflexão sobre as práticas instituídas;



à promoção do aperfeiçoamento das práticas;



ao incentivo do trabalho colaborativo e cooperativo entre docentes;



à abertura para a participação das famílias;



à prevenção de incumprimentos.
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FIGURA 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE CONCORDÂNCIA EM TODOS OS ITENS DO QUESTIONÁRIO
DE ACORDO COM A ESCALA – NÍVEL 1 (DISCORDO TOTALMENTE) A NÍVEL 5 (CONCORDO TOTALMENTE)
0% 2%
7%
1
2
3
4
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35%

56%

Os dados evidenciam uma opinião muito positiva dos diretores pedagógicos sobre o
desenvolvimento e os efeitos desta atividade e permitem concluir sobre a sua importância para
os jardins de infância – 91% de níveis 4 e 5.
A opinião muito positiva dos responsáveis dos jardins de infância sobre o desenvolvimento e
efeitos da atividade pode ainda ser constatada nos 16 comentários que diferentes diretores
pedagógicos registaram no questionário (Anexo B).

5.4.1 Efeitos da intervenção de continuidade
No que respeita às duas questões relativas à atividade de continuidade, as respostas dos
diretores pedagógicos situam-se maioritariamente no nível 5, em relação à pertinência do
acompanhamento ao jardim de infância após a primeira intervenção e no nível 4, no que se
reporta ao intervalo de tempo entre a primeira intervenção e a de continuidade.

FIGURA 14 – QUESTIONÁRIO – INTERVENÇÃO DE CONTINUIDADE
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Pertinência do acompanhamento ao JI após a 1.ª intervenção
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As opiniões expressas pelos diretores pedagógicos estão alinhadas com a análise efetuada sobre
os efeitos da intervenção de continuidade.

5.5 Cumprimento do planeamento
Do conjunto de jardins de infância selecionados (num total de 46), concretizaram-se 35
intervenções, sendo que as restantes se vão realizar até ao final do ano civil, cumprindo, assim,
o previsto no Plano Anual de Atividades da IGEC – 2014.
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6.CONCLUSÕES


Tendo em conta os objetivos delineados para esta intervenção e o objetivo estratégico
da IGEC, Contribuir para a melhoria do serviço educativo e da qualidade das
aprendizagens, face aos resultados apresentados, quer ao nível das melhorias efetuadas,
quer da correção dos aspetos não conformes com a legislação em vigor para a educação
pré-escolar, pode afirmar-se que esta intervenção teve um efeito muito positivo nos
jardins de infância intervencionados.



O acompanhamento aos jardins de infância da rede privada – IPSS efetuado, pela IGEC,
centrou-se nas várias dimensões das práticas pedagógicas, nomeadamente no
planeamento, gestão do currículo e avaliação dos processos e das aprendizagens das
crianças.



As ações realizadas permitiram constatar que os documentos (normativos e
orientadores) respeitantes à educação pré-escolar, e especificamente as orientações
curriculares, não constituem, a maior parte das vezes, a base da ação educativa, no que
respeita ao planeamento, à gestão do currículo e à avaliação dos processos e dos
efeitos.



A composição etária dos grupos é maioritariamente de crianças com idades próximas,
não se privilegiando as interações de crianças de diferentes idades.



A realização de inúmeras atividades, orientadas por outros docentes/técnicos,
comprometem a dimensão holística da componente educativa/letiva e
consequentemente a construção e o desenvolvimento do currículo, da responsabilidade
do educador titular do grupo, tal como previsto nas Orientações Curriculares para a
Educação Pré-Escolar. Estas atividades de animação socioeducativa decorrem
maioritariamente no tempo da componente educativa/letiva e são, frequente e
indevidamente, pagas pelos pais e encarregados de educação.



Um outro denominador comum é a parca frequência de ações de formação por parte dos
docentes que lecionam nestes estabelecimentos de educação pré-escolar.



A partir da identificação dos aspetos a melhorar, explicitados nos relatórios dos jardins
de infância, as equipas pedagógicas desencadearam ações de melhoria nas várias
vertentes do funcionamento e das práticas pedagógicas, estabelecendo prioridades.



A realização da intervenção de continuidade, para além das melhorias registadas,
possibilitou um processo de acompanhamento e de reflexão sobre a ação educativa e
promoveu a qualidade das respostas dadas às crianças e às suas famílias.



