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PREFÁCIO

A educação pré-escolar tem vindo a ganhar, progressivamente, 
uma maior relevância no âmbito das políticas educativas, sociais 
e económicas dos países em todo o mundo. Esta tendência está 
ligada a resultados positivos da frequência da educação pré-escolar, 
que vêm sendo comprovados em pesquisas científicas recentes, 
são eles: (i) Os primeiros anos são períodos formativos decisivos 
no desenvolvimento equilibrado da criança na pré-escolar; (ii) uma 
escolarização bem-sucedida, confirmada pelo aumento das taxas de 
retenção e conclusão do percurso escolar e; (iii) uma socialização 
integrada que permite a redução do abandono escolar, maiores ta-
xas de emprego e rendimento ao longo da vida, a responsabilização 
social e o sucesso na vida activa.

É imperativo um maior investimento no pré-escolar porque traz ga-
nhos irreversíveis à sociedade, daí a necessidade de prestar uma 
maior atenção à educação da pequena infância como uma estraté-
gia viável para diminuir lacunas e melhorar a equidade da aprendiza-
gem ao longo da vida.

A Guiné-Bissau, nos últimos anos, tem desenvolvido esforços con-
jugados para fortalecer a capacidade de resposta dos seus serviços 
pré-escolares. De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educati-
vo (2010), as responsabilidades do Governo para com a educação 
pré-escolar incluem “fixar as normas gerais aplicáveis à educação 
pré-escolar”. Por isso mesmo, um dos maiores desafios ao longo 
dos anos tem sido a definição e clarificação de padrões para ga-
rantir que os provedores de serviços e responsáveis da educação 
disponham de guias que os orientem em termos de qualidade das 
intervenções.
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Com o objectivo de assegurar que o processo de desenvolvimen-
to e expansão da rede nacional de educação pré-escolar respeite 
critérios que salvaguardem a qualidade educativa e proteção das 
crianças, torna-se necessário definir os requisitos pedagógicos e 
técnicos para a instalação e funcionamento de estabelecimentos 
de educação pré-escolar. Estamos perante uma tarefa de alcance 
educativo e social da maior importância e que constitui um fator 
decisivo de modernização e desenvolvimento do nosso país.

Espera-se que esta regulamentação assegure, nas várias esferas de 
responsabilidade e competência inerentes ao respetivo subsistema, 
padrões mínimos que garantam um processo contínuo de melhoria 
da qualidade da educação pré-escolar na Guiné-Bissau.

O conteúdo deste documento reflete padrões internacionais e 
locais, assim como, recomendações e prescrições relativas à 
competência efetiva dos serviços pré-escolares. As prescrições 
representam os conteúdos, materiais e práticas mínimas do que 
é expectável nos serviços de educação pré-escolar. Não obstante, 
todos são encorajados a utilizar o contexto local de acordo com as 
suas particularidades culturais para enriquecer os padrões.
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INTRODUÇÃO

O Desenvolvimento na Primeira Infância na Guiné-Bissau tem 
vindo a ganhar nos últimos anos um foco especial para a inter-
venção de desenvolvimento. 

Baseia-se na determinação do Governo em criar um ambiente propício 
para a criança prosperar e desenvolver-se no seu máximo potencial. O 
apoio para a resolução também decorre das disposições da Convenção 
sobre os Direitos da Criança e dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) a que a Guiné-Bissau é signatária.

As evidências científicas confirmam que os cuidados e apoio re-
cebidos por uma criança em termos de boa saúde, nutrição, 
cuidados psicossociais e proteção são cruciais na formação e 
desenvolvimento da inteligência, personalidade e comporta-
mento social. 

Embora a Lei de Bases do Sistema Educativo (2011) identifi-
que o pré-escolar como uma das etapas a ser considerada, 
ela não especifica as diretrizes para o funcionamento do en-
sino pré-primário no país e não especifica os requisitos de 
cuidados e apoio para crianças de 0 a 3 anos. Estas são 
lacunas importantes que deixaram a operacionalidade dos 
serviços de Educação pré-primária/ pré-escolar mais nas 
mãos de operadores privados ou iniciativas comunitárias 
sem diretrizes ou padrões adequados. A presente si-
tuação sublinha a necessidade urgente de uma acção 
governamental em termos de disposições regulamen-
tares adequadas para responder à situação no terreno. 

