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Apresentação 

 

O presente estudo é parte das ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Cooperação 

Sul Sul pelo Direito à Educação entre Países Lusófonos (PCSS-Lusófonos), coordenado pela 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira) em parceria com a Open 

Society Foudations - Education Support Programme (OSF-ESP), e que tem como objetivo 

contribuir para a efetivação do direito à educação pública, gratuita e de qualidade nos países 

participantes do Programa – Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe – por meio do fortalecimento da capacidade de advocacia das redes da sociedade 

civil nas políticas nacionais de educação. 

 

Para o desenvolvimento do Estudo exploratório da situação da educação nos países 

participantes do PCSS-Lusófonos, partimos do pressuposto, que vem se confirmando no caso 

do Brasil, de que a participação social (formulação, monitoramento e controle social) é fator 

de qualificação das políticas públicas e de aperfeiçoamento da democracia. Assim, o intuito 

do estudo foi gerar informações que possibilitassem novas avaliações das Redes de 

Educação para Todos (EPT) participantes do PCSS-Lusófonos sobre a situação da educação 

no país e, com isso, subsidiar o desenvolvimento de ações de advocacia para a garantia do 

direito humano à educação. 

 

É importante frisar que o estudo foi elaborado a partir de metodologias participativas e 

dialógicas, respeitando a autonomia e o contexto de cada uma das Redes participantes do 

Programa. Além da sistematização das informações coletadas em campo, o processo de 

empoderamento das redes da sociedade civil que atuam na área de educação e o 

fortalecimento de uma Rede Lusófona é resultado importante do presente trabalho. 
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Sumário Executivo 

 

Cabo Verde é um país insular, situado na costa atlântica africana, com um índice de 

desenvolvimento humano médio (PNUD, 2014). Foi colónia portuguesa até 1975 e desde a 

sua independência tem-se vindo a afirmar como uma referência ao nível de desenvolvimento. 

Uma das características mais favoráveis a esse desenvolvimento terá sido a inexistência de 

conflitos políticos graves e armados, ainda que a presença dos movimentos de libertação do 

país tivessem assumido alguma relevância, pela liderança de Amílcar Cabral. 

 

Atualmente o país é ainda reconhecido como um exemplo de governação, participação 

política e direitos humanos. Para além disso, é também um exemplo no que se refere ao 

progresso no cumprimento das Metas de Educação para Todos, ocupando, em 2011, o 5.º 

lugar dos 28 países subsaarianos no índice de desenvolvimento de EPT. 

 

O presente documento: “Estudo exploratório da situação da educação nos países 

participantes do PCSS-Lusófonos - Relatório de Cabo Verde” traduz as aprendizagens 

construídas ao longo de pesquisa realizada no país e apresenta discussões a partir das 

informações coletadas em campo. Situando-se dentro do setor da Educação, o estudo 

realizado debruça-se em particular sobre a realidade da Educação Pré-Escolar em Cabo Verde, 

com a finalidade de recolher evidências e construir novas análises que permitam à Rede 

Nacional da Campanha de Educação Para Todos - Cabo Verde (RNCEPT-CV) o desenvolvimento 

e o fortalecimento de ações de incidência política, bem como o aprofundamento do debate 

sobre educação. 

 

Assim, o relatório divide-se em oito partes, das quais se destacam, tendo em conta a finalidade 

da pesquisa: a caracterização geral sobre a Educação Pré-Escolar - concepção e marco legal; a 

contextualização do Programa de Cooperação Sul Sul pelo Direito à Educação entre Países 

Lusófonos (PCSS-Lusófonos) e sua evolução em Cabo Verde; a descrição da metodologia 

utilizada na pesquisa de campo realizada em Cabo Verde; a caracterização e estrutura do 

sistema educativo, das realidades, das políticas, das práticas curriculares, da formação de 

educadores, do acesso e da oferta e do financiamento da Educação Pré-Escolar; a 

caracterização da Rede Nacional da Campanha de Educação Para Todos - Cabo Verde 

(RNCEPT-CV); as conclusões e recomendações. 

 

De forma geral, a realização deste estudo permitiu perceber que, nos documentos oficiais, o 

Estado reconhece a Educação Pré-Escolar como uma prioridade política, almejando até para 

2016 a garantia de 100% de oferta de instituições de ensino pré-escolar no país. No entanto, 

para a efetivação desta meta são contabilizadas e incentivadas as iniciativas de gestão privada, 
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que acabam por ser as mais representativas, a nível nacional, e chegam mesmo a acolher um 

maior número de crianças nessa idade de escolarização. A oferta de Educação Pré-Escolar, na 

verdade, divide-se entre as Câmaras Municipais (gestão pública), as Organizações Não-

Governamentais (ONG), as Organizações da Sociedade Civil (OSC), as instituições religiosas e 

as particulares. O acesso é assimétrico e depende muito da capacidade financeira das famílias 

sendo que em grande parte das instituições, sobretudo de gestão privadas, são cobradas 

propinas de matrículas. 

 

As educadoras e as monitoras de Educação Pré-Escolar reconhecem, em si mesmas, algumas 

lacunas ao nível da formação, quer superior, quer específica; no entanto, a oferta desse tipo 

de formação do país ainda não é suficiente para suprir essas necessidades. 

 

A Educação Pré-Escolar é entendida sobretudo como uma fase de preparação para o ensino 

básico, no entanto a transição pedagógica entre estes subsistemas de ensino, na prática, não 

é assegurada, na medida em que a língua de aprendizagem não é a mesma, assim como não 

é garantida a familiarização com as metodologias no momento da transição, por exemplo. É 

importante salientar, também, que a educação inclusiva ainda não é uma realidade no país1. 

 

Por último, o financiamento público investido na Educação Pré-Escolar é completamente 

irrelevante no âmbito do Orçamento de Educação. 

 

Assim, a garantia do acesso à Educação Pré-Escolar de qualidade em Cabo Verde fica ainda 

dependente de um enquadramento normativo com atribuições de responsabilidades dos 

atores-chave mais claras, bem como de uma maior aposta na formação dos profissionais do 

subsistema. Para além disso, uma maior alocação de financiamento público no pré-escolar 

poderia alavancar a capacidade de oferta de vagas nesse nível de escolarização, referida 

repetidamente pelas várias pessoas contatadas ao longo da pesquisa. 

 

  

                                                      
1 São ensinadas as Línguas Oficiais - Língua Portuguesa e Crioulo cabo-verdiano e em alguns jardins/escolinhas 
somente a língua crioula (materna) e principalmente em jardins privados faz-se a introdução da língua inglesa. 
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1. Introdução 

 

A garantia do direito à educação possibilita o acesso a outros direitos, uma vez que permite o 

desenvolvimento e a autonomia pessoal, além de ser um mecanismo necessário para a 

transformação social. A educação permite o empoderamento do indivíduo e das 

comunidades, “seja por sua inserção no mundo do trabalho, seja por possibilitar a participação 

política em prol da melhoria das condições de vida de todos.” (Plataforma Dhesca Brasil; Ação 

Educativa. 2011. p. 19). 

 

Apesar dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) serem signatários de tratados 

internacionais de direitos humanos como o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos 

Sociais e Culturais (ONU, 1966), a Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989), a Carta 

Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (OUA, 1990), entre outros que abordam o direito 

à educação, ainda há muito a ser feito para a garantia universal do direito humano à educação. 

 

No ano 2000, os países signatários da ONU se reuniram em Dakar, Senegal, para reafirmar e 

avaliar os avanços da Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, 1990) e lançaram 

a iniciativa Educação para Todos (EPT), que estabeleceu metas para que a comunidade 

internacional garantisse o acesso à educação a toda a população até 2015. Apesar de avanços 

importantes, muitos dos compromissos assumidos pelos Estados não foram cumpridos. 

 

Nesse contexto, o Programa de Cooperação Sul Sul pelo Direito à Educação entre Países 

Lusófonos (PCSS-Lusófonos), ação que conta com a participação de Redes de Educação para 

Todos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, 

almeja contribuir para a ampliação do acesso à educação e para a melhoria da qualidade da 

oferta desse direito nos países participantes por meio do fortalecimento da capacidade de 

incidência política da sociedade civil sobre as políticas do setor. 

 

No âmbito do PCSS-Lusófonos, como uma de suas ações, foi realizado um Estudo exploratório 

da situação da educação nos países participantes para o levantamento de informações2 que 

subsidiem o desenvolvimento de ações de advocacia, especificamente para a garantia do 

acesso à Educação Pré-Escolar de Qualidade em Cabo Verde. 