A maioria dos jardins de infância não tem autorização de funcionamento do Ministério
de Educação e Ciência, funcionando apenas mediante a celebração de acordos de
cooperação com os Ministérios da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social.



Constata-se, ainda, que em 20 dos 35 jardins de infância acompanhados, a data da
última atualização do acordo de cooperação é anterior a 2012.
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Muitas das situações detetadas não conformes com a legislação em vigor
(incumprimento das cinco horas diárias da componente educativa/letiva,
comparticipação financeira de atividades orientadas por outros docentes ou técnicos,
inexistência de autorizações de funcionamento) foram maioritariamente corrigidas
(78,6%).



Salienta-se a boa recetividade a esta atividade de acompanhamento, por parte dos
diretores pedagógicos e dos educadores de infância, expressa na colaboração prestada e
na referência a esta atividade como uma mais-valia para o seu desenvolvimento
profissional.



Face aos efeitos da presente atividade, justifica-se que a mesma abranja
progressivamente um maior número de estabelecimentos de educação pré-escolar da
rede privada – IPSS e seja, ainda, alargada a jardins de infância da rede pública e aos do
ensino particular e cooperativo.
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7.RECOMENDAÇÕES
Na sequência desta atividade, enunciam-se as seguintes recomendações:







Aos jardins de infância


O cumprimento das cinco horas educativas/letivas diárias, componente destinada à
construção e ao desenvolvimento do currículo, da responsabilidade do educador do
grupo de crianças;



A realização das atividades de animação socioeducativa, orientadas por outros
docentes/técnicos, na componente de apoio à família;



O aperfeiçoamento e a atualização do corpo docente, mediante a frequência de
ações de formação, em temáticas relacionadas com a prática pedagógica;



A regularização da autorização de funcionamento dos estabelecimentos de
educação pré-escolar da rede privada – IPSS.

Aos serviços competentes


A uniformização de critérios relativamente à atualização dos acordos de cooperação
celebrados entre as instituições e os serviços competentes do Ministério da
Educação e Ciência e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social;



A divulgação eficaz de todas as orientações e informação técnica dos serviços do
Ministério da Educação e Ciência junto das estruturas onde se integram os jardins de
infância da rede privada – IPSS, no sentido de que as mesmas cheguem,
atempadamente, aos seus destinatários;



A prestação efetiva do apoio técnico e pedagógico, por parte dos serviços
competentes do Ministério da Educação e Ciência, de modo a garantir a qualidade
pedagógica da resposta educativa disponibilizada às crianças;



A emissão, por parte da DGEstE, das autorizações de funcionamento a estes jardins
de infância;



A implementação de mecanismos de acompanhamento no sentido de assegurar uma
efetiva articulação entre os docentes e técnicos que integram as equipas locais de
intervenção e os diretores pedagógicos e educadores dos grupos, visando garantir a
qualidade das respostas às crianças com plano individual de intervenção precoce
e/ou com programa educativo individual.

Às instituições responsáveis pela formação dos docentes


Reflexão sobre as repercussões da formação, inicial e contínua, nas práticas
docentes nos vários contextos educativos, de acordo com as orientações para a
educação pré-escolar que, por sua vez, influenciam a qualidade das aprendizagens
das crianças.
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8. FORMAÇÃO EM ARTICULAÇÃO COM OUTRAS
ATIVIDADES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA IGEC
Foi realizada, pela IGEC, formação de inspetores em temáticas relacionadas com a atividade
Jardins de Infância da Rede Privada – Instituições Particulares de Solidariedade Social,
nomeadamente:


Intervenção Precoce na Infância e Adequações Curriculares Individuais, orientada pela
mestre Filomena Pereira, que abrangeu 65 inspetores (interlocutores das atividades JI
Rede Privada – IPSS e Educação Especial – Respostas Educativas e inspetores que
desenvolvem as referidas atividades). Os objetivos delineados para esta formação
foram, entre outros, os seguintes:
 Consolidar conhecimentos nas áreas da elaboração, implementação e avaliação de
Planos Individuais de Intervenção Precoce na Infância e dos Programas Educativos
Individuais;
 Compreender a articulação entre o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na
Infância (SNIPI) e a Educação Especial bem como os papéis dos diferentes
intervenientes.