Para fazer face a estas lacunas, é necessário de-
senvolver uma orientação política nacional para os 
operadores e as partes interessadas, de modo a que 
a prática e o funcionamento dos serviços pré-esco-
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lares se tornem normalizados em toda a Guiné-Bissau. Na Guiné-
-Bissau a maioria dessas estruturas são de resposta privadas e/ou 
comunitárias.

De acordo com a LBSE cabe ao governo regular/regulamentar e 
supervisionar as estruturas de resposta a educação pré-escolar  
(3-5). No entanto, verifica-se uma grande ausência de documentos 
orientadores para os prestadores destes serviços. Por essa razão 

foram desenvolvidas normas mínimas de procedimento para o 
funcionamento destes serviços. Agora apresentadas, enquanto 
guia.

O conteúdo do documento reflete quer recomendações nacio-
nais quer internacionais que visam uma prestação efectiva e 
positiva dos serviços de oferta pré escolares.

Recomendam-se aqui conteúdos, materiais e práticas míni-
mas que devem ser esperadas nos serviços pré escolares 
na GB. Para responder as diferenças existentes quer em ter-
mos de estruturas quer ao nível das práticas.

Os prestadores destes serviços são encorajados a enqua-
drar estas normas mínimas nas suas ofertas consideran-
do as particularidades de cada contexto como forma de 
enriquecer estas mesmas normas.

Para responder a estas necessidades seria necessário 
acordar normas mínimas para um funcionamento ope-
rativo e integrado destes serviços. Este guia acorda as 
normas mínimas e é o produto dessa resposta.

Esperamos que o presente funcione como um do-
cumento enquadrador e inclusivo dos serviços para 
a educação e cuidados de crianças entre os 3 e os 6 

anos de idade.
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JUSTIFICAÇÃO

A exigência de padrões mínimos visa definir um limite abaixo do 
qual os serviços são considerados como inadaptados ou com riscos 
inaceitáveis para as crianças. Portanto, acima dos padrões mínimos, 
cada serviço de educação pré-escolar pode fixar as suas próprias 
metas e padrões. A linha divisória depende, evidentemente, das 
condições e características sociais e culturais do país, mas não 
deve permitir que a população que acede a esses serviços corra 
riscos de segurança e bem-estar ou não tenha seus direitos básicos 
respeitados. As exigências mínimas para o funcionamento destes 
serviços baseiam-se nos direitos das crianças e não somente nas 
suas necessidades. 

A definição de padrões mínimos foi feita através de indicadores de 
qualidade simples, claros e compreensíveis à maioria das pessoas 
e tem em conta a prevenção de riscos básicos à segurança e ao 
desenvolvimento das crianças, mas que ao mesmo tempo possam 
facilmente ser aferidos através da exigência de documentação ou 
de visitas de inspeção aos serviços de educação pré-escolar. 

Teve-se ainda em conta as características da realidade sobre a qual 
se quer atuar, de maneira a que as exigências não fiquem acima das 
possibilidades da maioria dos serviços prevenindo que os efeitos 
negativos – tais como, o encerramento dos serviços, o entrave à 
expansão dos serviços causados aumento dos custos, etc. – supe-
rassem os eventuais benefícios da presente regulamentação. 
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Outras questões, mais complexas e difíceis de verificar mas tam-
bém ligadas à qualidade, serão deixadas para programas de melho-
ria processual de qualidade, a serem desenvolvidos num momento 
futuro.

A definição de padrões mínimos implica que serviços pré-escolares 
que operem abaixo deste limite estejam em infração pelo que os 
seus responsáveis poderão ser sancionados, por exemplo, através 
do encerramento dos serviços. Em caso de negligência grave e/ou 
abuso de crianças, a possibilidade de incorrer em processo criminal 
deverá ser ponderada.