 

  

                                                      
2 Por não ser uma pesquisa geográfica e estatisticamente abrangente, consideremos o presente trabalho como 

um estudo exploratório da situação da educação nos Países Africanos de Língua Oficial Portugues (PALOP). 
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2. Contextualização geral da Educação Pré-Escolar 

 

As competências linguísticas, cognitivas, afetivas e sociais que as crianças desenvolvem na 

infância são fundamentais para seu desenvolvimento pleno e para a aprendizagem ao longo 

da vida. Se as crianças não conseguem desenvolver estas bases, porque lhes faltam a nutrição 

ou as oportunidades educativas adequadas, existem custos significativos para os indivíduos e 

para as sociedades, assim como a eficácia e a equidade dos sistemas de ensino serem 

desvirtuadas. Quebrar a ligação entre a pobreza e as desvantagens da primeira infância 

representa uma das prioridades mais urgentes da agenda da Educação para Todos (UNESCO, 

2007, 2012). 

 

No âmbito da agenda das Metas de Educação para Todos (EPT), a Educação Pré-Escolar de 

qualidade é ainda considerada essencial na preparação de crianças para a escola primária. Por 

outro lado, países desenvolvidos têm, para os seus cidadãos, perspectivas distintas a respeito 

do mesmo tema; referindo-se à discussões sobre o papel da educação infantil, em estudo feito 

entre os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE, Haddad (2010) afirma que se explicitam tradições distintas nas orientações adotadas 

por esses países, as tradições “da pedagogia social” e “da prontidão para a escola”, e assinala: 

A “tradição da pedagogia social”, adotada pelos países nórdicos e da Europa 
Central, vê a educação infantil como uma ampla preparação para a vida e a 
base para a aprendizagem ao longo da vida. O foco é colocado no apoio ao 
desenvolvimento das ações e interesses cotidianos das crianças. Um amplo 
conceito de pedagogia é comum nesses países, englobando cuidado, 
formação (upbringing) e educação sem hierarquia. (HADDAD, 2010, p. 421) 

 

Com o objetivo da universalização da educação primária até 2015, a preocupação que tem 

vindo a aumentar é se os alunos estão realmente a adquirir os conhecimentos e as 

competências básicas que as escolas primárias devem transmitir. Tal fato chama a atenção 

não só para a qualidade do ensino primário, mas também para o facto de as crianças estarem, 

ou não, a ser adequadamente preparadas para beneficiar da escola primária (UNESCO, 2007, 

2012), o que pode vir a significar uma simplificação deletéria para o desenvolvimento pleno 

das potencialidades dessas crianças. 

 

O cuidado e a educação das crianças contribuem ainda para o desenvolvimento de 

competências não cognitivas, o que representa benefícios significativos para o seu futuro, 

particularmente em contextos mais vulneráveis (GMR, 2014, p. 48). Assim, no contexto do 

presente relatório, a definição de Educação Pré-Escolar que norteia a análise e reflexão 

apresentadas, resulta de um entendimento holístico da educação na primeira infância e do 
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seu potencial no pleno desenvolvimento da criança, que pode ser sintetizado na díade 

complementar “cuidar e educar”. 

 

O assumir desta íntima relação entre a educação e o desenvolvimento da criança remete-nos 

para outros direitos da criança associados e contemplados em declarações de âmbito 

internacional e regional. A considerar: 

 

Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989)3 

“Artigo 29: 

1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar 
orientada no sentido de: 
a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da 
criança em todo o seu potencial; 
b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais, bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações 
Unidas; 
c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade 
cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que 
reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes da 
sua; 
d) preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade 
livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e 
amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e 
pessoas de origem indígena; 
e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente.” (ONU, 1989) 

 

Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança4 (OUA, 1979) 

Artigo 11: Educação  

1. Todas as crianças têm o direito a uma educação. 

2. A educação da criança deve ser dirigida a: 
(a) a promoção e desenvolvimento da personalidade da criança, talentos e 
habilidades físicas e mentais para o seu pleno potencial; 
(b) a promoção da observância dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais, com especial referência aos previstos nas disposições de 
diversos instrumentos Africanos sobre Direitos Humanos e dos Povos e 
declarações internacionais de direitos humanos e convenções; 
(c) a preservação e reforço da positivas Africano moral, os valores 
tradicionais e culturais; 

                                                      
3 O texto da Convenção sobre os Direitos da Criança está disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm, [consultado a 20 de outubro de 2014]. 
4 O texto da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança está disponível em 

http://www.achpr.org/pt/instruments/child [consultado a 20 de outubro de 2014]. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.achpr.org/pt/instruments/child/
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(d) a preparação da criança para assumir as responsabilidades da vida numa 
sociedade livre, num espírito de tolerância compreensão, diálogo, respeito 
mútuo e amizade entre todos os povos étnicos, tribais e religiosas; 
(e) a preservação da independência nacional e integridade territorial; 
(f) a promoção e as realizações do Africano Unidade e da Solidariedade; 
(g) o desenvolvimento do respeito ao meio ambiente e recursos naturais; 
(h) a promoção da compreensão da criança dos cuidados primários de saúde. 

3. Os Estados Partes da presente Carta devem tomar todas as medidas 
apropriadas com vista a alcançar a plena realização desse direito e, em 
especial: 
(a) proporcionar educação básica gratuita e obrigatória; 
(b) estimular o desenvolvimento do ensino secundário nas suas diferentes 
formas e que progressivamente tornar livres e acessíveis a todos; 
(c) fazer o ensino superior acessível a todos, em função da capacidade e 
habilidade de todos os meios adequados; 
(d) tomar medidas para incentivar a frequência regular nas escolas e para a 
redução das taxas de abandono; 
(e) tomar medidas especiais no que diz respeito às mulheres, talentoso e 
crianças desfavorecidas, com vista a assegurar a igualdade de acesso à 
educação para todos os segmentos da comunidade.” (OUA, 1979). 

 

No que se refere aos países de língua oficial portuguesa envolvidos no PCSS-Lusófonos, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989) foi ratificada em diferentes momentos 

em cada um dos países, respetivamente, a 20 de agosto de 1990 pela Guiné Bissau, a 24 de 

setembro de 1990 pelo Brasil, a 5 de dezembro de 1990 por Angola, a 14 de Maio de 1991 por 

São Tomé e Príncipe, a 4 de junho de 1992 por Cabo Verde e a 26 de abril de 1994 por 

Moçambique5. Já a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (OUA, 1979) foi 

ratificada a 4 de dezembro de 1985 na Guiné Bissau, a 23 de maio de 1986 em São Tomé e 

Príncipe, a 2 de junho de 1987 em Cabo Verde, a 22 de fevereiro de 1989 em Moçambique e 

a 11 de abril de 1992 em Angola6. 

 

No entanto, os compromissos assumidos por esses países no que toca à educação das crianças 

não se reflete nas prioridades definidas mais recentemente. Por exemplo, no Relatório 

Africano sobre o Bem-estar da Criança de 2013 (African Child Policy Forum, 2013), sobre o 

reforço da responsabilização perante as crianças africanas7, foram estabelecidas cinco áreas 

prioritárias de ação, entre as quais não consta, explicitamente, a educação: 

                                                      
5 Informação disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-

dc.html [consultado a 22 de outubro de 2014]. 
6 Informação disponível em 

http://www.cnpcjr.pt/Manual_Competencias_Comunicacionais/int_legislacao_protcriancas.html [consultado a 

22 de outubro de 2014] 
7 The African Report on Child Wellbeing 2013: Towards greater accountability to Africa’s children, em inglês. 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-dh/orgaos-onu-estudos-ca-dc.html
http://www.cnpcjr.pt/Manual_Competencias_Comunicacionais/int_legislacao_protcriancas.html
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1. Fortalecimento de sistemas e de estruturas para melhorar a responsabilização perante 

as crianças. 

2. Melhoria da qualidade de vida das crianças e o seu acesso às necessidades e serviços 

básicos. 

3. Aumento das alocações orçamentais para programas que beneficiem as crianças, 

melhorando o compromisso de enfrentar crescente desigualdade. 

4. Fornecimento de proteção jurídica plena para as crianças e reforço da sua aplicação. 

5. Colocar em prática mecanismos para assegurar a participação das crianças nas 

decisões que as afetam. 

 

Reconhecida a importância relativa desses compromissos assumidos ao nível regional e 

mundial, é fundamental que a análise da realidade atual dos países seja feita para além dos 

padrões estabelecidos internacionalmente ou regionalmente. Sem prejuízo da garantia dos 

direitos da criança, as características específicas das comunidades, das províncias, das regiões 

e do próprio Estado também têm de ser equacionadas na avaliação do progresso dos países, 

relativamente a metas internacionais. De acordo com Boaventura de Sousa Santos (2008), 

ignorar essas especificidades pode conferir às agendas internacionais um potencial 

hegemónico e opressor sobre alguns países, forçando-os a acompanhar padrões de 

desenvolvimento distantes da sua identidade. 

