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SUMÁRIO 

A atividade Jardins de Infância da Rede Privada – Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

incluída no Programa de Acompanhamento da IGEC, teve início no ano de 2013. O seu enfoque é a 

prática pedagógica na educação pré-escolar nas vertentes de: planeamento, ação - organização do 

ambiente educativo, desenvolvimento do currículo e apoio integrado e especializado - e avaliação, 

equacionando ainda a intervenção do educador e a dinâmica do estabelecimento educativo. 

No ano letivo de 2015-2016, esta atividade foi realizada em 46 jardins de infância (atividade inicial) 

tendo-se identificado alguns aspetos críticos, nomeadamente: (i) as cinco horas educativas/letivas 

diárias não constituem uma referência no funcionamento dos jardins de infância (91%); (ii) a maioria 

destes estabelecimentos de educação pré-escolar não são detentores de autorização de 

funcionamento pelo Ministério da Educação, apesar de abrangidos por Acordos de Cooperação (87%); 

e (iii) as atividades de animação socioeducativa decorrem na componente educativa/letiva (48%), 

sendo muitas vezes pagas pelos encarregados de educação (43%).  

A metodologia desta atividade prevê a realização de uma ação de continuidade que permite analisar 

o trabalho desenvolvido nos jardins de infância, tanto ao nível da melhoria dos aspetos identificados 

na primeira intervenção como também da regularização dos aspetos a corrigir. Neste ano letivo 

desenvolveu-se a ação de continuidade em 57 estabelecimentos de educação pré-escolar.  

Os resultados obtidos expressam o impacto positivo da ação da IGEC, uma vez que 43% das situações 

identificadas foram consideradas totalmente melhoradas e 41% parcialmente melhoradas. 

Relativamente aos aspetos a corrigir foram regularizados 83%. 

Através de questionários de avaliação recolheram-se as opiniões dos diretores pedagógicos e dos 

inspetores que desenvolveram esta atividade, sendo que a maioria a avalia favoravelmente traduzido 

na valoração entre quatro e cinco, numa escala de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo 

totalmente). 

Na sequência do trabalho realizado e das conclusões deste relatório é explicitado um conjunto de 

recomendações e propostas dirigidas respetivamente aos jardins de infância, aos serviços 

competentes do Ministério da Educação, ao Instituto da Segurança Social, I.P. e ainda às instituições 

responsáveis pela formação inicial e contínua dos docentes. 

Propõe-se o alargamento do âmbito desta atividade a jardins de infância da rede pública mantendo 

o seu cariz de acompanhamento e o enfoque nos aspetos pedagógicos.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho, foi criada a Rede Nacional de 

Educação Pré-Escolar que integra as redes pública e privada. Esta última rede integra os jardins 

de infância que funcionam em Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e em 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, Misericórdias e Mutualidades. O artigo 15.º do 

mesmo decreto-lei determinou que a tutela pedagógica é da competência do Ministro da Educação 

e a tutela técnica é da competência conjunta dos Ministros da Educação e da Solidariedade e 

Segurança Social. 

Celebraram-se, em 1998, Protocolos de Cooperação, entre os Ministros da Educação e do Trabalho 

e Solidariedade, em que o Estado se comprometeu a apoiar financeiramente o funcionamento dos 

jardins de infância pertencentes às referidas instituições 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, assegurando os custos da componente educativa pelo 

Ministério da Educação, bem como a comparticipação nos custos das atividades de animação e de 

apoio à família pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade. 

Assim, os Acordos de Cooperação celebrados, entre os representantes dos Ministérios acima 

mencionados e os responsáveis dos estabelecimentos de educação pré-escolar assentam nos 

pressupostos, nas regras e nas condições de funcionamento deste nível de educação, através, 

nomeadamente da aplicação das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 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 dos jardins de infância.  

Com a publicação da Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 65/2015, de 3 de 

julho, é estabelecida a universalidade da educação pré-escolar para as crianças de 5 e 4 anos. 

Foram também revistas e atualizadas as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 

homologadas por Despacho n.º 9180/2016 de 19 de julho.  

Concebida em 2013, a atividade Jardins de infância da Rede Privada - IPSS incluída no Programa 

Acompanhamento constituiu uma opção da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), 

considerando as suas atribuições, especialmente, as consignadas na alínea c) do n.º 2 do Decreto 

Regulamentar n.º 15/2012 de 27 de janeiro: Contribuir para a qualidade do sistema educativo no 

âmbito da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e da educação extraescolar, 

designadamente através de ações de controlo, acompanhamento e avaliação, propondo medidas 

que visem a melhoria do sistema educativo e participando no processo de avaliação das escolas 

de ensino básico e secundário e das atividades com ele relacionadas, e ainda o facto de caber a 

esta Inspeção-Geral o controlo do funcionamento pedagógico, conforme previsto no artigo 21.º da 

Lei n.º 5/97 de 10 de fevereiro  ̶  Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar. 

Esta atividade é realizada em instituições particulares de solidariedade social que têm a valência 

de jardim de infância, tendo sido intervencionados 193 estabelecimentos de educação pré-escolar 

até julho de 2016. Até esta data foram também realizadas, na sequência da primeira atividade, 

120 ações de continuidade. 
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No ano letivo de 2015-2016, de acordo com os dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação 

e Ciência (DGEEC) disponíveis na respetiva página, frequentaram estes jardins de infância da rede 

privada (IPSS) 76522 crianças, o que representa 30,5% da população que frequentou a educação 

pré-escolar em Portugal continental. 

O presente relatório apresenta os resultados da atividade desenvolvida - intervenção inicial (46 

jardins de infância) e de continuidade (57 jardins de infância) - bem como os objetivos, a 

metodologia, a análise dos dados recolhidos, a opinião dos diretores pedagógicos e dos inspetores 

que a desenvolveram. Por fim, apresentam-se as conclusões, as recomendações e as propostas 

dirigidas a intervenientes com diferentes níveis de responsabilidades. 
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2. OBJETIVOS 

A qualidade do serviço educativo nos estabelecimentos de educação pré-escolar das instituições 

particulares de solidariedade social, misericórdias e mutualidades constitui o propósito 

fundamental desta atividade, visando-se também: 

 Acompanhar a ação educativa dos jardins de infância nas vertentes: planeamento, gestão 

do currículo e avaliação dos processos e das aprendizagens das crianças; 

 Assegurar as condições que garantam a qualidade do funcionamento dos jardins de 

infância; 

 Incentivar a que os estabelecimentos de educação pré-escolar promovam a participação 

das famílias e da comunidade na ação educativa; 

 Apreciar a qualidade da organização das atividades de animação socioeducativa da 

componente de apoio à família. 

A autorização de funcionamento pelo Ministério da Educação e o reconhecimento do diretor 

pedagógico constituem o garante de que as condições físicas e os equipamentos têm a qualidade 

e a segurança desejáveis, de acordo com os normativos vigentes, e que o representante 

pedagógico se encontra habilitado para assumir esse cargo.  