Portanto, a adoção de padrões mínimos pressupõe uma capacida-
de fiscalizadora e/ou punitiva por parte dos órgãos responsáveis, 
nomeadamente Ministério da Educação e respetivos serviços de 
inspeção. Sem esta garantia, as exigências correm o risco de produ-
zirem muito pouco ou nenhum impacto sobre a realidade.
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OBJETIVOS 

Partindo do princípio de que este tipo de serviços/oferta deverão 
ser sempre integradas, na medida em que educação, saúde, nutri-
ção, protecção e participação convergem e asseguram resultados 
positivos no desenvolvimento integral da criança pequena foram 
considerados/integrados os seguintes aspectos:

a) Garantir cuidado e assistência à criança pequena através de 
serviços que considerem

• Alimentação saudável, saúde e cidadania;

• Ambiente seguro e saudável;

• Estimulação psicossocial;

• Protecção e segurança. 

b) Incutir nas crianças o espírito de curiosidade, criatividade 
através da exploração da natureza, ambiente social, música, 
brincar e lazer, etc.;

c) Garantir uma passagem suave entre o ambiente familiar e o 
pré-escolar;

d) Providenciar cuidados e supervisão adequada durante a au-
sência dos seus pais/cuidadores;

e) Incutir as normas sociais que sejam culturalmente relevan-
tes, bem como as competências e comportamentos que 
permitam a criança ajustar-se ao seu contexto particular e ao 
contexto social alargado;
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Tipo de serviços

• Jardins de infância (3-5)

• Pré-escolar (5-6). 

Tipologia de Serviço  
de oferta pré-escolar 

Público, privado e comunitário. 

Nota:  
Os serviços podem coexistir ou 
serem independentes. Podem es-
tar localizados locais específicos 
e/ou itinerantes.

Passos para criar  
um Serviço
• Familiarizar-se com as regras/

requerimentos necessários 
para “padronizar” o serviço 
educativo de acordo com a Di-
recção Geral do Básico – Ser-
viço de educação pré-escolar 
e primeira infância do MEN e 
preencher o pedido formal/re-
quisição no serviço de Inspe-
ção do MEN/ Direção Regional 
de Educação ou direcção 
sectorial de educação da área 
de cobertura onde se vai criar 
o serviço; 

• Vistoria pela entidade/autori-
dade competente (localização, 
pessoal, infraestrutura, finan-
ciamento/aspectos de gestão 
etc.);

• Obter a licença provisória de 
funcionamento e/ou alvará. 

Razões para o  
encerramento dos serviços

• Falha persistente em cumprir as 
normas fundamentais - particu-
larmente em relação a questões 
como segurança, saúde e abuso 
infantil.

Participação do Governo/MEN

• Licenciamento;

• Supervisão/monitorização (controlo de qualidade);

• Formação de pessoal e colocação de pessoal nos serviços públicos;

• Fornecimento de materiais de formação para infraestruturas e equi-
pamentos, pessoal e de igualdade de género para serviços públicos / 
comunitários ou privados, etc.
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CARACTERÍSTICAS DE 
UM SERVIÇO EFICIENTE - 

CRITÉRIOS MÍNIMOS

PARTE I

LOCALIZAÇÃO 

• Um lugar aceitável/aceite pela comunidade (uma casa, 
centro cívico, igrejas, mesquitas, escolas ou estrutu-
ras construídas para o efeito, etc.) 

• Está a uma distância máxima de 2 Km (a pé) dos seus 
beneficiários

• Ambiente em redor é seguro (livre de águas paradas/
lixos/industrias tóxicas/ currais, outros)

• Longe de barulhos excessivos. 

• Afastado de estradas movimentadas

VEDAÇÃO

• As instalações devem ser vedadas de forma a evitar 
interferências externas, tais como a presença de ani-
mais, de pessoas estranhas ao estabelecimento e im-
pedir que as crianças se afastem do recinto;

• A vedação pode ser feita com cimento, tijolo, adobe, 
lama, bambu, quirintim, talo de milho, paus/ramos, cer-
cas de flores/plantas, etc.



15

ÁGUA

• Deve haver água suficiente para garantir a limpeza e 
higiene do estabelecimento.

Deve haver água potável disponível para consumo das 
crianças. Na falta de água canalizada cada sala deverá 
ter dois recipientes para guardar agua: 1) para consu-
mo; 2) para lavagem das mãos 
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RECREIO 

• Espaço amplo o suficiente para as crianças poderem 
brincar em segurança (pelo menos grupos de 20-25 
crianças e dois adultos no mesmo período); 

• Espaço não inferior ao dobro da área da(s) sala(s) de 
actividades, incluindo o espaço de zona coberta.

• Espaço junto ou em volta do edifício, acesso fácil à (s) 
sala(s) de actividades.