 

Ainda assim, agendas internacionais como a de Educação para Todos (UNESCO, 2000) podem 

assumir-se como ‘espaços’ privilegiados de luta pelos direitos humanos e, em particular, das 

crianças, pois, ao mesmo tempo em que torna visível a responsabilização dos Estados em 

assumir a concretização das metas propostas, confere também o enquadramento necessário 

para que a sociedade civil possa monitorizar as políticas públicas, no caso, de Educação 

(Mundy & Murphy, 2011). 

 

Embora a Educação Pré-Escolar esteja contemplada particularmente na primeira meta da 

Agenda de Educação para Todos: “Expandir e melhorar os cuidados globais na primeira 

infância bem como a educação, especialmente para as crianças menos favorecidas e mais 

vulneráveis”8, uma das fragilidades das metas definidas em Dakar, em 2000, assenta no facto 

de na sua origem não existirem objetivos concretos que permitam, à sociedade civil, avaliar o 

sucesso de implementação dessa meta. 

 

                                                      
8 Informação disponível em http://www.campaignforeducation.org/pt/sobre-nos/sobre-a-educacao-para-todos 

[consultado a 1 de novembro de 2014]. 

http://www.campaignforeducation.org/pt/sobre-nos/sobre-a-educacao-para-todos
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No Relatório de Monitoramento das Metas EPT de 2014 reconhece-se que a taxa bruta de 

matrícula na Educação Pré-Escolar aumentou de 33%, em 1999, para 50% em 2011 nos países 

signatários das Metas EPT. No entanto, na região da África Subsaariana esta taxa de matrícula 

atinge apenas 18% e nos países de baixo rendimento a taxa não vai para além dos 17% (GMR, 

2014, p. 45). No entanto, o relatório elaborado pela UNESCO sugere um valor indicativo de 

taxa de matrícula bruta no Ensino Pré-Escolar a atingir até 2015, correspondente a 80% da 

população nessa faixa etária, apesar de esperar que apenas 68 dos 141 países avaliados 

venham a atingir essa meta (GMR, 2014, p. 45).  

 

De acordo com a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e em 

conformidade com a Classificação Internacional Padronizada da Educação (ISCED), a Educação 

Pré-Escolar9 pode ser definida como o estágio inicial de instrução organizada, no qual se 

pretende facilitar a adaptação das crianças à educação formal, em ambiente escolar, fazendo 

a ponte com os seus espaços de educação informal e não formal, numa filiação explícita à 

“tradição da prontidão para a escola”, aludida anteriormente. Por outro lado, a legislação 

brasileira, por exemplo, define que a finalidade da educação infantil, que inclui a pré-escola, 

é o desenvolvimento integral da criança “em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade”. (Lei 9.394/1996, art. 29, 

Redação dada pela Lei 12796/2013)10. 

 

Entre outras coisas, por ser um espaço de educação não formal na legislação angolana, a 

Educação Pré-Escolar não pode negar o carácter lúdico da aprendizagem; referindo-se à escola 

brasileira, Vitor Paro (2012) afirma que a escola precisa ser  “um lugar que deve fazer parte 

da vida das crianças, não provocar sua negação” e, em seguida completa: “nossa escola 

tradicional tem negado esse princípio. Basta contemplar o mito de que ensino não se pode 

misturar com brincadeira, bastante presente no imaginário de nossos professores da escola 

fundamental”.11. 

 

A avaliação e monitoria de alguns programas de Educação Pré-Escolar em países em 

desenvolvimento permitem constatar, entre outras coisas, que quanto mais alta é a taxa de 

                                                      
9 Informação disponível em http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5409 [consultado a 1 de novembro de 

2014]. 
10 Lei 12796/2013 disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1 e 

Lei 9.394/1996 disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm [consultado a 24 de 

novembro de 2014]. 
11 Material elaborado para a da Semana de Ação Mundial. Educação Infantil de Qualidade: direito da Criança, 

dever do Estado, Justiça Social. Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira) em 2002. 

Disponível em 

http://arquivo.campanhaeducacao.org.br/semana/2012/Manual_SAM2012_PB_SEGUNDA_VERSAO_FINAL.pdf 

[consultado a 30 de setembro de 2014]. 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5409
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://arquivo.campanhaeducacao.org.br/semana/2012/Manual_SAM2012_PB_SEGUNDA_VERSAO_FINAL.pdf
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matrícula no pré-escolar num país africano, mais alta é a taxa de conclusão do ensino primário 

e tanto mais baixa é a taxa de reprovação (UNESCO, 2007, 2012). A intervenção na primeira 

infância tem maior impacto para crianças em situação de risco, pois oferece uma 

oportunidade de romper com os ciclos de pobreza. O investimento em programas de primeira 

infância para a parcela da população mais desfavorecida, portanto, pode contribuir para 

interromper a transmissão intergeracional da pobreza (GMR, 2012). 

 

Para tal é fundamental que, para além do acesso, também a qualidade da Educação Pré-

Escolar seja garantida. Na verdade, o direito à educação somente se completa se garantirmos 

o acesso à escola, dermos condições de permanência na escola, bem como ofereçamos 

vivências que permitam o desenvolvimento pleno das crianças; à esse respeito, Campos 

(1998) afirma: 

“O direito à educação infantil, assim, inclui não só o acesso, mas também a 
qualidade da educação oferecida. Mais ainda, como primeira etapa da 
educação básica, seria preciso questionar qual a educação que se almeja para 
a construção de uma sociedade mais democrática e solidária e até que ponto 
a educação infantil que chega aos diversos segmentos sociais responde às 
exigências contemporâneas de aprendizagem e respeita o direito de crianças 
e profissionais de se desenvolverem como seres humanos.” (apud Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, 2001, p. 14) 

 

O conceito de qualidade é subjetivo e resulta da identidade e especificidade do 

local/comunidade para o/a qual estão a ser desenhados os padrões de qualidade. No contexto 

deste documento, assumem-se, a título de sugestão, as conclusões e recomendações sobre 

qualidade de educação na Educação Infantil presentes no documento sobre os “Indicadores 

da Qualidade na Educação Infantil”12 (MEC/SEB, 2009) como ponto de partida para a análise 

e discussão dos dados recolhidos nos países africanos de língua portuguesa envolvidos na 

pesquisa. Assim, a qualidade de Educação Pré-Escolar pressupõe: 

(a) O respeito pelos direitos humanos fundamentais, cuja formulação resultou de uma 

história de conquistas e superações de situações de opressão em todo o mundo. 

Estes direitos apresentam especificidades quando se aplicam às crianças. 

(b) O reconhecimento e a valorização das diferenças de género, étnico-racial, religiosa, 

cultural e relativas a pessoas com deficiência. 

(c) A fundamentação da concepção de qualidade na educação em valores sociais mais 

amplos, como o respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento de uma cultura de 

paz e a procura de relações humanas mais solidárias. 

                                                      
12 Este documento é fruto do trabalho desenvolvido por organizações da sociedade civil para o contexto 

brasileiro, em diálogo com critérios internacionais de qualidade de educação infantil. 
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(d) A legislação educacional, que define as grandes finalidades da educação e a forma 

de organização do sistema educativo. 

(e) Conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento infantil, a cultura da infância, 

maneiras de cuidar e educar a criança pequena em ambientes coletivos e a formação 

dos profissionais de educação infantil como pontos de partida importantes para a 

definição de critérios de qualidade. 

 

Ainda no âmbito da mesma proposta conceptual (MEC/SEB, 2009), as estratégias mais 

adequadas para garantir essa qualidade passam por: 

● Planeamento institucional; 

● Multiplicidade de experiências e linguagens; 

● Interações entre as crianças e entre as crianças e professores; 

● Promoção da saúde; 

● Espaços, materiais e mobiliários adequados para o tamanho de bebês e crianças; 

● Formação adequada e boas condições de trabalho dos professores e demais 

profissionais; 

● Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. 

 

Com respeito à Educação Pré-Escolar no contexto de Angola, a pesquisa de campo realizada 

no âmbito do PCSS-Lusófonos debruçou-se, em particular, sobre as políticas educativas, o 

acesso e oferta, a formação dos/as educadores/as, as práticas curriculares e o financiamento. 

Nesta medida, importa ainda contextualizar cada um destes domínios da Educação Pré-

Escolar. De referir que os domínios foram identificados pelas Redes Nacionais de Educação 

para Todos como sendo os mais relevantes para a sua intervenção ao nível da Incidência 

Política e Advocacia. 