Avaliação das Aprendizagens na Educação Pré-Escolar – orientada pela professora
doutora Gabriela Portugal – abrangeu os inspetores que desenvolvem as atividades JI
Rede Privada – IPSS, Acompanhamento da Ação Educativa, Avaliação Externa das Escolas
e Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e
Cooperativo.
Objetivos previstos para esta formação:
 Aprofundar o conhecimento sobre a especificidade das práticas de avaliação na
educação pré-escolar (EPE);
 Familiarizar os inspetores com os objetivos, modalidades e instrumentos de
avaliação utilizados em contexto de EPE, habilitando-os para uma interpelação
mais incisiva das práticas avaliativas;
 Valorizar o envolvimento das crianças na avaliação, quer do processo educativo
quer dos seus progressos;
 Abordar formas de comunicação descritiva sobre as aprendizagens e os progressos
das crianças a facultar aos pais e encarregados de educação.

Estão ainda agendadas, para 2015, duas sessões de formação com a Doutora Isabel Lopes da
Silva sobre o caráter holístico das Orientações Curriculares para a Educação Escolar e sobre a
especificidade da avaliação neste nível de educação. Estas sessões destinam-se aos
interlocutores das seguintes atividades: Jardins de Infância da Rede Privada – Instituições
Particulares de Solidariedade Social, Avaliação Externa das Escolas, Acompanhamento da Ação
Educativa e Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e
Cooperativo.

29

9.ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES,
INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Previamente ao lançamento da presente atividade no terreno, estabeleceu-se contacto com
técnicos da Direção-Geral da Educação, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e do
Instituto da Segurança Social, IP, serviços com competências ao nível da tutela e do
acompanhamento dos jardins de infância que funcionam nas instituições particulares de
solidariedade social, misericórdias e mutualidades.
No caso da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e do Instituto da Segurança Social, IP,
foram designados interlocutores com quem a IGEC, através dos elementos da coordenação e
interlocução, estabeleceu contactos para agilizar a comunicação entre os vários serviços.
O trabalho em rede mantém-se, nomeadamente com:


interlocutores das delegações regionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares;



interlocutor designado pelo Instituto da Segurança Social, IP.

Mantém-se, ainda, a estreita colaboração, na qualidade de perita, da Doutora Isabel Lopes da
Silva, responsável pela coordenação das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar.

30

NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES DE REFERÊNCIA
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e
Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, republicado pelo DecretoLei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 146/2013, de 22 de outubro.
Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro
Lei-quadro da Educação Pré-Escolar - consagra o ordenamento jurídico da educação préescolar, na sequência da Lei de Bases do Sistema Educativo.
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho
Estabelece o ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão da rede nacional de
educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e financiamento.
Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto
Aprova as orientações curriculares que se constituem como uma referência comum para todos
os educadores da Rede Nacional da Educação Pré-escolar e destinam-se à organização da
componente educativa.
Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de agosto
Define os tipos de equipamento. Define normas de qualidade e segurança do material. Listagem
de material mínimo por sala
Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto
Define os requisitos pedagógicos e técnicos para a instalação e funcionamento de jardins de
infância da rede nacional
Anexo 1 – refere as normas para instalações adaptadas.
Anexo 2 – refere as normas para construções de raiz.
Lei n.º 46/2006 de 28 de agosto
Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado de
saúde.
Decreto-Lei n.º 34/2007 de 15 de fevereiro
Regulamenta a Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, estabelecendo as entidades administrativas
competentes para procederem à instrução dos processos de contraordenação, bem como a
autoridade administrativa que aplicará as coimas e as sanções acessórias correspondentes pela
prática de atos discriminatórios.
Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro (retificado pela Declaração de Retificação n.º
10/2008, de 7 de março), alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio
Define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e
secundário dos sectores público, particular e cooperativo.
Decreto-Lei n.º 281/2009 de 6 de outubro
Cria o Sistema Nacional de Intervenção Precoce.
Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007 - Gestão do currículo na educação pré-escolar.
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Circular n.º 4 DGIDC/DSDC/2011 - Avaliação na educação pré-escolar.
Despacho n.º 522/2014, de 10 de janeiro
Delegação de competências no âmbito do ensino particular cooperativo e solidário (alínea a) do
n.º 2).
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ANEXOS
A – Questionário

JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PRIVADA - INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO
Emo(a) Sr(a).
Diretor(a) Pedagógico do Jardim de Infância
A Inspeção-Geral de Educação e Ciência solicita a resposta a este inquérito por questionário com o
objetivo de conhecer a opinião do Jardim de Infância (JI) sobre a atividade de Acompanhamento: Jardins
de Infância da Rede Privada – Instituições Particulares de Solidariedade Social.
Utilizando a escala de 5 (Concordo Totalmente) a 1 (Discordo Totalmente), classifique as afirmações
relativas aos vários aspetos relacionados com a atividade, colocando um “X” na quadrícula que traduz a
sua opinião. No final, tem disponível um espaço destinado a sugestões/observações que nos queira
apresentar.
A sua participação é fundamental para a melhoria não só desta atividade, mas da ação em geral da IGEC
junto dos jardins de infância, pelo que solicitamos a resposta a este inquérito por questionário e a sua
devolução até ao dia 19 de setembro.
Agradecemos a sua colaboração.

1

2

3

4

5

Antes da intervenção
Qualidade dos contatos estabelecidos com os serviços regionais da IGEC
Facilidade no preenchimento da ficha de caraterização
Clareza e adequação da informação prestada por um dos membros da equipa
inspetiva no contacto telefónico
Desenvolvimento da atividade
Metodologia utilizada (análise documental, observação das instalações e da
prática educativa/letiva e entrevistas)
Duração da intervenção
Seleção dos interlocutores a entrevistar
Condução das entrevistas
Relacionamento da equipa com os seus interlocutores
Reunião final para comunicação das conclusões da atividade
Relatório
Estrutura do relatório
Pertinência dos aspetos indicados
Instrumento de reflexão formativa sobre as práticas
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1

2

3

4

5

Incentivo para a melhoria do funcionamento e das práticas pedagógicas do JI
Contributo para a qualidade das aprendizagens das crianças
Efeitos da atividade
Incrementa a reflexão sobre as práticas instituídas
Promove o aperfeiçoamento das práticas
Incentiva o trabalho colaborativo e cooperativo entre docentes
Incentiva a participação das famílias na vida do JI
Previne a prática de incumprimentos

O preenchimento deste quadro é efetuado apenas no caso dos Jardins de infância que foram
alvo da atividade de continuidade
Intervenção de continuidade
Intervalo de tempo entre a 1.ª intervenção e a de continuidade
Pertinência do acompanhamento ao JI após a 1.ª intervenção