• Seguro e vedado; 

• Pode ter erva ou terra, mas não mato ou lama/sujidade;

• Livre de águas paradas em todo o recinto; 

• Livre de objectos perigosos (pedras, paus, vidros, la-
tas, etc.);

• Com sombra (espaço de recreio coberto com zinco/
lona/palha/árvores, etc.);

SALAS DE ACTIVIDADE

• As estruturas devem ser sólidas para que não colap-
sem. De um modo geral, o edifício não deve represen-
tar qualquer perigo para as crianças; quer se trate de 
um serviço com várias ou uma única sala de actividades

• Apetrechada com mobiliário1 adequado à permanên-
cia e desenvolvimento de atividades por parte das 
crianças. 

1   O Ministério da Educação dispõe de um protótipo de mobiliário constituído por 
um set de 10 cadeiras, uma mesa quadrada e duas semicirculares para grupos de 
25 crianças que permitem a reorganização do espaço consoante as necessidades 
do grupo de crianças convidando a metodologias ativas e centradas na componente 
lúdica
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TAMANHO DA SALA DE ATIVIDADE

O espaço deve ser suficiente, isto é, ajustado ao nú-
mero de crianças. A sala de actividades deverá ter no 
mínimo (30 m2) para 20-25 crianças, isto é, no míni-
mo 1.5 m2/criança. Deve ter pelo menos duas janelas 
opostas e porta que feche. A sala deve permitir que 
as crianças circulem livremente. A disposição do mobi-
liário (cadeiras, mesas, armários, etc.) não devem ser 
rígido, como acontece no ambiente escolar formal. O 
espaço deverá ser flexível e permitir diferentes formas 
de trabalho e interação com outras crianças.

ILUMINAÇÃO

A sala (e estabelecimento em geral) deve ser bem ilumi-
nada. As crianças devem poder ver bem (com clareza) 
cada parte do espaço/sala. E deve permitir às crianças 
realizar todas as suas tarefas lúdico-pedagógicas com 
boa qualidade de luz natural.

PAVIMENTO DA SALA DE ACTIVIDADE

Deverá ser liso, mas não escorregadio tem de ser 
sempre revestido. O revestimento pode ser: argamas-
sa afagada natural ou pintada, revestida com mosaico, 
linóleo ou madeira. Pode ainda ser revestida com outro 
material local como por exemplo, argila misturada com 
palha, (excluindo estrume de vaca e/ou materiais noci-
vos) para facilitar a limpeza e evitar a poeira. 

TELHADO/COBERTURA 

Deverá ser de telhas ou chapa de zinco ou de outros 
materiais locais, tais como: palha ou quirintim, folhas 
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de palmeira, lonas, etc. Os materiais locais podem ser 
utilizados desde que não representem risco de infil-
trações de chuvas, ou perigo de queda, provocada por 
exemplo por rajadas de vento. Placas de fibrocimento 
são proibidas (amianto na composição).

TETO

Pode ser em laje. Mas também pode ser teto falso cujo 
material pode ser: pladur, contraplacado, rede mosqui-
teira salpicada com argamassa de areia e cimento, 
cana de bambu, esteiras, etc. desde que sem perigo 
de utilização para as crianças.

PAREDES

• As paredes deverão ser de blocos de cimento, tijolos, 
blocos adobe, contraplacado, argila misturada com pa-
lha, folhas de palmeira com cibe etc.;

• A superfície das paredes deve ser lisa e o mais regu-
lar possível, para evitar que as crianças se magoem;

• Sempre que possível as paredes deverão ter uma cor 
clara para ajudar a expansão da iluminação natural.

 PORTAS

As portas das salas de atividades e/ ou do estabeleci-
mento de ensino poderão ser de madeira, ferro, chapa, 
contraplacado ou outras, mas que permitam ser fecha-
das/trancadas. As portas devem ser largas o suficiente 
para permitir a mobilidade (entrar/sair) de crianças com 
deficiência física (cadeira de rodas). 
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PARTE II 

COMPONENTE PSICOSSOCIAL  
E PEDAGÓGICA

•  Promover o desenvolvimento psicossocial da criança, 
respondendo às necessidades da criança e cuidando/
estimulando a criança através de conversas, brincadei-
ras e outras interações;

•  Assegurar que as crianças que frequentam o JI tem 
registo do nascimento; 

•  Estabelecer Clubes de Pais dentro da Comunidade.