 

 

2.1. Políticas da Educação Pré-Escolar 

 

Em muitos países, as políticas públicas continuam profundamente inadequadas para 

proporcionar a todas as crianças oportunidades de pleno desenvolvimento e o êxito da 

Educação Pré-Escolar representa vários desafios para os decisores políticos. Um deles é a sua 

natureza multissetorial e a necessidade de se chegar a uma variedade de partes interessadas 

para influenciar os resultados (UNESCO, 2007), outro é a criação de modelos de Educação Pré-

Escolar que promovam o diálogo entre os costumes e tradições culturais. Particularmente nos 

casos de países que dependem de agências multilaterais e de doadores estrangeiros, há uma 

forte pressão para a reprodução de modelos ocidentais (King, 2007), o que consideramos 

preocupante. 
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De qualquer forma têm-se vindo a verificar uma crescente atenção para com a Educação Pré-

Escolar a nível internacional. Segundo o Relatório de Monitorização Global de Educação Para 

Todos de 2007 (UNESCO, 2007), que tem como tema “Educação e Cuidados na Primeira 

Infância”, isso é o resultado de algumas das seguintes estratégias: 

● O apoio político de alto nível, colocando a Educação Pré-Escolar na agenda 

educacional, levando a novas políticas nacionais, a necessidade de ampliação das 

provisões e serviços, maior atenção à qualidade e crescimento no financiamento. 

● O amplo envolvimento dos parceiros ajuda a promover o sentimento de pertença 

e o consenso. O envolvimento dos pais pode incentivar o apoio comunitário local 

para programas de Educação Pré-Escolar. 

● Parcerias governamentais com organizações internacionais, agências doadoras e 

ONG podem gerar um capital-semente significativo e assistência técnica para 

projetos que podem ser posteriormente ampliados. 

● O alinhamento de políticas de Educação Pré-Escolar com outras políticas de 

desenvolvimento nacional e setorial é uma forma estratégica de impulsionar 

recursos e promover a integração da Educação Pré-Escolar. 

● Planos de ação detalhados facilitam a implementação da política de Educação Pré-

Escolar, descrevendo a divisão de responsabilidades e a alocação de recursos, 

estabelecendo um cronograma. 

● Campanhas de comunicação social podem atrair a atenção para a Educação Pré-

Escolar, no processo de conscientização sobre as práticas de cuidado com a criança. 

 

Com esta crescente atenção dada à Educação Pré-Escolar, há um espaço de diálogo e 

intervenção ao nível da advocacia muito significativo. A disponibilidade dos decisores políticos 

considerarem e responderem às exigências da sociedade civil, quando o assunto corresponde 

à uma tendência internacional é necessariamente maior (Keck & Sikkink, 1998). 

 

De forma geral, ao nível dos países africanos, a oferta de Educação Pré-Escolar como parte do 

sistema educativo, sob tutela do Ministério da Educação, limita-se a dois ou três anos 

imediatamente antes da educação primária, mas as restantes modalidades, especialmente 

para crianças menores de três anos, encontram-se sob tutela dos ministérios da Saúde, do 

Bem-Estar Social, dos Assuntos de Crianças e Mulheres, ou outros relacionados. 

 

Se, por um lado, o envolvimento de muitos atores poderá reunir agências com diferentes 

áreas de especialidade, também pode conduzir a conflitos entre ministérios. Por outro lado, a 

inexistência, em alguns países, de um órgão administrativo que responda isoladamente à 

Educação Pré-Escolar pode tornar a negligência mais provável, sobretudo no que se refere aos 

indicadores de acesso e qualidade (UNESCO, 2007). Isto porque não se torna claro de quem é 
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a responsabilidade de promover o desenvolvimento da Educação Pré-Escolar e de quem terá 

de prestar contas acerca das políticas públicas nesta área. Essa prestação de contas pode ser 

ainda mais volátil nos casos em que a Educação Pré-Escolar não é obrigatória. 

 

Independentemente de quem tem a tutela, torna-se necessária a coordenação entre as 

instituições e os setores envolvidos. Os mecanismos de coordenação proporcionam um fórum 

para, potencialmente, se atingir uma visão comum englobando recursos, padrões, regulações, 

capacitação e quadro de pessoal. Mas, com muita frequência, os órgãos de coordenação 

tendem a ter menor quadro de pessoal e maior de assessoria, limitando a sua capacidade de 

levar avante a agenda para a primeira infância (UNESCO, 2007).  

 

A Educação Pré-Escolar também não é, à partida, identificada como uma prioridade para a 

assistência ao desenvolvimento dos países. Entre 68 doadores inquiridos num estudo 

realizado pela UNESCO (2007), somente quatro das 17 agências que responderam identificar 

a Educação Pré-Escolar como um componente específico da sua estratégia política de ajuda; 

as outras incluem a primeira infância na estratégia da educação ou do setor de saúde, o que 

parece diluir o componente educativo dessas intervenções.  

 

O apoio político internacional mais substancial, um comprometimento mais amplo dos países 

em desenvolvimento e uma disseminação mais extensa das pesquisas sobre os benefícios, 

principalmente para o desenvolvimento pleno das crianças, da Educação Pré-Escolar, 

ajudariam no aumento do compromisso das agências doadoras para as questões dessa faixa 

etária, assim como num melhor alinhamento das políticas de Educação Pré-Escolar com os 

planos para o setor de saúde e as estratégias de redução da pobreza (UNESCO, 2007). 

 

 

2.2. Acesso e oferta à Educação Pré-Escolar 

 

As modalidades de atendimento educacional formal para a primeira infância, nos países em 

desenvolvimento, são recentes e exibem considerável variação regional. Os papéis 

tradicionais das mulheres na agricultura e no setor informal significaram maior confiança em 

modalidades de atendimento não formais e comunitárias para os cuidados e educação das 

crianças. O ingresso maciço de mulheres no mercado de trabalho desde a década de 1950 

mudou a situação do pré-escolar. Em 2005, as taxas de participação feminina na força de 

trabalho estavam acima dos 55% na África Subsaariana (UNESCO, 2007). 

 

Em alguns casos as instituições públicas não foram capazes de acompanhar o aumento da 

procura por respostas educativas ao nível da Educação Pré-Escolar. Nesse sentido, há um forte 
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crescimento de respostas dadas por atores não-governamentais – grupos comunitários, ONG, 

organizações religiosas e entidades com fins lucrativos (GMR, 2014, p. 48). 

 

Este cenário levanta várias questões, como o incumprimento do Estado em assegurar o direito 

à educação, não garantindo acesso à Educação Pré-Escolar às pessoas que a procuram, o que 

resulta na impossibilidade de garantir a frequência, na Educação Pré-Escolar, sobretudo nos 

casos em que os provedores das respostas educativas não estatais cobram o pagamento de 

propinas ou taxas de inscrições que os pais não podem pagar, com a consequente privatização 

da educação, uma vez que o setor privado identifica na prestação de serviços educativos uma 

forma de lucro, particularmente na ausência de alternativas estatais; entre outros. 

 

Em aproximadamente metade dos 154 países com dados disponíveis, as matrículas em 

instituições privadas constituem menos de um terço do total; num terço dos países, o setor 

privado responde por dois terços ou mais das matrículas. A atuação do setor privado é 

particularmente elevada na África Subsaariana, nos Estados Árabes, no Caribe e Leste Asiático, 

enquanto o aprovisionamento público foi integralmente difundido para o desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar na maioria dos países europeus, o que evidencia que onde há maior 

necessidade de atuação do Estado, mais ele se furta das suas responsabilidades. Em muitos 

países em transição, as ofertas privadas ocuparam o espaço abandonado pelo Estado, 

conduzindo a práticas inovadoras, mas também a desigualdades de acesso (UNESCO, 2007). 

 

No que se refere às condições de acesso ao ensino pré-escolar, importa ainda ter em 

consideração na análise, para além do poder económico da família, questões como género, 

deficiência, dicotomia rural-urbano, cultura e etnia, entre outros. No que se refere à 

deficiência, estudo do UNICEF, por exemplo, aponta que em princípio “todas as crianças têm 

o mesmo direito à educação. Mas, na prática, esse direito é desproporcionalmente negado a 

crianças com deficiência.” (UNICEF, 2013, p. 27). 

 

Informações da base de dados do Relatório de Monitoramento das Metas EPT de 2014 (GMR 

2014) evidenciam que são sobretudo os meninos de famílias mais ricas e de zonas urbanas 

que frequentam a Educação Pré-Escolar13. Importa considerar aqui que os dados 

apresentados correspondem a estatísticas oficiais, deixando de parte iniciativas educativas 

não contabilizadas, ou cuja informação não tenha sido submetida atempadamente, bem como 

crianças que não estejam registadas. Este tipo de situação denuncia várias falhas ao nível do 

monitoramento das Metas EPT, bem como o carácter predominantemente quantitativo da 

avaliação das mesmas. 