A duração da componente educativa/letiva de cinco horas diárias da responsabilidade do educador 

de infância é determinante na organização do funcionamento dos jardins de infância e no 

cumprimento da sua função educativa, de acordo com os normativos em vigor e ainda com os 

compromissos assumidos pelas instituições mediante a celebração dos acordos de cooperação. Por 

questões relacionadas com a transparência é relevante que os encarregados de educação tenham 

conhecimento de que as componentes educativa e de apoio à família da educação pré-escolar são 

financiadas pelos Ministérios da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Seleção dos jardins de infância 

Os jardins de infância são selecionados por cada área territorial da IGEC. Os estabelecimentos da 

educação pré-escolar sobre os quais recaiam queixas relacionadas com a qualidade da oferta 

pedagógica e as condições de bem-estar das crianças são também intervencionados no âmbito 

desta atividade, sempre que se justifique. 
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3.2 Desenvolvimento da atividade  

Alguns dias antes da deslocação da equipa de inspeção ao jardim de infância recolhe-se informação 

de caracterização, através de uma ficha dirigida e preenchida pelo diretor pedagógico, sendo 

analisada pela respetiva equipa.  

No estabelecimento de educação pré-escolar, o trabalho dos inspetores centra-se no modo como 

é construído e gerido o currículo e na análise da informação recolhida das diferentes fontes: 

documentação pedagógica, observação das instalações, equipamentos e práticas pedagógicas, 

entrevistas a diferentes intervenientes do processo educativo (pais e encarregados de educação, 

educadores e ao diretor pedagógico). Finaliza-se a atividade com a elaboração do relatório e a 

apresentação das conclusões aos representantes da entidade titular, ao diretor pedagógico e, na 

maioria dos casos, aos educadores do jardim de infância. 

Está prevista a realização de uma ação de continuidade, nas situações em que a equipa inspetiva 

considere que se justifica analisar o trabalho desenvolvido pelo jardim de infância, tendo em vista 

ultrapassar as fragilidades identificadas e corrigir aspetos relacionados com incumprimentos, que 

afetem a prestação do serviço educativo. Esta intervenção, calendarizada com a direção 

pedagógica é 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, incluindo, no entanto, a observação da prática educativa.  

De acordo com a metodologia, existe a possibilidade de o jardim de infância onde foi desenvolvida 

uma ação de continuidade ser ainda incluído no conjunto de estabelecimentos de educação pré-

escolar a intervencionar no ano letivo seguinte, garantindo, deste modo, um acompanhamento 

mais contínuo ao jardim de infância que revele maiores fragilidades.  

Nos casos em que o jardim de infância excede a lotação dos grupos e/ou a lotação atribuída na 

autorização de funcionamento ou em situações graves que se relacionam, nomeadamente com a 

ausência de habilitação do responsável do grupo de crianças e com a degradação das instalações 

e equipamentos, a situação é ainda comunicada à Direção-Geral dos Estabelecimentos escolares 

(DGEstE) e ao Instituto da Segurança Social, I.P. que, por sua vez, equacionam e decidem se estão 

reunidas as condições para manter o acordo de cooperação. 

 

3.3 Instrumentos utilizados  

Ficha de Caraterização ̶ Instrumento de recolha de informação na qual o diretor pedagógico 

regista, nomeadamente, as datas da celebração do acordo de cooperação e da autorização de 

funcionamento; a identificação e habilitação dos docentes da educação pré-escolar, o número de 

grupos de crianças e a sua constituição e, eventualmente, o funcionamento de atividades 

orientadas por outros técnicos/docentes. 

Roteiro - 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 
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 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. 

Estas áreas-chave, por sua vez, preveem campos de análise com as respetivas questões 

orientadoras e tópicos a considerar. Este roteiro integra ainda guiões orientadores para a 

realização de entrevistas. 

 

3.4 Produtos 

O relatório de jardim de infância pode apresentar aspetos a destacar (os que se salientam como 

uma prática exemplar passível de ser disseminada, clarificando o seu impacto na ação educativa 

e nas aprendizagens das crianças) e aspetos a melhorar (os que precisam de aperfeiçoamento), 

organizados de acordo com as áreas-chave acima mencionadas. Se no decurso da atividade forem 

identificados incumprimentos estes são indicados como aspetos a corrigir, indicando-se, neste 

campo do relatório, os normativos e as orientações de referência em vigor.  

O relatório é enviado aos responsáveis do jardim de infância, sendo dado um prazo de 10 dias úteis 

para se pronunciarem. Se existir pronúncia a mesma é objeto de análise pela equipa de inspeção. 

No final deste processo, o relatório passa a versão final e é homologado pelo Inspetor-Geral da 

Educação e Ciência e remetido ao respetivo jardim de infância.  

Na sequência da intervenção de continuidade é também enviado aos jardins de infância um 

relatório que transcreve os aspetos a melhorar identificados na primeira intervenção, seguidos de 

considerações sobre as melhorias efetuadas. Nesse mesmo relatório também são referidos os 

aspetos a corrigir que foram ou não regularizados e, caso se justifique, aspetos não identificados 

na atividade inicial. 

 

4. REALIZAÇÃO 

4.1 Duração 

A atividade inicial desenvolve-se em quatro dias, no estabelecimento de educação pré-escolar, e 

é realizada por dois inspetores, um dos quais, obrigatoriamente, com formação em educação de 

infância e experiência docente em educação pré-escolar. 

A intervenção de continuidade tem a duração previsível de dois dias e é desenvolvida, como já 

foi referido, pelo menos por um dos inspetores que participou na primeira atividade ou, caso se 

considere mais adequado, por ambos.  
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4.2 Jardins de Infância intervencionados  

No ano letivo de 2015-2016 a atividade foi desenvolvida em 46 jardins de infância das três Áreas 

Territoriais de Inspeção (ATI), conforme se apresenta no QUADRO 1. 

QUADRO 1 – JARDINS DE INFÂNCIA INTERVENCIONADOS 

Área Territorial de Inspeção Jardins de Infância (N.º)  

Norte 23 

Centro 5 

Sul 18 

TOTAL 46 

 

Os 46 jardins de infância onde se realizou a atividade em 2015-2016 eram frequentados por 2408 
crianças - QUADRO 2. 

Das 106 crianças apoiadas pela Intervenção Precoce na Infância seis tinham um programa 

educativo individual (ao abrigo do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro). 

QUADRO 2 – FREQUÊNCIA DOS JARDINS DE INFÂNCIA 

Jardins de Infância Crianças 
Crianças apoiadas pela 

Intervenção Precoce na Infância 

46 2408 106 

 

5. RESULTADOS 

5.1 Relatórios e a sua análise 

Realizou-se a análise das asserções que constam dos 46 relatórios dos jardins de infância, que se 

apresentam em: aspetos a destacar, aspetos a melhorar e aspetos a corrigir. 

5.1.1 Aspetos a destacar 

Os aspetos a destacar, de acordo com o estabelecido na metodologia da atividade, constituem 

práticas exemplares com impacto nas aprendizagens das crianças, sendo passíveis de serem 

reproduzidas e disseminadas. Importa analisar quais as áreas-chave que congregaram mais e menos 

asserções e a título exemplificativo, referir algumas dessas práticas.  