RECURSOS HUMANOS / PESSOAL

• Deve haver um educador/cuidador e um auxiliar para 
25-30 crianças de 3-5 anos de idade;

• Os cuidadores e os ajudantes devem ser medica-
mente aptos. Devem ser comprometidos e confiáveis 
mesmo se forem voluntários; 

• Os recursos humanos do serviço pré-escolar, direto-
res, cuidadores e ajudantes, entre outros devem estar 
disponíveis para participar em cursos e formação de 
atualização profissional organizados e disponibilizados 
regularmente pelo Ministério e parceiros devidamente 
credenciados pelo MEN.

• Diretores e coordenadores dos serviços de aten-
dimento pré-escolar devem facilitar a frequência aos 
seus colaboradores cursos e formação de atualização 
profissional organizados e disponibilizados regularmen-
te pelo Ministério e parceiros devidamente credencia-
dos pelo MEN.
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Qualificação básica para desempenhar papel 
de Educador de infância

A) Educadores de infância: Pessoas com licenciatura ou bacharela-
to em educação de infância;

Qualificação básica para desempenhar papel  
equivalente: Educador/Facilitador 

B) ou na área da educação: professores, outros reformados da edu-
cação, ou pessoa com pelo menos certificado de ensino secundá-
rio, e pelo menos 21 anos de idade.

C) Em zonas remotas e isoladas: Poderão ser pessoa da comunida-
de com literacia básica e com idade não inferior a 21 anos.

Qualificação básica para desempenhar  
papel de Auxiliar

D) Ajudantes/Auxiliares: Não menos de 18 anos, de preferência com 
seis anos de escolaridade ou certificado de alfabetização básica.

Qualificação básica para desempenhar  
papel de Segurança

E) Segurança: pessoa capaz e competente da comunidade de pre-
ferência com o de certificado de escola primária ou certificado de 
alfabetização básica.
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ORGANIZAÇÃO DA  
SALA DE ATIVIDADES - ÁREAS 

•  A sala de atividades deve estar organizada por áreas 
de interesse das crianças, como por exemplo: área dos 
livros e/ou da leitura, área do faz de conta, área da ex-
pressão plástica, área dos jogos (jogos de mesa ou de 
construção). Estas ou outras áreas (música, dramática, 
faz de conta), não tem de estar sempre definidas na 
sala, podem ser alteradas por iniciativa do Educador 
ou por sugestão ou manifestação de interesse das 
crianças; 

•  Sempre que existirem livros de iniciação à leitura e 
escrita e/ou matemática, poderão ser incluídos na área 
da leitura/livros ou ter uma área definida para o efeito. 

MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS 

• Mobiliário de tamanho infantil de acordo com o pro-
tótipo do MEN;

• Tapetes confecionados por materiais locais ou 
esteiras;

• Camas feitas localmente, colchões cobertos com ma-
terial impermeável e lençóis e/ou equivalentes;

•  Quadro negro (móvel ou fixo) à altura das crianças;

•  Gráficos / cartazes / imagens infantis neutras em ter-
mos de género

•  Painéis e/ou esteiras para a exposição dos trabalhos 
realizados pelas crianças;

•  Armários, prateleiras ou cabides, para guardar artigos 
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para crianças (o suficiente para arrumar os objectos das 
crianças (águas/ copos/ lanches/ mochilas ou sacos); 

•  Mesa e/ou cadeira de trabalho do cuidador;

•  Mesa ou prateleira para arrumação dos materiais.

•  Pequeno recipiente para o lixo para que as crianças 
possam utilizar de maneira autónoma (balde, lata, cai-
xote, etc.)

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

• O estabelecimento deverá oferecer uma resposta 
educativa de quatro a seis horas de funcionamento 
diário preferencialmente no período da manhã;

• Atividades apropriadas à idade das crianças e que 
promovam o seu desenvolvimento intelectual, físico, 
emocional e social;

• Horário flexível e “amigo” das crianças pequenas, 
respeitando as suas necessidades. O horário deve es-
tar exposto.