                                                      
13 Informação disponível em http://www.education-inequalities.org/indicators/preschool_3/countries/guinea-

bissau#?dimension=all&group=all&age_group=|preschool_3&year=|2006 [consultado a 31 de outubro de 

2014] 

http://www.education-inequalities.org/indicators/preschool_3/countries/guinea-bissau#?dimension=all&group=all&age_group=%7Cpreschool_3&year=%7C2006
http://www.education-inequalities.org/indicators/preschool_3/countries/guinea-bissau#?dimension=all&group=all&age_group=%7Cpreschool_3&year=%7C2006
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Neste contexto, compete aos Estados garantir o Direito à Educação assumindo um papel mais 

proactivo e desenvolver um dispositivo comumente acordado de regulação, de garantia de 

qualidade, de monitoramento e de promoção da equidade no que se refere à Educação Pré-

Escolar (UNESCO, 2007). No âmbito dos seus planos nacionais de Educação Para Todos, cada 

governo deve promover a flexibilidade dos programas de Educação Pré-Escolar apropriados à 

idade das crianças, passando pelo diálogo com os encarregados de educação, pais e mães e 

pelo respeito pelas práticas tradicionais, pela língua materna, etc. (UNESCO, 2000). 

 

 

2.3. Formação de educadores 

 

As qualificações de ingresso de educadoras no ensino pré-escolar são altamente variáveis nos 

países em desenvolvimento e vão desde os primeiros anos do secundário até qualificações de 

nível superior, ainda que os requisitos formais para o ingresso não sejam frequentemente 

respeitados; no geral, as educadoras do ensino pré-escolar recebem pouca formação, quase 

sempre menor do que os outros professores nas escolas primárias. (UNESCO, 2007). 

 

A forma como as crianças interagem com seus monitores e educadores determina em grande 

escala a qualidade dessas experiências educativas. Para suavizar o processo de transição das 

crianças entre programas da primeira infância para a escola primária, vários países estão a 

introduzir medidas que possam garantir a continuidade profissional entre os dois níveis de 

ensino, o que inclui formação conjunta, com ênfase em abordagens ativas de aprendizagem e 

igual estatuto profissional entre professores da educação infantil (UNESCO, 2007). Se por um 

lado tal articulação pode ser vista como positiva para a escolarização das crianças, por outro 

pode estar a indicar uma predominância do modelo de educação infantil como preparação 

para a escola primária, com as limitações que lhe são próprias. 

 

É fundamental que os governos assegurem que todas as crianças têm direito a um educador 

e monitor qualificado, ao qual seja permitido uma formação inicial e contínua adequada e 

ajustada, bem como o reconhecimento e valorização da carreira (MEC/SEB, 2009), e que essa 

formação esteja assentada na compreensão da criança como ser de direitos, o que inclui 

vivências que estimulem o seu pleno desenvolvimento. 

 

 

2.4. Práticas curriculares 

No âmbito da Educação Pré-Escolar, para além do tamanho da turma e da proporção adulto-

criança, como elementos influenciadores de um ambiente de qualidade para a primeira 

infância, a interação entre profissionais e a criança é o fator mais importante do bem-estar da 
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criança (UNESCO, 2007). Neste sentido, a forma pela qual um educador promove a sua prática 

diária, bem como os conteúdos e orientações pelas quais guia o seu trabalho, têm grande 

impacto no desenvolvimento da criança que frequenta a Educação Pré-Escolar. 

 

A promoção da autonomia, da criatividade e da livre expressão da criança devem ser 

prioridades na Educação Pré-Escolar. A instituição de educação infantil deve estar organizada 

de forma a favorecer e valorizar essa autonomia da criança, independentemente das suas 

características relativamente ao género, à deficiência, classe económica, religião, etnia, entre 

outros. Para isso, os ambientes e os materiais devem estar dispostos de forma que as crianças 

possam fazer escolhas, desenvolvendo atividades individualmente, em pequenos grupos ou 

em um grupo maior. As professoras devem atuar de maneira a incentivar essa busca de 

autonomia, sem deixar de estar atentas para interagir e apoiar as crianças nesse processo 

(MEC/SEB, 2009). A planificação das atividades orientadas, em resposta ao currículo, à política 

da instituição, às especificidades da comunidade e da própria criança, além da partilha dessa 

planificação entre colegas são uma das ferramentas fundamentais para a qualidade de ensino. 

 

Também os ambientes físicos da instituição de educação infantil devem refletir uma 

concepção de educação e cuidado respeitosa das necessidades de desenvolvimento das 

crianças, em todos seus aspetos: físico, afetivo, cognitivo, criativo. O mobiliário deve ser 

adequado ao tamanho das crianças e os espaços devem também incentivar a autonomia 

infantil, sem descurar os aspetos de segurança e higiene (MEC/SEB, 2009). No que se refere à 

deficiência física, o espaço deve ser organizado de forma a não impedir qualquer criança de 

se movimentar e usufruir do espaço com igual liberdade às restantes. 

 

 

2.5. Financiamento 

 

O desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, garantindo o acesso e todos os elementos 

associados à qualidade dos serviços educativos, implica um grande investimento financeiro; a 

posição assumida neste documento, em conformidade com a Agenda das Metas de Educação 

para Todos, é a de que deve ser o governo a assumir a responsabilidade da alocação de 

financiamento no sistema público de Educação Pré-Escolar, de modo que garanta o acesso, a 

permanência e a qualidade dos processos pedagógicos. 

 

De acordo com o Relatório de Monitoramento das Metas EPT de 2014 (GMR 2014) a 

percentagem do produto interno bruto (PIB) dos países da África Subsaariana investida no 

setor da educação em 2011 era de 4,7%. Apenas Cabo Verde ultrapassava esta média, 

investindo 5,8 % (2010) do seu PIB nesse setor, sendo que Angola não ia além dos 3,9 % (2010). 

Não há informação oficial disponível sobre Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 
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A indisponibilidade dos dados numa publicação reconhecida pela comunidade internacional 

no domínio da Agenda EPT faz denotar algumas falhas ao nível da recolha e sistematização de 

dados relativos às Metas, mas que pode ter origem nos vários atores envolvidos. Para além 

disso, prejudica a transparência e prestação de contas relativamente ao esforço que possa 

estar a ser feito por cada um destes países no setor da Educação. Ainda que a primeira Meta 

EPT seja referente à Educação Pré-Escolar, o mesmo Relatório não disponibiliza dados 

desagregados sobre a alocação de financiamento no Pré-Escolar, ao nível dos países, o que 

impede uma leitura mais contextualizada e pertinente do tema em análise. 

 

Atualmente, o financiamento da Educação Pré-Escolar é tanto de natureza pública quanto 

privada, sendo os fundos públicos, com frequência, providos por mais de uma agência do 

governo. As cotas-partes relativas ao financiamento público e privado variam 

consideravelmente. Nos países em desenvolvimento, as variações são ainda maiores, pois a 

Educação Pré-Escolar é vista, principalmente, como uma responsabilidade familiar, o que faz 

com que o financiamento público seja muito reduzido e com que as creches, em zonas 

urbanas, sejam de gestão privada (UNESCO, 2007). De facto, esta tendência para que 

entidades privadas assumam as responsabilidades dos Governos é de tal forma significativa 

que tem pautado a agenda dos ativistas dos Direitos à Educação. 

 

Usando como referência o contexto brasileiro, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

(Campanha Brasileira) tem discutido a privatização da educação e seus impactos negativos 

para a garantia desse direito, uma vez que as altas mensalidades não possibilitam o acesso de 

grande parcela da população e propinas elevadas não garantem a qualidade do ensino. Em 

documento elaborado em parceria com a organização Ação Educativa, a Campanha Brasileira 

aponta a privatização da educação como “um forte mecanismo de seletividade social, que 

fortalece e reproduz as profundas desigualdades sociais, econômicas, étnico-raciais do 

Brasil”14. O mesmo debate realizado em outros países também aponta o processo de 

privatização como um mecanismo de discriminação, principalmente de gênero, uma vez que 

os pais elegem um de seus filhos para frequentar a escola devido ao alto custo do acesso à 

educação e, na maior parte dos casos, acabam por investir na educação dos meninos, como 

relata a Rede Marroquina de Educação para Todos15. 

 

                                                      
14 Documento anexo ao II Relatório Alternativo sobre os Direitos da Criança apresentado pela Associação 

Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (Anced) e organizações parceiras para subsidiar 

avaliação do Estado Brasileiro pelo Comitê de Direitos da Criança da ONU. Veja nota em 

http://www.anced.org.br/?p=5026 [consultado a 24 de novembro de 2014]. 
15 Ver nota ONU reconhece educação como bem público e questiona política de privatização do ensino no 

Marrocos, disponível em http://www.campanhaeducacao.org.br/?idn=1385 [consultado a 24 de novembro de 

2014]. 

http://www.anced.org.br/?p=5026
http://www.campanhaeducacao.org.br/?idn=1385
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O recurso de doadores externos, bilaterais e multilaterais, já referido neste capítulo, tem 

contribuído para o financiamento da Educação Pré-Escolar, ainda que o valor da Ajuda Pública 

ao Desenvolvimento entre os países da OCDE tenha diminuído ligeiramente nos últimos três 

anos (GMR, 2014, p. 395). Não há informações relativas à alocação de recursos, 

especificamente para a Educação Pré-Escolar; de forma geral, considerando-se as dotações 

gerais para o setor da educação, pode-se dizer que a Alemanha, a França e o Reino Unido 

foram os principais doadores bilaterais em 2011, com a alocação de 4628 milhões de dólares 

americanos, de um total de 9671 milhões e o Banco Mundial e as Agências Europeias como 

principais doadores multilaterais, com a alocação de 2424 milhões de dólares americanos de 

um total de 3742 milhões (GMR, 2014: 396). 