Propostas de melhoria / outros comentários

Agradecemos a sua colaboração!
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B – Propostas de melhoria/comentários expressos nas respostas aos questionários
1. Tratou-se de uma ação que valorizamos muito em especial pela qualidade dos
interlocutores da IGEC, pela metodologia de trabalho utilizada e pela facilidade com
que apreenderam todo o contexto socioeducativo, o projeto educativo e a prática
pedagógica. Na verdade reputamos de uma enorme importância estas intervenções
terem objetivos dissuasores de práticas menos adequadas i.é. mais pedagógicas que
penalizadoras.
2. Consideramos estas atividades fundamentais para a melhoria na qualidade do ensino.
Contudo, também consideramos que os JI das IPSS têm mais valias que não se podem
equiparar aos JI do ensino oficial. Queremos com isto dizer que nem tudo o que é
solicitado no ensino oficial faz sentido nas IPSS.
3. Seria benéfico para a análise da intervenção proceder à observação das atividades
durante um período mais alargado.
4. A Ação de Acompanhamento foi realizada num espírito colaborativo e respeitoso, tendo
a Equipa da IGEC desenvolvido uma intervenção muito metódica e fundamentada,
analisando de modo sistemático as dimensões centrais para o desenvolvimento da
qualidade educativa. É de salientar ainda que a Equipa revelou uma grande abertura
para o contributo que esta perspectiva pedagógica – Pedagogia-em-Participação – pode
representar para o desenvolvimento do sistema de educação pré-escolar em Portugal.
5. Terem mais atenção ao momento escolhido (início de ano letivo com as adaptações em
curso) não foi o momento adequado. Maior sensibilização por parte da vossa equipa
para com o trabalho desenvolvido pela instituição.
6. O acompanhamento por parte das Técnicas da IGEC é uma mais valia para as nossas
práticas educativas. É sempre positivo ter um feedback e um "olhar externo" para
melhoria e aperfeiçoamento das práticas desenvolvidas.
7. Consideramos que esta primeira ação de acompanhamento contribuiu para o
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e para a melhoria do funcionamento do
Jardim de Infância. Seria benéfico que os Jardins de Infância da Rede Privada fossem
informados das alterações à legislação, tal como acontece com os Jardins de Infância da
Rede Pública.
8. Foi muito importante o contributo deixado pela equipa de inspectoras que
intervencionaram a ação na nossa instituição, sempre com uma postura de colaboração
e melhoria de práticas a nosso ver fundamental para que tivessemos um feedback da
nossa prática educativa e de todo o trabalho desenvolvido. Foi gratificante e
enriquecedor o contato estabelecido pelo que a porta da nossa instituição estará
sempre aberta para estas ações e outras que sejam relevantes para a melhoria da
prática educativa e das condições das crianças. bem hajam pelo trabalho desenvolvido
9. Considerando que houve uma visita recente por parte da Inspeção da Educação e nos foi
apresentado o consequente relatório, para além do que já tínhamos implementado
estamos a dar exequibilidade às recomendações e correções apresentadas, pelo que
tanto ao nível pedagógico como ao nível do espaço físico traçamos um projeto que
culminará em Maio de 2015 com novas estratégias para a Resposta Social Pré-Escolar.
10. Estas ações deveriam acontecer com maior frequência e em todos os estabelecimentos,
públicos e privados.
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11. Gostaria de evidenciar a pertinência, adequação e a atualidade dos aspetos indicados,
assim como a importância que teve a partilha da informação das conclusões da
atividade para a melhoria das práticas pedagógicas.
12. A equipa do pré-escolar sente necessidade de um acompanhamento a nível de
instrumentos de trabalho para melhorar a prática pedagógica. Verificamos também que
as diferenças entre as duas realidades – o ensino na rede institucional pública e a rede
privada – instituições particulares de solidariedade – não facilita as práticas propostas
pelo acompanhamento. Este questionário/ inquérito foi preenchido com a colaboração
da diretora pedagógica anterior.
13. Na recolha de informação aos pais, seria pertinente fazer uns inquéritos simples para
amostragem de opiniões pois selecionar 10/12 pais em 70 famílias parece-me pouca
informação para conseguirem perceber a relação entre o JI e a instituição.
14. Consideramos ser uma mais-valia as inspetoras terem formação de educação de
infância. Facilita toda a comunicação e existe um maior entendimento de todos os
contextos.
15. Consideramos uma mais valia todo o acompanhamento disponibilizado pelo IGEC.
Obrigado.
16. O acompanhamento pela equipa IGEC revelou-se importante uma vez que levou a
equipa a reflectir e a melhorar uma série de procedimentos com vista a melhorar a
nossa prática pedagógica.
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C – Lista dos jardins de infância intervencionados – maio de 2013 a julho de 2014
Área Territorial de Inspeção do Norte


Jardim de Infância Casa Cerqueira Gomes da Santa Casa da Misericórdia de
Arcos de Valdevez



Jardim de Infância Colégio da Casa do Menino Deus - Escola Particular e
Cooperativa de 1.º Ciclo - Barcelos



Jardim de Infância da ATA - Associação de Trabalhadores da ACO – Vila Nova
de Famalicão



Jardim de Infância de Santa Cecília – Centro Paroquial de Matosinhos



Jardim de Infância do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Foz Côa



Jardim de Infância do Centro Social S. Pedro de Azurém - Guimarães



Jardim de Infância do Colégio Infantil de Nossa Senhora do Amparo - Mirandela



Jardim de Infância do Externato Nossa Senhora das Graças - Braga



Jardim de Infância do Patronato de S. Pedro de Maximinos - Braga



Jardim de Infância do Patronato Nossa Senhora da Bonança - Caminha



Jardim de Infância do Patronato S. José de Lamego



Jardim de Infância O Fruto do Centro Social Cultural e recreativo Arvorense,
Árvore



Jardim de Infância do Centro Social e Paroquial de Castelo do Neiva



Jardim de Infância do Patronato Nossa Senhora da Conceição - Vilarinho de
São Romão



Jardim de Infância Santa Casa da Misericórdia de Vila Real



Jardim de Infância do Centro Social de Paramos



Jardim de Infância da Associação de Assistência Nossa Senhora das CandeiasCanelas