A dinâmica do estabelecimento educativo está relacionada com condições organizacionais do 

estabelecimento de educação pré-escolar e registaram-se 26 asserções, como por exemplo: A 

qualidade da comunicação estabelecida com os pais e encarregados de educação patente no 
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conhecimento que estes demonstram relativamente ao que os seus educandos efetivamente 

fazem e aprendem no Jardim de Infância e no seu envolvimento nos projetos em curso e O 

incentivo ao desenvolvimento profissional, do pessoal docente e não docente, mediante o 

levantamento regular de necessidades e apoio efetivo à frequência de sessões de formação 

especializada, bem como posterior disseminação interna das temáticas abordadas. 

A intervenção do educador congrega 26 asserções, sobretudo relacionadas com a relação 

pedagógica estabelecida entre o educador, as crianças e respetivas famílias. 

A organização do ambiente educativo segue-se em número de asserções (14), sendo uma área 

que inclui as vertentes da gestão do tempo, do espaço e materiais e do grupo e em que é de referir 

o seguinte exemplo: A organização das salas de atividades, com a participação das crianças, que 

potenciam novas e diversas situações de aprendizagens. 

Quanto à construção e desenvolvimento do currículo, também com 14 asserções, destaca-se 

como exemplo O desenvolvimento do currículo em parceria com instituições de âmbito cultural 

da comunidade, destacando-se o trabalho realizado com a Biblioteca e com o Museu, através de 

visitas regulares (semanais/mensais), com impacto nas práticas educativas, principalmente na 

recriação/reflexão do observado, no âmbito das artes e da literatura. 

De referir que o planeamento da ação educativa e a avaliação dos processos e dos resultados 

são as áreas-chave com menos aspetos a destacar, o que indica que se verificaram poucas práticas 

passíveis de, pela sua qualidade, serem disseminadas. 

 

5.1.2 Aspetos a melhorar 

Fazendo uma breve análise predominantemente quantitativa constata-se que as quatro áreas-

chave que apresentaram mais aspetos a melhorar, por ordem decrescente, são as seguintes: 

 o planeamento da ação educativa é a área que apresenta o maior número de asserções 

(216), revelando que há necessidade de um investimento por parte das equipas pedagógicas 

no sentido em que planear não é só prever um conjunto de propostas a cumprir, mas 

sobretudo estar preparado para integrar as propostas das crianças e situações emergentes 

que possam ser aproveitadas para desenvolverem e potenciarem as suas aprendizagens. 

 a construção e desenvolvimento do currículo é a área-chave que se segue, em termos de 

quantidade de aspetos a melhorar identificados, num total de 187, na maioria dos jardins 

de infância, e está relacionada com a forma como o educador faz a gestão do currículo.  

 a organização do ambiente educativo constitui uma área com um número significativo de 

asserções (178) subdividida em espaço e materiais, tempo e grupo. 

 a dinâmica do estabelecimento, área-chave que está relacionada com aspetos 

organizacionais do estabelecimento de educação pré-escolar em que as áreas de melhoria 

(158) mais frequentes identificam fragilidades relacionadas com o trabalho colaborativo na 

reflexão e discussão sobre questões do currículo nos tempos não letivos dos docentes; com 

a pouca liderança do diretor pedagógico na coordenação educativa do jardim de infância 

e, por fim, com a parca atualização e formação das equipas educativas. 
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A área-chave do planeamento da ação educativa é a que congrega menos asserções de aspetos a 

destacar e mais aspetos a melhorar, o que corrobora que será uma área a merecer grande atenção. 

É de referir que no relatório global do ano anterior estas foram as áreas que apresentaram, 

também, pela mesma ordem, um maior número de asserções. 

 

5.1.3 Aspetos a corrigir 

Nos relatórios são assinalados aspetos que, por não estarem de acordo com a legislação em vigor, 

devem ser corrigidos pelos responsáveis dos estabelecimentos de educação. Considerando os 

jardins de infância intervencionados, num total de 46, apresentam-se os incumprimentos que 

ocorrem com maior frequência – FIGURA 1: 

FIGURA 1 – INCUMPRIMENTOS IDENTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a FIGURA 1, o maior número de aspetos a corrigir prende-se com o incumprimento 

do tempo educativo/letivo diário de cinco horas o que compromete a concretização do currículo 

da responsabilidade do educador de infância (artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de 

junho) e Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto.  

A ausência de reconhecimento do diretor pedagógico e de autorização de funcionamento do 

jardim de infância, pelo Ministério da Educação, cujo funcionamento está suportado apenas pelo 

acordo de cooperação, verifica-se num número significativo de jardins de infância (41 e 40, 

respetivamente). 

Em 22 jardins de infância, durante o tempo educativo/letivo, decorrem atividades da 

responsabilidade de outros profissionais, o que interfere com as cinco horas diárias 

desenvolvidas pelo educador de infância titular do grupo, legalmente habilitado para o efeito, a 

quem compete desenvolver a atividade educativa.  
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Em 20 jardins de infância os pais e encarregados de educação pagam atividades que decorrem 

na componente educativa letiva, o que contraria a gratuitidade desta componente de acordo 

com o legalmente previsto (artigo 16.º da Lei n.º 5/97 de 10 de fevereiro). É de referir que os 

estabelecimentos de educação pré-escolar (IPSS) recebem do Ministério da Educação uma verba 

que custeia a componente educativa.  

Os relatórios registam ainda incumprimentos ao nível: 

 do número de crianças por grupo estipulado no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 147/97, de 

11 de junho;  

 da idade das crianças que pertencem a grupos da educação pré-escolar (artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho; 

 dos materiais que apresentam pouca qualidade e insuficiente quantidade, tendo em 

consideração o previsto no Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de agosto e nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. 

Os dados recolhidos permitem referir que na maioria (91%) dos JI-IPSS intervencionados não são 

cumpridas as cinco horas diárias do tempo educativo/letivo (determinadas para a construção e 

concretização do currículo) e ainda, na falta de reconhecimento do diretor pedagógico e de 

autorização de funcionamento do jardim de infância por parte do Ministério da Educação, apesar 

de estarem abrangidos por Acordos de Cooperação. 

 

5.1.4 Pronúncia dos Jardins de Infância 

De acordo com a metodologia da atividade os estabelecimentos de educação pré-escolar podem 

exercer o direito ao contraditório no prazo de 10 dias após a receção dos projetos de relatório, 

remetidos pela IGEC aos responsáveis dos jardins de infância. Dos 46 projetos de relatório apenas 

um foi objeto de pronúncia.  

 

5.2 Intervenções de continuidade 

As intervenções de continuidade realizadas são as que revelam efetivamente o trabalho desenvolvido 

pelos jardins de infância para melhorar o serviço educativo prestado às crianças e às famílias. 