 

Do ponto de vista dos destinatários da Ajuda Pública ao Desenvolvimento no setor da 

Educação, a África Subsaariana é a região onde é feito o maior investimento, correspondente 

a 3647 milhões de dólares americanos em 2011, de um total de 13413 milhões de dólares 

americanos (GMR, 2014: 401). Considerando os países de língua portuguesa envolvidos no 

PCSS-Lusófonos, Angola recebeu 27 milhões de dólares americanos, Cabo Verde 24 milhões 

de dólares americanos, a Guiné-Bissau 12 milhões de dólares americanos, Moçambique 254 

milhões de dólares americanos e São Tomé e Príncipe 9 milhões de dólares americanos. 
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3. PCSS-Lusófonos: contextualização e evolução 

 

Desde novembro de 2010, a Campanha Brasileira, em parceria com o Programa de Apoio à 

Educação da Open Society Foundations (ESP-OSF), vem implementando o Programa 

de Cooperação Sul-Sul entre Países Lusófonos. A proposta do Programa é fortalecer a 

capacidade de incidência política da sociedade civil organizada nas políticas nacionais de 

educação dos países lusófonos participantes– Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

 

No decorrer da implementação das ações do PCSS-Lusófonos, a ausência de dados foi 

identificada pelas Redes EPT participantes como um obstáculo para o fortalecimento e 

desenvolvimento de ações incidência política na área de educação. Assim, para subsidiar a 

proposição, monitoria e avaliação de políticas públicas da área pela sociedade civil local, foi 

proposta a realização de um estudo sobre a situação da educação em cada um dos países 

participantes. Novas informações e novas análises contribuirão para que as Redes 

desenvolvam e fortaleçam ações de incidência de política para a garantia do direito à 

educação no país.  

 

A proposta do estudo foi desenhada em conjunto com cada uma das Redes: desde a definição 

do objeto de estudo à realização da pesquisa de campo. Para o alinhamento metodológico do 

grupo envolvido na pesquisa, representantes das redes dos países participantes do PCSS-

Lusófonos se reuniram no Brasil, em maio de 2013 e, utilizando um conjunto de metodologias 

participativas, o grupo definiu o tema da pesquisa que seria Acesso à Educação Infantil. 

 

Em julho de 2013, os consultores do PCSS-Lusófonos para a pesquisa se reuniram em Portugal 

para, a partir das informações enviadas pelas Redes e do tema que havia sido definido para a 

pesquisa, formular propostas para o objeto/foco de estudo e para as metodologias que seriam 

utilizadas por cada país. Durante o encontro, o grupo de consultores listou proposta de quem 

seriam os atores-chave a ser contatados em cada país e quais as metodologias de pesquisa 

que seriam utilizadas para cada grupo de atores. 

 

Após a elaboração das propostas, foram realizadas oficinas em cada um dos PALOP para que 

as Redes discutissem e validassem as propostas metodológicas da pesquisa. Sistematizadas as 

informações coletadas na pesquisa de campo, nova Oficina para a discussão dos dados será 

realizada em cada país e para que sejam desenhadas ações de incidência política na área. 
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3.1. A pesquisa de campo em Cabo Verde  

 

O processo de implementação da pesquisa de campo em Cabo Verde, à semelhança do que 

aconteceu nos outros países abrangidos pelo PCSS-Lusófonos, contempla três momentos 

principais, respetivamente: (a) oficina sobre a pesquisa, (b) a pesquisa de campo e (c) oficina 

para a devolução de resultados obtidos em campo. 

 

3.1.1. Oficina sobre a pesquisa 

A Oficina sobre a pesquisa em Cabo Verde decorreu entre 17 e 24 de outubro de 2013, na 

cidade da Praia, Ilha de Santiago. O principal objetivo do encontro foi apresentar à RNCEPT-

CV e aos parceiros estratégicos a proposta metodológica inicial da pesquisa de campo, de 

forma a recolher contributos dos participantes para, a partir daí, melhorá-la e validá-la. 

 

A RNCEPT-CV, juntamente com a equipa, constituída pela representação da Campanha 

Brasileira e pelo consultor para o PCSS-Lusófonos em Cabo Verde, organizou a agenda da 

oficina sobre a pesquisa e da semana de atividades do Programa no país. A abertura da Oficina 

contou com a presença da Ministra da Educação e Desporto, que fez a apresentação da 

situação da educação infantil no país. Também foram convidados para participar no primeiro 

dia de debates sobre a pesquisa funcionários do Governo, além das organizações que fazem 

parte da Rede. 

 

A presença da Ministra neste evento da RNCEPT-CV denota um reconhecimento do trabalho 

realizado pela mesma por parte do Ministério da Educação e Desporto, e uma grande 

proximidade entre ambos. No entanto, no âmbito desta parceria, é importante ter consciência 

dos níveis de influência entre ambos e que, na realidade, a RNCEPT-CV, enquanto 

representante da sociedade civil, deve manter o seu espírito crítico, condição para que 

mantenha diálogos com a gestão, mantendo sua independência e autonomia, para poder 

monitorizar as políticas públicas de educação. 

 

Ao longo da Oficina, todos os participantes contribuíram para o debate, apontando 

documentos de referência que precisariam de ser analisados pelo consultor, nomes e contatos 

de atores-chave, além de colaborar com a seleção dos locais onde seriam realizados os 

trabalhos de campo. Os critérios tidos em conta para a escolha dos locais - ilhas de Santiago 

(Praia e Tarrafal) e de São Vicente (Mindelo) – assentaram numa representação das duas 

regiões do arquipélago16: Barlavento e Sotavento, bem como da representação do meio 

urbano e rural, particularmente na Ilha de Santiago (Praia e Tarrafal). No caso de São Vicente, 

                                                      
16Para além da questão geográfica, estas duas regiões apresentam outra diferenças: linguísticas, atividades 

socio-económicas mais relevantes, entre outras em maior detalhe no capítulo 6. 



 

27 

a proximidade com Santo Antão, permitira ainda recolher dados sobre esta última. A 

representante da organização SOS Aldeias Infantis, membro da rede e organização que atua 

na área de educação infantil, colaborou mais ativamente com a avaliação dos instrumentos 

de recolha de dados e se comprometeu, à época, a colaborar com o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

 

3.1.2. Pesquisa de campo 

As alusões a esta fase referem-se à implementação da proposta metodológica, bem como à 

sistematização das informações recolhidas a partir das elaborações entre os parceiros e os 

atores-chave do programa, na oficina sobre a pesquisa. Ainda que no conjunto dos países 

envolvidos no programa a duração prevista da pesquisa de campo fosse de 20 dias seguidos, 

o facto de o consultor responsável pela sua operacionalização residir no país, particularmente 

na cidade da Praia, permitiu que a mesma decorresse de forma intercalada entre outubro de 

2013 e janeiro de 2014. 

 

Como parte integrante da dinâmica de trabalho adotada, a RNCEPT-CV ficou responsável pela 

mobilização necessária dos atores previamente identificados, bem como pela organização 

logística inerente à aplicação da proposta metodológica, como seja, o agendamento de 

reuniões e as deslocações do consultor. Para tal, a Rede teve um ponto focal para o PCSS-

Lusófonos em Santiago e outro em São Vicente, ambos com funções no Ministério da 

Educação e do Desporto; a acumulação de funções na Rede e no Governo reaviva a 

preocupação relativa à ausência de distanciamento autônomo entre os auxiliares do 

pesquisador (vinculados à gestão) e objeto de estudo (parte das políticas públicas de 

educação), fundamental no contexto desta pesquisa, para evitar conflitos de interesses, uma 

vez que um dos objetivos do estudo é a recolha de evidências para a elaboração de estratégias 

de advocacia pela ampliação do acesso e pela qualidade da educação infantil no país. 