Jardim de Infância do Centro Infantil da Zona Justino Teixeira - Porto



Jardim de Infância do Centro de Animação Infantil de Vermoim – Maia



Jardim de Infância do Centro Social de S. Cristóvão de Nogueira da Regedoura



Jardim de Infância do Centro Social Paroquial da Lapa - Chaves



Jardim de Infância da Casa do povo de S. Martinho da Gandra - Gandra



Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Murça



Jardim de Infância do Centro Social e Paroquial de S. Tiago de Silvade Espinho



Jardim de Infância de Nossa Senhora da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso



Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Cerva – Ribeira de Pena



Jardim de Infância de Santiago da Barra – Viana do Castelo
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Área Territorial de Inspeção do Centro


Jardim de Infância da Associação Fernão Mendes Pinto – Montemor-o-Velho



Jardim de Infância da Fundação Bissaya Barreto (Casa da Criança – Rainha
Santa Isabel) – Coimbra



Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Pombal



Jardim de Infância do Centro Bem Estar Infantil Casais de Santa Maria –
Coimbra



Jardim de Infância do Jardim Escola João de Deus – Castelo Branco



Jardim de Infância da Santa casa da Misericórdia da Mealhada



Jardim de Infância do Centro Social de Azurva – Eixo



Jardim de Infância «O Ninho» - Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal



Jardim de Infância do Centro de Solidariedade Social de Adémia – Coimbra



Jardim de Infância Centro Social de Castelo Viegas



Jardim de Infância Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almalaguês



Jardim de Infância Centro Social e Cultural 25 de Abril - Coimbra



Jardim de Infância do Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ribeira de
Frades



Jardim de Infância Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de
São Martinho do Bispo



Jardim de Infância Centro de Bem Estar Social da Sagrada Família – Coimbra



Jardim de Infância de A Previdência Portuguesa – Coimbra



Jardim de Infância do Centro Social Cultural e Recreativo de Quimbres - S.
Silvestre

Área Territorial de Inspeção do Sul


Jardim de Infância Conde Sobral – SCM de Almeirim



Jardim de Infância da Associação para o Bem Estar Infantil – Vila Franca de
Xira;



Jardim de Infância da Associação Popular de Proteção à Infância da Ajuda Lisboa



Jardim de Infância da Associação Popular do Sobral de Monte Agraço



Jardim de Infância do Centro Social de Palmela



Jardim de Infância do Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de
Alenquer



Jardim de Infância do Instituto de Desenvolvimento Integrado na Ação - S.
Domingos de Rana, Tires



Jardim de Infância da Casa de Santa Isabel – Faro



Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia da Vidigueira



Jardim de Infância do Patronato de Santo António – Beja
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Jardim de Infância de Ourém



Jardim de Infância do Centro Social da Paróquia de S. Sebastião da Pedreira



Jardim de Infância Nuclisol, Jean Piaget – S. João da Talha



Jardim de Infância Lar dos Pequeninos – Montemor-o-Novo



Jardim de Infância do Lar da Criança de Portimão



Jardim de Infância Nossa Senhora da Piedade – Évora



Jardim de Infância do Centro de Bem Estar Infantil Nossa Senhora da Fátima –
Faro



Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sôr



Jardim de Infância do Centro Social e Comunitário de S. Bartolomeu –
Portalegre



Centro Infantil da Quinta dos Pardais – Santa Casa da Misericórdia de Albufeira



Jardim de Infância da Associação Vencer Damaia - Amadora



Jardim de Infância O Ninho – Santa Casa de Misericórdia de Rio Maior



Jardim de Infância Centro de Bem-Estar Social de Foros de Salvaterra



Jardim de Infância Cento Infantil O Despertar - Cáritas Diocesana do Algarve Faro



Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Sousel



Jardim de Infância do Centro Social Interparoquial de Santarém



Jardim de Infância Centro Social Paroquial Nossa Senhora de Fátima - Centro
Comunitário Pastorinhos de Fátima - Évora



Jardim de Infância Centro Infantil Coronel Sousa Tavares - Beja



Jardim de Infância Reixa Lobo - Vila Viçosa



Jardim de Infância Centro Infantil Olivais Sul – Lisboa



Jardim de Infância Centro Social Paroquial São João de Brito – Lisboa



Jardim de Infância o Caracol – Faro
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D – Notícia alusiva à ação da IGEC no âmbito do Programa de Acompanhamento –
Jardins de Infância da Rede Privada – Instituições Particulares de Solidariedade
Social
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