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Qualidade em Educação de infância
Qualidade “o que melhor serve” (Woodhead, 1996)
– Ao desenvolvimento e a aprendizagem das crianças (numa
perspetiva holística) capacitando-as para fazer face aos
desafios da vida;
– Às famílias no fortalecimento das suas competências
parentais e na integração das diversas esferas da sua vida;
– À comunidade e ao seu desenvolvimento sustentável;
– À justiça social, equidade e coesão social;
– À participação e à democracia;

Qualidade em EI:
o que nos diz a investigação, as orientações de agências
internacionais e os referenciais de qualidade validados?
•

Acessibilidade – localização, horários e custo; participação, inclusão e diversidade;

•

Qualificação profissional – formação inicial (de elevado nível) e contínua centrada
na criança e na família; boas condições de trabalho; trabalho de equipa, trabalho
com famílias;

•

Visão partilhada de criança, educação e suas finalidades;

•

Acompanhamento e avaliação – praticas consistentes de reflexão e avaliação (auto
e hetero) a nível institucional, regional e nacional;

•

Envolvimento das famílias;

•

Forte liderança participativa e estabilidade profissional;

•

Integração de serviços:
–

entre sectores;

–

entre idades;

– Educare – educação e cuidado

Qualidade em EI:
o que nos diz a investigação, as orientações de agências
internacionais e os referenciais de qualidade validados?
•

Espaços e materiais
–

Diversificados e amplos; culturalmente representativos; materiais abertos a múltiplas utilizações

•

Ratios adulto-criança – influenciam a qualidade dos processos particularmente das interações

•

Currículo – holístico, construção articulada do saber

•

Interações (associadas a profissionais mais qualificados e com melhores condições de trabalho)

•

–

calorosas, positivas, responsivas, estimulantes – sustained shared thinking;

–

Apoio às crianças para pensar e falar sobre os conflitos

Diferenciação pedagógica – atender à diversidade
–

•

Flexibilidade de abordagens de acordo com as características e necessidades das crianças – igualdade de
oportunidades;

Equilíbrio entre atividades de iniciativa das crianças e do adulto

Situação e desafios da Educação de
infância em Portugal
Projeto Pensar a Educação 2015 liderado pelo Grupo Educação Economia e Sociedade do ISEG
Folque, M. A., Tomás, C., Vilarinho, E., Santos, L., Fernandes-Homem, L., & Sarmento, M. (2016). Pensar a educação de Infância e
os seus contextos. In M. Silva, B. Cabrito, G. L. Fernandes, M. C. Lopes, M. E. Ribeiro, & M. R. Carneiro (Coord.), Pensar a Educação:
temas sectoriais (pp. 9-46). Lisboa: Educa.

Projeto Intesys – Serviços Integrados para a Infância para apoiar crianças e famílias em situação de
vulnerabilidade, Projeto Erasmus+ Fundação Calouste Gulbenkian & Fundação Aga Khan
Folque, M. A. (2016). Local Mapping report – Portuguese Pilot INTESYS project.

Reconhecendo e notando:
•

O avanço significativo da situação das crianças (saúde, educação, justiça) e dos seus direitos nas últimas
décadas;

•

O papel da Educação Pré-escolar na promoção do sucesso educativo da participação cidadã e da igualdade
de oportunidades;

•

Investimento crescente na Educação de Infância até 2010 e retomado timidamente em 2015

Evidenciamos a necessidade de:
•
Conceber a educação dos 0 aos 3 anos como um direito e não apenas como uma necessidade social

•

Assumir as crianças como responsabilidade colectiva

•

Adoptar uma perspetiva sistémica congregando as diversas esferas da sociedade para um compromisso
com a educação e bem-estar das crianças e das famílias e, assim com o desenvolvimento sustentável.

Situação e desafios da Educação de
infância em Portugal
Desafios

Boas práticas

Políticas

Políticas

•

•

•
•

•

•

Sistema de educação de infância 0-3
e 3-6 com dupla tutela (MTSSS e ME);
Educação dos 0 aos 3 não é ainda um
direito das crianças e das famílias;
Insuficiência de políticas e contextos
laborais que suportem a conciliação
trabalho-família
Financiamento fixo por criança
(MTSSS) - desigualdades e aumento de
nº crianças;
Dificuldade de articulação de serviços

•
•
•
•

Taxa de frequência Pré-escolar (79,9%
em 2015/2016, CNE, 2017*) e aumento de
oferta para 0-3 (15,3% em 2000 para 51 %
em 2015 (MTSSS, 2015);
Grupos interministeriais (Ex. OCEPE,
Orientações pedagógicas para
creche)
Políticas de acesso gratuito para
todas as crianças a partir dos 3 anos
Sistemas de intervenção integrada:
de intervenção precoce (SNIPI) e CPCJ
Ideia emergente de cidade educadora
ou cidade amiga das crianças

* Diminuição de frequência aos 4 e 5 anos e aumento de frequência aos
3 anos

Situação e desafios da Educação de
infância em Portugal
Desafios

Boas práticas

Profissionais e sua Formação

Profissionais e sua Formação

•

•
•
•
•
•

Necessidade de formação inicial e contínua em:
– abordagens holísticas e sistémicas, integração
de serviços e sua flexibilização;
– Envolvimento parental e relações positivas com
famílias;
– Aprendizagem nos primeiros anos;
– Interculturalidade e pluralismo;
– Trabalho com comunidade e diversos atores
Necessidade de formação para amas e auxiliares
da ação educativa; perca de apoio técnico
especializado a amas
Difícil acesso dos docentes a Formação Contínua
Envelhecimento da profissão de educador de
infância e condições de reforma não adequadas à
natureza das funções;
Degradação das condições laborais
Dificuldade dos educadores de infância
assumirem a sua voz em contextos de forte
pressão com resultados e com lógicas de ensino
disciplinar