 

O acompanhamento e a assistência técnica à pesquisa foram garantidos quer pela Campanha 

Brasileira, quer pelo Grupo do Porto17, através de reuniões on-line à distância e troca de 

correspondência eletrónica, quer com o consultor, quer com a RNCEPT-CV. O consultor, já 

numa fase final da pesquisa, testemunhava18 o forte envolvimento dos pontos focais da Rede 

durante a realização dos trabalhos, a receptividade das pessoas entrevistadas e a grande 

                                                      
17 O Grupo do Porto foi responsável pela produção da caracterização dos países participantes no PCSS-

Lusófonos, a estrutura e situação do sistema educacional em cada um deles, além de também ter sido 

responsável pela elaboração da proposta metodológica da pesquisa para cada um dos países. São integrantes 

do grupo os seguintes pesquisadores: Andreia Soares, Rosa Silva, Sara Poças, Ana Poças, Júlio Santos e Rui da 

Silva. 
18 Informação recolhida numa reunião skype com o Consultor e o equipa responsável pela assistência técnica à 

pesquisa, realizada a 19 de dezembro de 2013. 
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expetativa das pessoas face aos resultados e aos produtos da pesquisa, bem como das 

atividades que daí advierem. 

 

Embora o tratamento dos dados recolhidos durante a pesquisa de campo fosse da 

responsabilidade do consultor, ele foi feito pela equipa responsável pela assistência técnica à 

pesquisa, facto que traz consigo um conjunto de constrangimentos práticos e metodológicos 

que procuramos evitar que viessem a comprometer a riqueza das conclusões. Questões como, 

por exemplo, o facto de as gravações a que se teve acesso não permitirem uma compreensão 

nítida do testemunho dado (ruído, cortes descontextualizados, etc.) dificultaram, um tanto, 

as elaborações finais. 

 

3.1.3. Oficina de devolução dos resultados da pesquisa 

Como parte das ações previstas no PCSS-Lusófonos, após a realização da pesquisa de campo, 

as informações coletadas em campo serão discutidas com a RNCEPT-CV para o 

aprofundamento das análises e construção das recomendações e desenho de ações de 

advocacy para a garantia do acesso à educação infantil de qualidade no país. 
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4. Metodologia utilizada na Pesquisa de Campo 

A proposta metodológica da pesquisa foi adaptada para cada um dos países para que fosse 

respeitado o contexto político e cultural local e o trabalho de cada uma das Redes EPT. Abaixo 

apresentaremos a caracterização do país, especificamente das localidades onde foram 

conduzidas pesquisa de campo, e os instrumentos de recolha de dados utilizado para cada um 

dos grupos abordados pela pesquisa. 

 

 

4.1. Breve caracterização do país  

 

Cabo Verde19 é um arquipélago constituído por 10 ilhas e 11 ilhéus, divididas em dois grupos 

geográficos: Barlavento (Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista; 

ilhéus Raso e Branco) e Sotavento (Brava, Fogo, Santiago e Maio; ilhéus Secos). O arquipélago, 

                                                      
19 Fontes da tabela com resumo dos principais indicadores para: IBGE, Relatório do Desenvolvimento Humano 

2014 e Unicef. 
Figura 1: Mapa de Cabo Verde. Fonte: Unesco 
Figura 2: Bandeira de Cabo Verde. Fonte: The World Factbook - CIA 

Fonte: Fonte: Anuário da Educação 2012/2013, Ministério da 

Educação e DesportoCABO VERDE 

População (2014): 503.637 habitantes 

Expectativa de vida (2012): 75,1 anos 

Mortalidade de crianças menores de 5 anos (2013): 26 por 

mil nascidas vivas 

Total do PIB (2012): 1.903 milhões de US$ 

PIB per capita (2012): 3.850 US$ 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2014): 0,636 

Gastos públicos com educação (2009): 5,7% do PIB 

Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de 

idade (2012): 84,9% 

Taxa de alfabetização de jovens (% entre os 15 e os 24 anos) 

(2011): 98,4% 

Média de anos de escolaridade (2012): 3,5 anos 

Anos de escolaridade esperados (2012): 13,2 anos 

Figura 1: Mapa de Cabo Verde 

Figura 2: Bandeira de Cabo Verde 
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como uma área total correspondente a 4.033 km2 situa-se ao largo da costa ocidental africana, 

a cerca de 500 quilómetros do Senegal20. 

 

A história de Cabo Verde está profundamente ligada ao período das Descobertas, tendo sido 

até 1.455 ou 1.456 um território desabitado e posteriormente ocupado e colonizado por 

Portugal. Devido à sua fraca produtividade agrícola, face ao clima e às características gerais 

do território, o arquipélago acabou por se ir assumindo como entreposto comercial, ligado ao 

comércio de escravos entre África, Europa e América (Lobban e Lopes 1995 apud Martins). 

Desta circulação de pessoas acabaria por resultar uma profunda miscigenação da população 

atual, sendo maioritariamente de origem africana, com uma representação minoritária de 

origem europeia (Carreira 1983, Lobban,1995 apud Martins). Perante esta miscigenação e 

com a evolução da sociedade cabo-verdiana, a distinção dos grupos étnicos que estiveram na 

sua origem foi perdendo relevância. 

 

Cabo Verde conquistou a sua independência a 5 de julho de 1975, sob a égide do PAIGC 

(Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde), que conduziu os destinos do 

país até 1991, altura em que passou a vigorar, com a realização das primeiras eleições livres, 

um regime parlamentar e um sistema pluripartidário. Desde então registaram-se grandes 

mudanças em termos de democratização, alternância política, exercício da cidadania, 

liberalização da economia, legislação, descentralização e envolvimento da sociedade civil. 

 

                                                      
20 Informação disponível em https://portoncv.gov.cv [consultado a 24 de novembro de 2014]. 

Figura 3: Mapa de Cabo Verde 

Fonte: Guia Geográfico 

https://portoncv.gov.cv/
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A estabilidade social e política tem contribuído para um certo desenvolvimento económico. 

Sucessivos governos têm sido caracterizados por uma boa governação e uma gestão eficaz da 

Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), assegurando um bom nível de investimento no setor 

social. 

 

De acordo com o artigo 2.º da sua Constituição, Cabo Verde assume-se como um “[…] Estado 

de direito democrático assente nos princípios da soberania popular, no pluralismo de 

expressão e de organização política democrática e no respeito pelos direitos e liberdades 

fundamentais.”21 A presidência da República de Cabo Verde é assumida desde 2011 por Jorge 

Carlos Fonseca. 

 

No que se refere à governação, o país tem sido repetidamente reconhecido como um caso de 

sucesso na região. Um dos indicadores disso mesmo é o facto de, na classificação do Índice 

Ibrahim de Boa Governação Africana (IIBGA) de 2014, Cabo Verde ocupa a segunda posição 

com uma pontuação total de 76,6 (numa escala de 0 a 100), logo a seguir à Mauritânia22. O 

Índice avalia em concreto quatro domínios: Segurança e Estado de Direito, Participação e 

Direitos Humanos, Oportunidade de Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento 

Humano. 

 

É de se referir a classificação de indicadores como a prestação de contas, no qual Cabo Verde 

se classifica acima da média regional de 38,1, como 68,1, mas verificando um decréscimo de 

3,8 pontos nos últimos 5 anos. No conjunto de indicadores relativos ao domínio da 

Participação e Direitos Humanos, a classificação recebe uma classificação de 96,1 no indicador 

de participação e de 84 no que se refere aos direitos, nos quais se incluiu a livre expressão, 

manifestação e associação. Ainda assim, neste último domínio, Cabo Verde assume a melhor 

classificação do conjunto de países africanos incluídos no ranking do IIBGA. 

 

A participação da sociedade civil, cada vez mais assertiva, é traduzida pelo número crescente 

de ONGs que desenvolvem atividades nas mais diversas áreas, particularmente na esfera 

social, na defesa e na promoção dos direitos humanos. Tomando como exemplo a Plataforma 

das ONGs de Cabo Verde, aquando da sua criação em 1996 contava com 32 filiadas23, mas em 

2007 eram 205 as ONG registadas na Plataforma (Gabinete de Apoio às ONG, 2007) e 

                                                      
21 Documento disponível em https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl-

nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/1437105f604ce363c1257082003ea54a/$FILE/Constitution%20

Cape%20Verde%20-%20POR.pdf [consultado a 27 de outubro de 2014]. 
22Informação disponível em http://www.moibrahimfoundation.org/interact/ [consultado a 27 de outubro de 

2014]. 
23 Informação disponível em http://www.platongs.org.cv/index.php/10-quem-somos/6-fusce-egestas-elit-eget-

lorem [consultado a 5 de novembro de 2014]. 

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/1437105f604ce363c1257082003ea54a/$FILE/Constitution%20Cape%20Verde%20-%20POR.pdf
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/1437105f604ce363c1257082003ea54a/$FILE/Constitution%20Cape%20Verde%20-%20POR.pdf
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/1437105f604ce363c1257082003ea54a/$FILE/Constitution%20Cape%20Verde%20-%20POR.pdf
http://www.moibrahimfoundation.org/interact/
http://www.platongs.org.cv/index.php/10-quem-somos/6-fusce-egestas-elit-eget-lorem
http://www.platongs.org.cv/index.php/10-quem-somos/6-fusce-egestas-elit-eget-lorem
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atualmente são 297 as ONG que constam da lista de afiliadas na página oficial da Plataforma24. 