QUADRO 3 – INTERVENÇÕES DE CONTINUIDADE REALIZADAS 

Área Territorial de Inspeção 
Intervenções de continuidade   

2015 - 2016 

Norte 23 

Centro 5 

Sul 29 

TOTAL 57 
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5.2.1 Aspetos a melhorar 

Os dados apresentados foram obtidos mediante análise dos aspetos a melhorar indicados nos 57 

relatórios de continuidade, nas sete áreas-chave previstas - 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; e dinâmica 

do estabelecimento educativo – e organizados de acordo com as seguintes categorias: melhorados 

totalmente; melhorados parcialmente; não sujeitos a melhoria, num total de 1038 aspetos a 

melhorar. 

De seguida são apresentadas, por área-chave, as melhorias identificadas. 

Planeamento da ação educativa 

Esta é uma área-chave que diz respeito, nomeadamente ao projeto educativo e ao planeamento 

do trabalho a realizar com o grupo de crianças. A elaboração e a organização dos documentos de 

planeamento, sustentados no contexto e na caraterização do grupo e de cada criança, revela 

melhorias. Especificamente no caso do regulamento interno, que, regra geral, não disponibiliza 

aos pais e encarregados de educação das crianças informação sobre o horário e a duração da 

componente educativa/letiva, a sua gratuitidade para os pais, a existência do cargo de diretor 

pedagógico e respetivas competências, apresenta igualmente melhorias. 

FIGURA 2 – TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR  
PLANEAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização do ambiente educativo 

Os aspetos a melhorar enquadram-se em três âmbitos de análise: a organização do grupo, do 

espaço e dos materiais  ̶  estes por vezes não apresentam a diversidade e qualidade adequadas e 

legalmente determinadas  ̶  e ainda o tempo educativo/letivo de cinco horas diárias, tempo esse 

não cumprido na sua totalidade, na maioria dos jardins de infância intervencionados. 
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FIGURA 3 – TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR  
  ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta área-chave apresenta um total de 178 asserções relativas a aspetos a melhorar, podendo 

constatar-se que ocorreram melhorias totais e parciais, respetivamente, em 92 e 57 dos casos.  

Construção e desenvolvimento do currículo 

Esta área refere-se ao modo como o educador constrói e gere o currículo com o grupo e com cada 

criança, nos diversos âmbitos dos saberes (áreas de conteúdo) não se traduzindo apenas em 

conhecimentos, mas também em atitudes, predisposições e competências (saber fazer). 

Os aspetos a melhorar prendem-se sobretudo com: questões relacionadas com as atividades 

essencialmente centradas no educador e com a consequente subalternização do papel da criança 

enquanto sujeito ativo de aprendizagem; com a abordagem compartimentada das áreas de 

conteúdo, não considerando na prática uma abordagem globalizante e integrada e com pouca 

abertura para implementar práticas pedagógicas centradas em atividades e projetos que decorrem 

do interesse e da iniciativa da criança. 

FIGURA 4 - TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR  
       CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 

Dos 187 aspetos a melhorar identificados 74 foram totalmente aperfeiçoados e 86 parcialmente 

melhorados. 
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Apoio integrado e especializado 

Num total de 2408 crianças, 106 eram apoiadas pelas equipas locais da intervenção precoce na 

infância, seis das quais com programa educativo individual.  

FIGURA 5 - TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR  
APOIO INTEGRADO E ESPECIALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 45 aspetos registados para melhorar, 22 foram melhorados totalmente,16 melhorados 

parcialmente e sete não foram objeto de melhoria. 

Avaliação dos processos e dos resultados 

Referem-se, nesta área-chave, como mais frequentes, os aspetos relacionados com a necessidade 

de incrementar a participação das crianças na avaliação do trabalho realizado e dos seus próprios 

progressos. 

A avaliação, enquanto procedimento para a regulação do processo educativo é outro dos aspetos 

que revela fragilidades e necessita ser incrementado. 

FIGURA 6 - TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR  
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Constata-se um número significativo de asserções (147) relacionadas com a avaliação. Muito 

embora 55 dos aspetos fossem melhorados e 61 parcialmente melhorados, não podemos ignorar 

que 31 dos aspetos não foram sujeitos a melhoria, o que aponta para a necessidade de um maior 
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investimento por parte das equipas pedagógicas na avaliação do processo educativo e das 

aprendizagens das crianças. 

Intervenção do educador 

Alguns dos aspetos a melhorar que predominam são a ação educativa essencialmente centrada no 

educador, as fragilidades no recurso a metodologias ativas e experimentais, bem como às 

tecnologias da informação e comunicação e ainda as poucas oportunidades de consolidação e 

sistematização – FIGURA 7. 

FIGURA 7 - TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR  
INTERVENÇÃO DO EDUCADOR 

 

 

 

 

 

 

 

Os aspetos a melhorar (107) foram total ou parcialmente aperfeiçoados (48 e 50) e nove não foram 

alvo de melhoria. 

Dinâmica do estabelecimento educativo 

Predominam, nesta área-chave, como aspetos a melhorar asserções com conteúdo muito diverso, 

que vão desde a necessidade de assegurar a continuidade educativa e facilitar a transição das 

crianças para a escolaridade obrigatória, a implementação de momentos e práticas de trabalho 

colaborativo nas equipas educativas e ainda o recurso a formação contínua para atualização e 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Estes dados exigem uma atenção especial dos 

responsáveis dos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

FIGURA 8 - TRABALHO DESENVOLVIDO SOBRE OS ASPETOS A MELHORAR 
    DINÂMICA DO ESTABELECIMENTO EDUCATIVO 
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Do total de 158 asserções relacionadas com aspetos a melhorar, 70 foram totalmente aperfeiçoados 

e 56 parcialmente melhorados, sendo que 32 dos aspetos não foram objeto de melhoria. 

Em síntese, nos 57 jardins de infância, dos 1038 aspetos a melhorar registados nos relatórios nas 

sete áreas-chave, 452 (43%) foram considerados totalmente melhorados e 422 (41%) melhorados 

parcialmente, não se verificando quaisquer melhorias em 164 (16%), o que nos permite efetuar 

uma avaliação positiva sobre os efeitos da atividade, uma vez que a maioria dos jardins de infância 

melhorou e/ou iniciou processos de melhoria em diferentes vertentes indicadas nos relatórios. 

FIGURA 9 –EFICÁCIA DA ATIVIDADE: ASPETOS A MELHORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há ainda a referir que nas 57 intervenções de continuidade realizadas foram identificados 16 

estabelecimentos de educação pré-escolar onde se detetaram outros aspetos que terão de 

alterar (melhorar ou corrigir) não indicados aquando da primeira intervenção. 

 

5.2.2 Aspetos a corrigir 

Os aspetos a corrigir reportam-se a desconformidades com a legislação e orientações em vigor. 