MATERIAIS PEDAGÓGICOS POR EDUCADOR

•  Programa/Currículo da Primeira Infância (MEN);

•  Guias de atividades dos Educadores (deve ser cons-
truído em conjunto);

•  Livro de notas dos professores (nota de aula)

•  Planificação anual, trimestral, mensal, semanal

•  Horário (um por grupo).
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MATERIAIS PEDAGÓGICOS  
POR SALA DE ATIVIDADES

•  Quadro-negro à altura das crianças e/ou ardósias e 
Giz; 

•  Rádio (um por turma);

•  Gráficos e cartazes coloridos (variedade);

•  Cartões flash (tanto quanto possível);

•  Blocos de construção (1 dúzia por 5 crianças);

•  Contadores / Ábacos (5 por sala);

•  Lápis de cor e de carvão, tintas, pincéis e caderno de 
desenho (um conjunto por criança);

•  Tesouras de pontas redondas e adequadas ao tama-
nho da criança (1 dúzia por sala);

•  Materiais de iniciação à leitura e escrita;

•  Instrumentos musicais como flautas, tambores, cho-
calhos, assobios e/ou outros instrumentos musicais 
locais; (um conjunto por sala).

AVALIAÇÃO

• Avaliação do crescimento e desenvolvimento global 
da criança utilizando:

• Equipamento de monitorização do crescimento (fitas 
métricas ou tábuas de medição, etc.);

• Instrumentos de Avaliação da Criança (grelhas de 
competências);

• Marcos/fases de desenvolvimento.
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CRIANÇAS COM NEE

• Instalações sem obstáculos físicos para permitir o 
acesso das crianças com necessidades especiais;

• Motivar e assegurar a plena participação das crian-
ças com dificuldades físicas ou outras nas actividades 
lúdico-pedagógicas.

• Referenciar aos serviços de saúde próprios se neces-
sário e quando possível.
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PARTE III 

COMPONENTE DE GESTÃO E  
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E PEDAGÓGICA 

REGISTOS

• Registo de matrícula e desistência;

• Pasta ou caderno com os dados biográficos, registos 
de saúde, etc. das crianças;

• Registo de presenças;

• Livro ou caderno de ponto para educadores;

• Registo de incidências / ocorrências;

• Livro de registo dos funcionários;

•  Livro/caderno para os visitantes;

• Horário de funcionamento (entrada e saída);

• Calendário de atividades (inicio, interrupções e encer-
ramento das atividades);

• Caderno de saídas/movimentos dos educadores e 
crianças;

• Registos de avaliação das crianças;

• Registos do pessoal;

• Livro/caderno de registo das atas Associação de Pais 
ou Coge

• Livro de atas das reuniões do pessoal;

• Inventário da escola / materiais e equipamentos);

• Livros de contas (para registo das entradas e saídas 
financeiras);

• Diário escolar.
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ENVOLVIMENTO PARENTAL  
OU COMUNITÁRIO

• Visitas regulares e participação em atividades para o 
efeito pelos pais e comunidade;

• Acompanhamento do desempenho das crianças;

• Fornecimento de lanches e /ou refeições às crianças 
(educando);

• Participação nas reuniões de pais (pelo menos duas 
por ano);

• Contribuições de materiais e/ou monetárias;

• Prestação de serviços especiais;

• Existência de uma Associação de pais e encarrega-
dos de educação que faz parte do plano de desenvol-
vimento escolar e que deve ser articulado pelo Comité 
de gestão escolar (COGE).
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SUPERVISÃO

Supervisão interna: Educador/monitor e coordena-
dor pedagógico dos educadores/monitores, APEE, e 
Comité de gestão.

Supervisão externa: Direcção do serviço pré-es-
colar (bianual), inspetores / pontos focais do MEN 
(trimestralmente).

MEN/

DGEB

EDUCADORES  
OU 

EQUIPARADOS

AUXILIARES  
OU AJUDANTES 

DE SALA

INSPEÇÃO 
REGIONAL

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO

PESSOAL  
DE SERVIÇOS 

GERAIS

INSPEÇÃO 
SECTORIAL

DIREÇÃO  
DO  

ESTABELECIMENTO

COMITÉS 
DE GESTÃO 
ESCOLAR

ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS

ORGANOGRAMA DE SUPERVISÃO
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PARTE IV

COMPONENTE INTERSECTORIAL

A) REQUISITOS NA ÁREA DA ÁGUA E  
O SANEAMENTO AMBIENTAL 

(I) MEIO ENVOLVENTE

• Limpo;

• Sem mato;

• Livre de resíduos humanos ou animais, orgânicos ou 
qualquer outro tipo de lixo;

• Livre de objectos perigosos;

• Seco e sem águas paradas; 

• Todos os poços/furos devem estar devidamente tapa-
dos, fechados e seguros; 

• Aprazível e estimulante (flores, plantas, cores);

(I) CASAS DE BANHO

• Todos os serviços de oferta pré-escolar devem ter 
instalações sanitárias ventiladas.