•

•
•

Formação de educadores e
professores de elevado nível e com
enfoque em continuidade entre ciclos
e educação
Formação baseada na perspetiva do
educador/investigador;
Estágios finais em creche (embora
não generalizado)

Situação e desafios da Educação de
infância em Portugal
Desafios

Boas práticas

Abordagem às famílias e valorização da
diversidade

Abordagem às famílias e valorização da
diversidade

•
•

•

•

Dificuldade de acesso e “navegação”
das famílias pelos diferentes serviços e
sistemas
Percepção de inflexibilidade de serviços
na adaptação de políticas e práticas às
necessidades das famílias e para
desenvolver serviços inovadores e
flexíveis;
Alguma segregação sob o ponto de vista
sociocultural – segregação geográfica,
administrativa /financiamento e regras
de prioridade no acesso
Falta consciência intercultural nos
serviços relacionados com crianças e
famílias

•
•
•
•

Estratégia Nacional para a Integração
das Comunidades Ciganas
Plano Estratégico para as Migrações
Sistemas de intervenção integrada –ex.
SNIPI, CPCJ, UDIPs-SCML,TEIP
Programas de formação para trabalho
com famílias (ex: apar; Touch-points)

Situação e desafios da Educação de
infância em Portugal
Desafios

Boas práticas

Qualidade e Acesso

Qualidade e Acesso

•

•

•
•

Diversidade de qualidade nos serviços de
ECE - Níveis de qualidade médio no Jardim
de Infância e inadequado ou mínimo na
creche
Sistema de avaliação da Qualidade em
Creche burocrático
Acesso a Creche especialmente difícil para
famílias com baixos rendimentos e em
meios de alta densidade urbana
percentagem de creches com fins lucrativos
(Lisboa 43%, Setúbal 42%, Porto 35%),

•

•

Orientação de serviços de ECE enquanto
um direito das crianças e famílias, baseados
em princípios de participação, inclusão,
aprendizagem ativa e significativa
Excesso de crianças por sala e ratio adultocriança muito elevado

•
•

•

Existência de referenciais reguladores da
qualidade, embora pouco articulados
entre 0-3 e 3-6
relatórios produzidos pela Inspeção-Geral
de Educação (MEC, 2013; 2014) sobre as
atividades de acompanhamento das IPSS)
Reformulação das OCEPE (2016) - realce
para trabalho com famílias e comunidade,
transições, valorização do brincar e
pedagogias participativas
Orientações pedagógicas para creche em
desenvolvimento partilhando os mesmos
princípios das OCEPE

Situação e desafios da Educação de
infância em Portugal
Desafios

Boas práticas

Práticas pedagógicas

Práticas pedagógicas
• Nível de ensino com maior
participação das famílias
• pedagogias onde se valoriza a
participação da criança em projetos
e atividades culturais significativas,
partindo do saber e experiências
das crianças, definidas num
processo de diálogo e negociação e
valorizando verdadeiros processos
criativos
• Exemplos de pedagogias baseadas
em praticas culturais com forte
interação com a comunidade

•

Qualidade da práticas ainda não consolidada:
–

•

•

•

Surgimento de práticas de escolarização precoce
(de má qualidade) desvalorizando a participação
das crianças

Diminuição do contacto das crianças com o
ambiente natural e com a realidade cultural e
social envolvente (sequestramos as crianças
em instituições assépticas)
Alguma predominância de práticas
disciplinares com professores especialistas e
horários fixos contrariando as orientações
para um currículo holístico na EPE de caráter
emergente e socialmente contextualizado
nas vivências das crianças
Alguns modelos da avaliação das crianças
impostos pelas direções, numa lógica
classificativa e não formativa

Investigação: o que temos e o que
precisamos de fazer
•

Tendo em conta que:
–
–

•
•

•

A Educação de infância é um espaço de fronteira (Vasconcelos, 2015);
o desenvolvimento e aprendizagem das crianças depende da interação entre variáveis localizadas nos
diversos sistemas (Macro, Meso, Exo, Micro e Crono);

cumpre à investigação um enorme desafio;
Numa área de conhecimento recente, muito temos feito....
Contudo, dada a rápida mudança sistémica que observamos nos nossos dias temos necessidade de
conhecer as realidades que se vão construindo e assim investigar – no sentido do diagnóstico mas
também da intervenção - crianças de diferentes situações socioculturais e as práticas profissionais
perguntando:
O que caracteriza a vida das crianças pequenas em Portugal nos nosso dias?
Como é ser mãe e pai em Portugal no tempo presente?
Como é ser profissional de educação de infância (nas diversas fases da sua carreira, em diferentes
contextos)?
Quais os factores que potenciam trajetórias de vida satisfatórias?
Retomar o investimento na investigação e na formação avançada que permita um diagnóstico claro
da situação política, social e educacional, bem como dos efeitos na vida das crianças e suas
famílias.

Na natureza tudo está ligado, cada ser vivo e não vivo coopera em rede numa miríade de
ligações visíveis e invisíveis, que permite o equilíbrio homeostático deste superorganismo.
Inspiremo-nos pois no património natural e na natureza, re-aprendendo o trabalho da
cooperação e o cuidado de cada um e de todos os seres, rumo a um novo paradigma
sociocultural e ambientalmente inclusivo e sustentável.
(In apresentação do projeto ID-Natura coordenado por Maria Ihéu)
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