De um total de 172 aspetos identificados, foram corrigidos 143, o que representa uma taxa de 

eficácia de 83%. Há, no entanto, a referir que os aspetos a corrigir relativos à autorização de 

funcionamento e ao reconhecimento da direção pedagógica foram considerados corrigidos desde 

que os responsáveis pelos jardins de infância apresentassem prova que tinham iniciado diligências 

junto dos competentes serviços do Ministério da Educação, encontrando-se o processo em curso. 
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FIGURA 10 – EFICÁCIA DA ATIVIDADE - ASPETOS A CORRIGIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 27 dos 57 jardins de infância objeto desta ação de continuidade foi proposta a realização de 

outra atividade tendo em conta que as fragilidades que persistiam requeriam mais 

acompanhamento. 

Foi, também, enviada à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e ao Instituto da Segurança 

Social. I.P. uma lista de nove jardins de infância, que após as duas intervenções de 

acompanhamento da IGEC (a inicial e a de continuidade) não iniciaram quaisquer diligências para 

obter a autorização de funcionamento e o reconhecimento da direção pedagógica junto do 

Ministério da Educação. Estes incumprimentos, da responsabilidade das entidades titulares, podem 

colocar em causa a segurança das crianças e a qualidade da educação pré-escolar, pelo que foi 

proposta a avaliação do Acordo de Cooperação celebrado com as entidades titulares destes nove 

jardins de infância da rede privada de solidariedade social, para apurar se reuniam os requisitos 

para manter um acordo de cooperação. 

 

6. APRECIAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE  

6.1 Pelos diretores pedagógicos  

Considerando que a opinião dos diretores pedagógicos é relevante para o desenvolvimento e melhoria 

da atividade, foi solicitado que estes se pronunciassem, mediante reposta a um questionário de 

avaliação sobre o desenvolvimento da mesma. Registou-se uma taxa de resposta de 58%. 

Os itens do questionário aplicado versam, entre outros, 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; 
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 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. 

 Ação de continuidade: pertinência do acompanhamento após a primeira intervenção.   

FIGURA 11 – 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) 

 

 

 

 

 

 

Os resultados dos questionários evidenciam que esta atividade é importante para os jardins de 

infância tendo em conta a opinião muito positiva dos diretores pedagógicos, expressa na elevada 

percentagem de concordâcia nos diferentes itens do questionário aplicado (88% de níveis 4 e 5).  

Efeitos da atividade 

A opinião dos diretores pedagógicos sobre os efeitos da atividade, apresentada na figura seguinte, 

aponta para a consecução do objetivo definido no Plano de Atividades da IGEC: acompanhar a ação 

educativa dos jardins de infância nas vertentes planeamento, gestão do currículo e avaliação dos 

processos e das aprendizagens das crianças  ̶  ANEXO A. 

FIGURA 12 - EFEITOS DA ATIVIDADE - MÉDIA (ESCALA DE 1 A 5)  

NÍVEL 1 (DISCORDO TOTALMENTE) A NÍVEL 5 (CONCORDO TOTALMENTE) 
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A opinião bastante positiva dos responsáveis pedagógicos sobre os efeitos desta atividade permite 

concluir que ela é útil para os jardins de infância. Esta conclusão é coerente com o resultado das 

intervenções de continuidade apresentado no ponto 5.2 deste relatório.  

Alguns diretores pedagógicos explicitaram nas propostas de melhoria/comentários que esta 

atividade proporciona a reflexão sobre as práticas pedagógicas e incentiva a sua melhoria e 

também que constitui uma mais-valia para o trabalho do jardim de infância. 

Alguns daqueles responsáveis referem que os jardins de infância da rede privada- IPSS poderiam 

receber mais informação por parte do Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação, à 

semelhança do que sucede com os jardins de infância da rede pública. 

Tecem alguns comentários relacionados com as diferentes abordagens entre quem realiza as 

ações de acompanhamento (IGEC e Segurança Social). Referem, ainda, que os educadores que 

trabalham nas instituições deveriam ser mais ouvidos. 

Intervenção de continuidade 

No que respeita às duas questões relativas à ação de continuidade, as respostas dos diretores 

pedagógicos situam-se maioritariamente no nível 4, em relação à pertinência do acompanhamento 

ao jardim de infância após a primeira intervenção e ao intervalo de tempo entre a 1.ª intervenção 

e a de continuidade, o que traduz, igualmente, uma opinião muito positiva. 

FIGURA 13 – INTERVENÇÃO DE CONTINUIDADE - MÉDIA (ESCALA DE 1 A 5)  

NÍVEL 1 (DISCORDO TOTALMENTE) A NÍVEL 5 (CONCORDO TOTALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Pelos inspetores  

Os 21 inspetores que desenvolveram esta atividade expressaram também a sua opinião através da 

resposta a um questionário de avaliação, cujos itens estão relacionados com os instrumentos de 

trabalho, a metodologia e o desenvolvimento desta ação de acompanhamento  ̶  ANEXO B. 

 

 

 

 

4,12

4,24

Intervalo de tempo entre a 1.ª
intervenção e a de continuidade

Pertinência do acompanhamento ao
JI após a 1.ª intervenção



 

 

 

JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PROVADA (IPSS) – RELATÓRIO 2015-2016 

22 

FIGURA 14 – OPINIÃO DOS INSPETORES - MÉDIA (ESCALA DE 1 A 5)  

NÍVEL 1 (DISCORDO TOTALMENTE) A NÍVEL 5 (CONCORDO TOTALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

Os maiores índices de concordância dos inspetores situam-se na metodologia (observação das 

práticas pedagógicas e reunião final de apresentação de conclusões) e nos instrumentos de 

trabalho (correspondência das áreas-chave com os objetivos da atividade). 

FIGURA 15 –ITENS DO QUESTIONÁRIOS COM AS MÉDIAS DE CONCORDÂNCIA MAIS ELEVADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Das observações dos inspetores, destaca-se o seguinte: 

 o tempo da intervenção não permite, nalguns jardins de infância, a observação da prática 

pedagógica em todas as salas de atividades; 

 o tempo destinado às ações de continuidade é diminuto;  

 as mudanças de educador verificadas nalguns jardins de infância, entre a atividade inicial 

e a de continuidade condiciona a melhoria das práticas pedagógicas; 

 a atividade constituiu efetivamente uma mais-valia para os estabelecimentos de 

educação pré-escolar intervencionados; 

 a importância de realizar esta atividade na rede privada - estabelecimentos de educação 

pré-escolar que funcionam em estabelecimentos do ensino particular e cooperativo. 
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6.3 Pela equipa de coordenação 

Decorrente da avaliação efetuada pela equipa de coordenação sobre o desenvolvimento da 

atividade detetaram-se alguns constrangimentos relacionados com: 

 exigências, pela Segurança Social, aos responsáveis dos jardins de infância de documentos, 

nomeadamente o plano de acolhimento e/ou plano individual por criança que não são 

coerentes com o quadro legal da educação pré-escolar e as respetivas Orientações 

Curriculares; 

 processo de certificação da qualidade para as respostas sociais (Modelo EQUASS) algumas 

vezes e, em certas regiões, aplicada à resposta educativa de jardim de infância, contraria 

alguns dos pressupostos das orientações curriculares e normativas existentes e não 

contribui para a qualidade do funcionamento do jardim de infância. 