• As casas de banho ou latrinas melhoradas devem es-
tar disponíveis para adultos e crianças. No caso das 
crianças as casas de banho ou latrinas melhoradas de-
vem ser separadas para meninas e meninos;

•  Cada estabelecimento deve ter vasilhas/bidons de 
água junto às casas de banho ou latrinas melhoradas;

• Local apropriado para a eliminação adequada do lixo;
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•  Lavatório outro tipo de equipamentos (baldes/bacias 
etc.) com água e sabão para lavar as mãos;

B) REQUISITOS NA ÁREA DA SAÚDE

• Controlo mensal da saúde das crianças, por exemplo 
higiene oral e inspeção física, etc.;

• Acompanhamento mensal do crescimento (com 
registos);

• Caixa de primeiros socorros padrão (talas, ligaduras, 
algodão, tesoura, antisséptico, álcool, adesivos, anal-
gésicos, termómetro, vaselina, açúcar, etc.) e pessoal 
capacitado para o seu uso;

• Identificação de estados de doenças infantis comuns 
e encaminhamento adequado para o centro de saúde 
e/ou unidade sanitária;

• Existência de um gabinete e/ou canto de saúde e 
nutrição com materiais educativos (cartazes, gráficos, 
modelos, etc.) adaptados ao local;

• Evidências de visita mensal do agente de saúde co-
munitário (unidades de saúde da escola) para a vaci-
nação de rotina, suplementação, desparasitação e/ou 
outros serviços de saúde (e disponibilidade desses 
registos no Centro/ livros de visitas);

• Adoção de comportamentos adequados em relação à 
prevenção e cuidados de saúde crianças.

• Períodos diários de brincadeira ao ar livre;

(I) MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

•  Fitas métricas ou equivalente; 

•  Gráficos de crescimento;



32

•  Balanças;

•  Água limpa;

•  Gráficos / cartazes / fotos;

•  Sabão (normal / cinza / preto, etc.).

C) REQUISITOS NA ÁREA DA NUTRIÇÃO

•  Vigilância nutricional da criança

•  Alimentação nutricionalmente equilibrada e local-
mente adequada;

•  Preparação dos alimentos respeitando as condições 
de higiene;
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•  Fornecer boa quantidade de micronutrientes respon-
sáveis pelo crescimento, saúde da visão e proteção 
contra infeções (especialmente Vitamina A e Ferro) na 
dieta das crianças (preferencialmente com alimentos 
locais) como por exemplo:

• Vitamina A - Batata-doce, inhame, manfafa, tifa, ovos, 
manga, papaia, couve, cenoura, tomate, abóbora, 
pimento.

• Ferro - Mancarra, castanha de caju, grão, feijão, fígado, 
ostras, mariscos, carnes, peixes e aves, cereais, ovos, 
vegetais, lentilhas.

(II) MATERIAIS NUTRICIONAIS

• Água limpa e potável para preparar alimentos; 
 Fogão e panelas com tampa;

• Pratos, talheres e copos (1 conjunto por criança).

D) REQUISITOS NA ÁREA DA PROTEÇÃO 
DA CRIANÇA

Estão proibidos quaisquer atos de o abuso e/ou negli-
gência contra as crianças.

(I) VEDAÇÃO

• As instalações devem ser vedadas de forma a evi-
tar interferências externas, tais como de animais e/ou 
pessoas estranhas ao funcionamento e impedir que as 
crianças se afastem do exterior;

• Cerca ou vedação pode ser feita com cimento, bam-
bu, quirintim, talo de milho, madeira, sebes, flores, 
plantas e outros.
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• Outros:

• Proteger as crianças contra mosquitos;

• Proteger as crianças contra danos e perigos;

• Garantir a segurança no recreio;

• Garantir a segurança no estabelecimento;

• Prevenir o abuso e a negligência de crianças

(II) MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS

•  Chave / cadeado para portão/porta; 

•  Rede em janelas e portas;

•  Mosquiteiros no caso de as crianças repousarem no JI. 

•  Vedação

(III)  SEGURANÇA

Segurança diurna / noturna quando necessário; E deve 
ser um membro capacitado e responsável da comuni-
dade, de acordo com o já referido anteriormente.

(IV) GABINETE

 Espaço que permita o arquivo com segurança dos re-
gistos escolares e de materiais.

 Espaço que assegura o isolamento das crianças que 
se magoam ou que estão doentes evitando a transmis-
são de doenças da infância.
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O PAPEL DAS PARTES INTERESSADAS

FUNÇÕES RESPONSÁVEIS

1
Supervisão, pesquisa, 
Monitorização e 
avaliação

Direção Geral Inspecção

Direção Geral Ensino/DSPEPI

INDE

Direção Serviço, alimentação, 
nutrição e sobrevivência da 
criança 

Direção Recursos Hídricos 

2
Estabelecer os 
padrões

Ministério da Educação, 
Inspecção, Pais e Encarregados 
de Educação.

3
Advocacia, 
Sensibilização/ 
Mobilização Social 

Parceiros de desenvolvimento, 
ONGs, Pais e Encarregados de 
Educação.

4 Capacitação
Ministério da Educação, 
Parceiros de desenvolvimento

5 Logística

Ministério da Educação, 
Parceiros de desenvolvimento, 
Pais e Encarregados de 
Educação.

6 Pessoal 
Ministério da Educação; 
Organizações de base 
comunitária;

7
Estabelecimento dos 
Serviços

Ministério da Educação- 
Inspeção/ DGEB

8
Desenvolvimento 
dos programas de 
formação

Ministério da Educação-INDE

DGEB/DSPEPI
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PARTE V

INSTRUMENTOS DE OBSERVAÇÃO (instruções)

FICHA DE LEVANTAMENTO E CARATERIZAÇÃO DOS JARDINS 
DE INFÂNCIA (Anexo1)

INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO DE CLASSES DO PRÉ-ESCO-
LAR PÚBLICO, PRIVADO E COMUNITÁRIO (Anexo2)

Os instrumentos de observação de classes servem o propósito de 
apoiar o inspetor na sua tarefa inspetiva, enquadrando, sistemati-
zando e guiando o que deve ser alvo de observação e supervisão. 
O presente Guia apresenta duas ferramentas que visam este pro-
pósito. O primeiro instrumento tem como grande objetivo a recolha 
de dados de estrutura, já o segundo procura observar os aspetos 
ligados à qualidade da relação pedagógica e do ambiente educativo 
no seu todo, permitindo conhecer as práticas dos educadores de in-
fância e a sua adequação, bem como o grau em que essas mesmas 
praticas potenciam metodologias centradas na criança ou outras 
abordagens que aumentem a qualidade do ensino.

Assim, partindo da base facultada pelo guia de critérios mínimos 
de funcionamento dos serviços pré-escolar poderão ser recolhidos 
e cruzados dados respeitantes às duas dimensões atrás referidas.

Os resultados das observações sistematizadas ajudarão a identificar 
áreas para melhorar a formação de educadores de infância, apoiar o 
ambiente de aprendizagem e definir intervenções futuras.

Permitirá também recolher evidências e construir conhecimento. 
Este instrumento de observação deverá ser utilizado pelo menos, 
uma vez por trimestre e no seguimento de quaisquer ações de for-
mação feitas a educadores de infância.
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QUEM DEVE USAR 
ESTA FERRAMENTA?
1.  
Responsáveis pela garantia da qualidade da educa-
ção como são a DGIE, DGEB, INDE para assegurar a 
qualidade mínima dos serviços de oferta pré-escolar 
e quaisquer outras instituições ou pessoas que traba-
lhem para a melhoria da qualidade da aprendizagem, 
como são formadores das escolas de formação de pro-
fessores/educadores e parceiros na área da educação.

2.  
Todos os que acima foram mencionados deverão:

• Compreender o contexto educativo, a LBE e as esco-
las, em particular o ensino pré-escolar.

•  Ser capaz de observar honesta e objetivamente 

• Ter uma boa compreensão do conteúdo da 
ferramenta e das práticas centradas na criança.
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FICHA TÉCNICA

CONCEPÇÃO

Direcção de Serviço do pré-escolar e Primeira Infância – MEES

Direcção de Serviço da Inspeção pré-escolar - MEES

Subgrupo local para a educação pré-escolar (GLEPI):

- UNICEF

- PLAN INTERNATIONAL

- ESSOR

- ANADEC

- FEC

- ADRA

- JI NHIMA SANHA

SUPERVISÃO 
INDE

REVISÃO

Olimpia da Moura (DSPE)

Carla Jauad (UNICEF)

Cindy Carvalho (FEC)
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