 

7. FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE 

 Participação na conferência Apresentação Pública das Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar, enquadrada na iniciativa do Ministério da Educação de rever e 

atualizar as OCEPE. Este evento, que ocorreu no dia 2 de junho de 2016 no auditório da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, teve como objetivo a apresentação do 

documento final, das referidas Orientações bem como relançar o debate nos vários 

domínios do desenvolvimento e da implementação do currículo neste nível de educação. 

 Planeamento da ação de formação destinada aos todos os inspetores sobre as Orientações 

Curriculares das Orientações Curriculares. 

 

8. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES E SERVIÇOS 

DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 A IGEC colaborou com a Direção-Geral da Educação no processo de revisão e atualização 

das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, cuja homologação teve lugar 

em julho de 2016. 

 A colaboração estabelecida desde o início desta atividade com a DGEstE e com o Instituto 

da Segurança Social, I.P. permanece.  

 São comunicados à DGEstE e ao Instituto da Segurança Social, I.P. os jardins de infância 

que não possuem autorização de funcionamento, bem como outras situações que carecem 

de intervenção e articulação com este serviço.  

Mantem-se, também, a colaboração com a Doutora Isabel Lopes da Silva, responsável pela 

coordenação das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 
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9. CONCLUSÕES  

 A atividade teve efeitos muito positivos nos jardins de infância, uma vez que estes 

desencadearam ações de melhoria e procederam à correção de aspetos indicados. 

 A realização da intervenção de continuidade 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. 

 Após a atividade de continuidade, constatou-se que 16 dos 57 jardins de infância 

intervencionados ainda revelavam necessidade de acompanhamento. 

 As situações detetadas e 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 (83%). 

 O tempo educativo/letivo de cinco horas diárias não constitui uma referência em torno da 

qual se realiza o funcionamento dos jardins de infância, que deve distinguir a resposta 

educativa da resposta social. 

 A realização de atividades, orientadas por outros docentes/técnicos, na componente 

educativa/letiva, em muitos estabelecimentos de educação pré-escolar, sem o necessário 

planeamento e avaliação dos processos em reuniões regulares de equipa, numa ação 

articulada com o educador de infância, compromete a dimensão holística desta 

componente e consequentemente a construção e o desenvolvimento do currículo, da 

responsabilidade do educador titular do grupo. 

 A grande maioria dos jardins de infância intervencionados que não possuíam autorização 

de funcionamento, apesar de estarem abrangidos por Acordos de Cooperação, iniciaram o 

processo junto dos serviços competentes do Ministério da Educação. 

 Ao cargo de diretor pedagógico não é conferida, muitas vezes, no estabelecimento de 

educação pré-escolar, a relevância educativa que decorre das competências que lhes estão 

legalmente atribuídas. 

 A duração e gratuitidade da componente educativa/letiva não são comunicadas aos 

encarregados de educação das crianças que frequentam estes jardins de infância. 

 Em alguns jardins de infância as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, bem 

como normativos, circulares e textos de apoio não são os referentes para a ação educativa. 

 A frágil participação dos pais no planeamento e avaliação da ação educativa e a pouca 

abertura às suas propostas não revela o reconhecimento por parte dos jardins de infância 

e profissionais de educação do papel ativo dos pais no processo educativo das crianças. 
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 A constituição dos grupos é maioritariamente de crianças com idades próximas, não se 

privilegiando, por isso, uma maior diversidade e enriquecimento de interações nos grupos 

com crianças com diferentes aprendizagens. 

 Os equipamentos e materiais, muitas vezes, não oferecem a qualidade, variedade e 

funcionalidade exigidas. 

 Os regulamentos internos não facultam aos pais e encarregados de educação as informações 

essenciais sobre o funcionamento e organização do jardim de infância, nomeadamente a 

existência do cargo de diretora pedagógica e respetivas competências e a existência da 

componente educativa/letiva de cinco horas diárias, financiada pelo Ministério da Educação. 

 A prática educativa está essencialmente centrada no educador e por isso, é limitadora do 

papel ativo da criança e consequentemente da sua autoestima e autonomia. 

 A abordagem compartimentada de conteúdos condiciona a abordagem globalizante e 

integrada de acordo com as orientações vigentes. 

 A adoção e a utilização de fichas e manuais que comprometem a expressão livre, a 

iniciativa e a criatividade das crianças. 

 A frágil articulação entre os educadores titulares de grupo e os docentes/técnicos das 

Equipas Locais de Intervenção interfere na qualidade e na eficácia da resposta às crianças 

apoiadas pela Intervenção Precoce na Infância. 

 A avaliação para a regulação do processo educativo é um aspeto a merecer a atenção dos 

profissionais de educação. 

 O recurso a metodologias ativas e experimentais bem como às tecnologias de informação 

e comunicação são aspetos que ainda não são devidamente valorizados. 

 O trabalho colaborativo tendo em vista o desenvolvimento profissional e melhoria das 

práticas docentes carece de maior investimento. 

 O recurso a formação contínua para atualização e aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas é uma área de investimento por parte de educadores e responsáveis, tendo 

em vista a melhoria das práticas. 

 As áreas que carecem de um maior investimento em termos de formação contínua e 

trabalho colaborativo são o planeamento e a avaliação. 

 As transições das crianças para o jardim de infância e para a escolaridade obrigatória ainda 

não são, muitas vezes, equacionadas e valorizadas pelo estabelecimento de educação pré-

escolar e educadores, no sentido de serem bem-sucedidas. 

 A presente atividade tem tido boa aceitação por parte dos responsáveis e dos docentes que 

reconhecem que o Ministério da Educação deve acompanhar de modo mais efetivo estes 

jardins de infância. 
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10. RECOMENDAÇÕES E PROPOSTAS 

10.1 Recomendações aos jardins de infância 

 A apropriação, por parte dos responsáveis dos estabelecimentos de educação pré-escolar, 

de que o jardim de infância é uma resposta educativa ainda que com uma componente 

social; 

 A informação aos pais e encarregados de educação da duração e da gratuitidade da 

componente educativa/letiva;  

 A obtenção da autorização de funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-

escolar da rede privada – IPSS, junto do Ministério da Educação; 

 A valorização e o respeito, pelas competências atribuídas por lei à direção pedagógica, por 

parte das entidades titulares dos estabelecimentos de educação pré-escolar; 

 O cumprimento das cinco horas diárias de componente educativa/letiva com o grupo de 

crianças desenvolvida pelo educador de infância;  

 O aperfeiçoamento e a atualização do corpo docente e não docente, mediante a frequência 

de ações de formação, em temáticas relacionadas com a prática pedagógica. 

 

10.2 Propostas aos serviços competentes 

 A revisão dos acordos de cooperação no sentido de melhor salvaguardar a qualidade da 

prestação do serviço educativo, sendo nomeadamente, de referir: 

 a vertente da resposta educativa do jardim de infância;  

 a duração da componente educativa/letiva (cinco horas diárias); 

 a obrigatoriedade de constar no Regulamento Interno do jardim de infância: 

o a duração e a gratuitidade (para os pais e encarregados de educação) da 

componente educativa/letiva; 

o a existência da direção pedagógica bem como das suas competências. 

 A avaliação regular dos acordos de cooperação pelas entidades que o subscreveram, para 

assegurar o seu cumprimento e a viabilidade ou não da sua manutenção. 

 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 

precoce na infância e os diretores pedagógicos e educadores dos grupos, visando garantir 

a qualidade das respostas educativas às crianças com plano individual de intervenção 

precoce e/ou com programa educativo individual; 
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 A produção de orientações normativas, pelos serviços competentes do Ministério da 

Educação, para evitar práticas adotadas e observadas nos jardins de infância, 

nomeadamente sobre: 

 a adoção de manuais e livros de fichas; 

 a realização de várias atividades conduzidas por outros profissionais na 

componente educativa/letiva, sem o necessário planeamento e avaliação 

dos processos em reuniões regulares de equipa, numa ação articulada com 

o educador de infância, contrariando o carater holístico e integrador da ação 

educativa que é desenvolvida por um educador de infância; 

 o não cumprimento do tempo de cinco horas diárias da componente 

educativa/ letiva. 

 

10.3 Recomendações às instituições responsáveis pela formação 

inicial e contínua dos docentes 

 A seleção criteriosa dos jardins de infância onde os futuros docentes da educação pré-

escolar vão realizar os estágios curriculares, de modo a que estes contextos educativos 

constituam modelos de qualidade. 

 A avaliação do impacto da formação inicial e contínua nas práticas docentes tendo em vista 

a adequação dos currículos e dos programas de formação com o objetivo de melhorar as 

práticas educativas na educação pré-escolar. 
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11. 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 Decreto-Lei 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 pré-

escolar, 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 n.º 9180/2016, de 19 de julho  

Homologa as orientações curriculares para a educação pré-escolar que se constituem como 

uma referência comum para a orientação do trabalho educativo dos educadores de 

infância. 

 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. 

 Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto 

Aprova os perfis específicos de desempenho profissional do educador de infância e do 

professor do 1.º ciclo do ensino básico. 

 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. 
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 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.  

 Despacho n.º 3509/2016, de 9 de março 

Delegação de competências no âmbito do ensino particular cooperativo e solidário.  

 Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 

Gestão do currículo na educação pré-escolar. 

 Circular n.º 4 DGIDC/DSDC/2011 

Avaliação na educação pré-escolar. 

 Circular n.º 5-DGE/2015/2555/DSEEAS, de 2015-07-20 
Clarifica a articulação entre o Programa Educativo Individual (PEI) e o Plano Individual de 

Intervenção Precoce (PIIP). 
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ANEXOS 

Anexo A – Questionário aos diretores pedagógicos 

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      
Incentivo para a melhoria do funcionamento e das práticas pedagógicas do JI      

Contributo para a qualidade das aprendizagens das crianças       
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  1 2 3 4 5 
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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Anexo B - Questionário aos inspetores 

JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PRIVADA - INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

 

Utilizando a escala de 1 - Discordo Totalmente a 6  - Concordo Totalmente, classifica as afirmações relativas aos vários 

aspetos relacionados com a atividade, colocando um “X” na quadrícula que traduz a tua opinião. Utiliza a coluna 

“Propostas de melhoria” para registar as sugestões que consideras puderem melhorar a qualidade da atividade. 

A – Instrumentos de trabalho 1 2 3 4 5  Propostas de melhoria 

1 .  A ficha de caraterização faculta à equipa dados 
importantes sobre o jardim de infância a 
intervencionar 

       

2.  O roteiro é um suporte adequado à recolha da 
informação  relevante        
2.1  As Áreas-Chave correspondem aos objetivos da 
atividade        
2.2 As Perguntas Orientadoras são claras e suportam 
o desenvolvimento da atividade        

2.3. Os Tópicos a considerar na análise acrescentam 
informação pertinente        
2.4 Os Guiões de Entrevistas incluem as questões 
essenciais        
3 - O formato do relatório é adequado e devolve 
informação  relevante ao jardim de infância         

B -Metodologia  1 2 3 4 5  Propostas de melhoria 

Os seguintes aspetos são adequados ao 
desenvolvimento da atividade:        

4. Reunião inicial        
5. Análise documental        
6. Observação das instalações, equipamentos e 
materiais        

7. Observação das práticas pedagógicas        
8. Entrevistas        
9. Interlocutores previstos         
10. Reunião final de apresentação das conclusões        
C – Desenvolvimento da ação  1 2 3 4 5  Propostas de melhoria 

11. Duração da primeira intervenção        
12. Duração da intervenção de continuidade        
13. Inclusão do jardim de infância na amostra do 
ano seguinte (sempre que se verifique que os 
aspetos assinalados a melhorar e a corrigir não 
foram concretizados) 
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Dificuldades sentidas/sugestões de melhoria 

 

 

 

Áreas de formação que podem melhor a concretização da atividade  

  

Observações 

 

 

Obrigada pela vossa colaboração!  
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Anexo C – Jardins de Infância intervencionados em 2015-2016 

Área Territorial de Inspeção do Norte 

Atividade inicial 

JI da Associação Cultural Social de Sanfins do Douro JI do Centro Social Paroquial D. Manuel Vieira Matos 

JI da Associação de Solidariedade Social de Loureiro JI da Fundação Colégio de S. Gonçalo de Amarante 

JI do Centro Social da Paróquia de Ruivães JI da Fundação Dr. Carneiro Mesquita 

JI da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde JI da Fundação Gaspar Manuel Cardoso 

JI da Casa do Povo de Lanhelas JI Luzinha da Obra Nossa Senhora das Candeias - Porto 

JI da ASCRA Apúlia JI O Pintinhas - Lamego 

JI da Associação Humanitária de Solidariedade Social de Penedono JI Casa Madalena de Canossa - Porto 

JI da Associação Infantário de Vila das Aves JI Nuno Simões - Oliveira do Castelo 

JI do Centro Paroquial Social Santo André de Macinhata JI n.º 1 da Santa Casa da Misericórdia de Fafe 

JI do Centro Social, Recreativo e Cultural de Vila Verde JI n.º 2 da Santa Casa da Misericórdia de Fafe 

JI do Centro Social e Paroquial de Barcelinhos JI do Centro Social de Paços Brandão 

 

 

Intervenção de continuidade 

JI do Grupo Recreativo Cultural Desportivo de Favaios JI da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais 

JI da Santa Casa da Misericórdia Peso da Régua JI do Centro Social da Paroquia de São Lázaro - Braga 

JI de Rubiães (OUSAM) – Paredes de Coura JI Santa Isabel da Santa Casa da Misericórdia de Esposende 

JI do Centro Social de S. Miguel de Lobrigos – St.ª Marta de Penaguião JI D. Elzira Cupertino de Miranda - Vila Nova de Famalicão 

JI Mundos de Vida - Vila Nova de Famalicão JI Acácio Gomes, Ramalde - Porto 

JI do Centro Social Nossa Senhora de Lurdes – Vila Pouca de Aguiar JI da Associação Creches S. Vicente Paulo O Sol - Porto 

JI da Irmandade da Misericórdia Nossa Senhora do Rosário - Unhão JI do Jardim- Escola João de Deus - Porto 

JI da Santa Casa da Misericórdia de Carrazeda de Ansiães JI Arco Iris da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

JI de Gove (OBER) - Baião JI de Alvoraçães - APITIL - Lamego 

JI da Obra do Padre Luís – Oliveira do Douro JI da Santa Casa da Misericórdia de Resende 

JI do Centro de Solidariedade Social de Valdozende – Terras de Bouro JI do Centro Social e Paroquial de Mateus – Vila Real 

JI do Lar de Santa Teresa – Viana do Castelo  
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Área Territorial de Inspeção do Centro 

Atividade inicial 

JI Associação Centro Social do Sagrado Coração de Maria do Ferro 

Obra D. Josefina da Fonseca – Oliveira do Hospital 

Centro de Infância Arte e Qualidade – Aveiro 

Centro Paroquial de S. Bernardo – Aveiro 

JI Mouzinho de Albuquerque - Batalha 

 

 

Intervenção de continuidade 

JI da Associação de Assistência de Eixo - Aveiro 

JI Arco Iris - Associação Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas - Aveiro 

JI do Centro de Acolhimento Infantil Cáritas Diocesana de Aveiro 

JI da Casa do Povo de Oliveirinha - Aveiro 

JI do Jardim Escola João de Deus - Viseu 
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Área Territorial de Inspeção do Sul 

Atividade inicial 

JI Jardim dos Sentidos – Associação das Obras Assistenciais da 
Sociedade de S. Vicente de Paulo - Montemor-o-Novo 

JI do Centro Infantil da Altura 

JI a Borboleta – Aljustrel JI Santa Joana – Sesimbra 

JI do Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Beja JI do Centro de Bem-Estar Social de Alcanena 

JI da Santa Casa da Misericórdia de Cuba Casa de Infância do Olival – Lisboa 

JI da Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição – Serpa JI da Casa de Infância de Santa Quitéria - Lisboa 

JI do Centro Infantil Nossa Senhora Vila Velha – Fronteira JI da Casa de Infância de Arroios – Lisboa 

JI do Centro Infantil de Alcácer do Sal – Universo da Brincadeira JI do Jardim Escola João de Deus – Odivelas 

JI do Centro Social e Paroquial da Comunidade Cristã de S. Luis – Faro JI Sagrado Coração de Jesus – Lisboa 

JI do Centro Paroquial de Mexilhoeira Grande – Portimão JI da Santa Casa da Misericórdia O Despertar – Campo Maior 

 

 

Intervenção de continuidade 

JI da Associação Pomba da Paz – Loures – Lisboa JI do Cartaxo - Santarém 

JI da Casa do Sagrado Coração de Jesus – Cascais – Lisboa JI O Coelhinho da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca - Santarém 

JI da Associação Pró-Infância Santo António de Lisboa - Lisboa JI Mãe Galinha Marinhais, Salvaterra de Magos - Santarém 

JI do Centro de Apoio à Criança de Quarteira JI do Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Ourique  

JI O Girassol da Santa Casa da Misericórdia de Tavira JI do Centro Paroquial de Carnide – Lisboa 

JI do Centro de Ação Social de Palhais – Barreiro JI A Conchinha, Centro Infantil de Sines 

JI da Assistência Paroquial de Santos-o-Velho - Lisboa JI A Colmeia, Centro Popular de Lagoa 

JI da Associação de Moradores do Casal Ventoso – Lisboa JI Os Amiguinhos da Santa Casa da Misericórdia de Santarém 

JI do Centro de Bem Estar Social Padre Tobias – Benavente JI da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos 

JI O Casulo – Associação para o DSC da Zona Oeste de Évora JI do Centro Social da Paróquia de S. Sebastião da Pedreira – Lisboa 

JI Os Traquinas – Santa Casa da Misericórdia de Portimão JI do Centro Paroquial de Assistência de Castelo de Vide 

JI da Obra Social Paulo VI – Lisboa JI do Centro Social e Paroquial de Odivelas – Ferreira do Alentejo 

JI da Fundação Dias de Carvalho – Portel JI Os Pinheirinhos – Setúbal 

JI do Centro de Bem Estar Social de Muge JI da Cavalinha, Núcleo da Cruz Vermelha - Olhão 

JI da Cooperativa de Campo de Ourique - Lisboa  

 

 



 

Anexo: exceções à homologação constantes do despacho do Senhor 

Ministro da Educação de 15 de maio de 2018 

 

Relatório 2015/2016 - Jardins de Infância da Rede Privada (IPSS) 

 

1. Tendo sido considerado que se encontra em funções o Grupo de Trabalho (criado pelo 
despacho n.º 9017/2017, de 12 de outubro) para o desenvolvimento e expansão da 
Rede Nacional da Educação Pré-Escolar, e que tem por missão um conjunto de matérias 
que podem ser afetadas diretamente pela homologação de alguns aspetos propostos 
no presente Relatório, foram excecionadas do despacho homologatório as propostas 
infra constantes do ponto 10.2, a saber:  
 
 A revisão dos acordos de cooperação no sentido de melhor salvaguardar a qualidade 

da prestação do serviço educativo, sendo nomeadamente, de referir: 

 a vertente da resposta educativa do jardim de infância;  

 a duração da componente educativa/letiva (cinco horas diárias); 

 a obrigatoriedade de constar no Regulamento Interno do jardim de 
infância: 

o a duração e a gratuitidade (para os pais e encarregados de 
educação) da componente educativa/letiva; 

o a existência da direção pedagógica bem como das suas 
competências. 

 A avaliação regular dos acordos de cooperação pelas entidades que o subscreveram, 
para assegurar o seu cumprimento e a viabilidade ou não da sua manutenção. 

 

2. No que respeita à proposta infra, o despacho de homologação determina ainda a sua 
substituição por uma informação generalizada quanto aos aspetos aí contidos e aos que 
resultam da primeira proposta acima transcrita: 
 
 A produção de orientações normativas, pelos serviços competentes do Ministério da 

Educação, para evitar práticas adotadas e observadas nos jardins de infância, 
nomeadamente sobre: 

 a adoção de manuais e livros de fichas; 

 a realização de várias atividades conduzidas por outros profissionais 
na componente educativa/letiva, sem o necessário planeamento e 
avaliação dos processos em reuniões regulares de equipa, numa 
ação articulada com o educador de infância, contrariando o carater 
holístico e integrador da ação educativa que é desenvolvida por um 
educador de infância; 

 o não cumprimento do tempo de cinco horas diárias da componente 
educativa/ letiva. 

 

3. Entendeu, ainda, o Senhor Ministro da Educação dar conhecimento do despacho de 
homologação e do Relatório ao Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Educação 
e ao Coordenador do Grupo de Trabalho referido em 2.  
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