Em 2007, data da última versão do Guia das ONG de Cabo Verde, a Educação era o domínio 

de intervenção privilegiado da maioria das organizações. De qualquer modo, parece 

importante estarmos atentos para as organizações não governamentais que se ocupam do 

monitoramento e fiscalização do poder público e aquelas que, substituindo as ações dos 

governos, prestam os serviços que, em princípio, deveriam ser dever destes. Ainda neste guia 

reconhece-se a existência de cerca de 600 OSC em todo o território. 

 

Do ponto de vista administrativo, o país está dividido em 22 municípios: Boa Vista, Tarrafal de 

São Nicolau, Tarrafal de Santiago, São Vicente, São Salvador do Mundo, São Miguel, São 

Lourenço dos Órgãos, São Filipe, São Domingos, Santa Cruz, Santa Catarina do Fogo, Santa 

Catarina de Santiago, Sal, Ribeira Grande de Santiago, Ribeira Grande de Santo Antão, Ribeira 

Brava, Praia, Porto Novo, Paul, Mosteiros, Maio e Brava25. Os municípios são dotados de poder 

autónomo conferido pela Constituição da República, e atualmente desempenham um papel 

cada vez mais relevante no desenvolvimento local, nomeadamente através da cooperação 

bilateral e das geminações com municípios estrangeiros. A descentralização foi iniciada em 

1991 para acompanhar o processo de democratização. 

 

Em termos económicos, Cabo Verde apresentava, no final de 2013, um PIB de cerca de 1,89 

biliões de USD26, representando um aumento relativamente ao ano anterior em que o PIB não 

ultrapassou os 1,76 biliões27. De acordo com o Relatório Orçamento de Estado de 2015 

(Ministério das Finanças e do Planeamento, 2014), espera-se um crescimento entre 2% a 3%, 

promovido sobretudo pela evolução ao nível da exportação de pescado, da forte recuperação 

das reexportações de combustíveis e do contínuo aumento da procura turística. Ainda de 

acordo com o mesmo documento, o défice orçamental previsto para o final de 2014 situa-se 

em torno dos 8% do PIB, abaixo do valor apurado em 2013. 

 

De acordo com os Censos realizados em 2010 (INE, 2010), a população total do arquipélago 

correspondia a 491.683, sendo que 303.673 das pessoas residem em zonas urbanas e 188.010 

em zonas consideradas rurais. Com mais de 60% da população cabo-verdiana a residir no 

contexto urbano, a densidade populacional de Cabo Verde é de 121,9 habitantes por 

                                                      
24 Informação disponível em http://www.platongs.org.cv/ [consultado a 5 de novembro de 2014]. 

25 Informação disponível em http://anmcv.domdigital.pt/ANMCV/Quemsomos.aspx [consultado a 6 de 

novembro de 2014]. 
26 O dólar USD, varia com muita frequência em Cabo Verde. 1 USD custa em média entre 90 a 100 escudos ECV, 
no entanto em 2013, este valor situava-se entre 80 a 90 ECV salário mínimo ronda entre 12.000 ECV a 15.000 
ECV dependendo da atividade praticada, equivalente a 120 USD ou 150 USD respectivamente.  
27 Informação disponível em http://data.worldbank.org/country/cape-verde/portuguese [consultado a 6 de 

novembro de 2014]. 

http://www.platongs.org.cv/
http://anmcv.domdigital.pt/ANMCV/Quemsomos.aspx
http://data.worldbank.org/country/cape-verde/portuguese
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quilómetro quadrado. A idade média do/a cidadão/ã cabo-verdiano/a é de 26,8 anos mas a 

faixa etária mais representativa na população geral é entre os 0 e os 14 anos, correspondente 

a 31,7% da população total, seguida do número de pessoas com idades compreendidas entre 

35 e 64, correspondentes a 23,1% da população total. 

 

A taxa de desemprego em 2010 era de 10,7%, correspondente a 21.168 pessoas. Desse total, 

21,3% das pessoas desempregadas insere-se na faixa etária entre 15 e 24 anos. Mais 

significativo que o número de pessoas desempregadas é o número de pessoas, com mais de 

15 anos, inativas: 137.227, perante 177.297 pessoas consideradas ativas. De referir que deste 

conjunto de pessoas consideradas inativas, 83.412 são mulheres. Considerando que as 

mulheres são, à partida, as principais cuidadoras das crianças em idade pré-escolar, este dado 

pode representar alguma disponibilidade para cuidar dessas mesmas crianças, o que pode 

fazer com que as famílias não incentivem ou procurem as respostas escolares, nessa faixa de 

idade, pelo facto delas estarem acompanhadas pela família. Não se pode deixar de registrar, 

por outro lado, os prejuízos que podem acarretar para o desenvolvimento pleno dessas 

crianças. 

 

No geral, a maior parte da população ativa desempenha funções enquanto “profissões 

elementares”, correspondentes a 25,1% da população ativa total, seguida de “pessoal dos 

serviços e vendedores”: 22,7%. Os grupos profissionais com menor percentagem são os 

militares e “representantes dos poderes legislativo e executivo, director”, respetivamente 

2,4%. O setor privado empresarial assume-se como o maior empregador albergando 29,5 % 

da população ativa, face a 14,4% da população que trabalha na administração pública. No 

entanto, importa ter em conta que em muitos casos, as pessoas assumem cargos quer de 

gestão privada, quer de gestão pública, acumulando funções em ambos. No que se refere ao 

ramo de atividade económica, em vinte e uma categorias, a educação é o sexto ramo mais 

representativo, com 5,4% dos trabalhadores (INE, 2010). 

 

A taxa bruta de natalidade em Cabo Verde tem vindo a manter-se próxima dos 20 nascimentos 

por cada mil habitantes. Quanto à taxa bruta de mortalidade, os últimos dados oficiais 

nacionais remetem para 2011, altura em que esta taxa correspondia a 5 mortes por cada mil 

habitantes. A Esperança Média de Vida nos homens é de 70,7 anos e nas mulheres de 79,5 

anos. A emigração é ainda muito significativa no arquipélago, sendo que em 2013, o saldo 

migratório oficial total correspondia a 1212 pessoas emigrantes28. 

 

A mortalidade infantil tem vindo a diminuir: em 1990, 63 crianças com menos de 5 anos em 

cada 1000 nascidas acabavam por morrer; em 2000 eram 35 em cada 1000 que não 

                                                      
28 Informação disponível em http://capeverde.africadata.org/pt/DataAnalysis/ [consultado a 10 de novembro 

de 2014] 

http://capeverde.africadata.org/pt/DataAnalysis/
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sobreviviam e, finalmente, em 2013, são em média 22 em cada 1000 nascimentos as crianças 

que com menos de cinco anos não sobrevivem (UNICEF, 2014). Essas evoluções não são 

lineares; é mais fácil avançar quando as taxas são altas. Importa ter em conta que este valor 

se encontra acima da média da África subsaariana, equivalente a 92 mortes de crianças com 

menos de cinco anos em cada 1000 nascimentos na região. 

 

No que toca à qualidade de vida da população, dados de 2002 revelam que cerca de 36,7% da 

população ainda vivia abaixo do limiar da pobreza. Posteriormente, em 2007, a estimativa era 

de 26,6%. Nesta equação, a educação é reconhecida, pelo governo, como tendo um papel 

fundamental a desempenhar: “A pobreza tem maior incidência sobre o meio rural do país e 

afecta em particular as famílias chefiadas por mulheres (33% contra 21% das famílias 

chefiadas por homens). O desempenho e o nível de educação são factores determinantes 

dessa situação.” (Direcção Nacional do Planeamento, 2009). 

 

De acordo com os últimos Censos (INE, 2010), a taxa de alfabetização da população cabo-

verdiana era de 82,8%, sendo que 88,4% dos homens com mais de 15 anos estão alfabetizados 

em contraste com apenas 77,4% das mulheres na mesma faixa etária. Um sinal de inversão 

deste desequilíbrio de género pode encontrar-se na taxa de alfabetização juvenil (entre 15 e 

24 anos), correspondente a 96,9% no total, com uma distinção entre géneros de 1% a favor 

das mulheres. 

 

Relativamente à expressão religiosa, Cabo Verde continua a assumir-se como 

maioritariamente católico, uma vez que cerca de 70% da população confessa a religião 

católica. No entanto, outras religiões oriundas dos protestantes e outros ramos do 

cristianismo assumem uma representatividade de cerca de 8% da população. A comunidade 

muçulmana corresponde a quase 2% e outras religiões cerca de 1%. Por último, 10% da 

população assume não ter qualquer religião29. 

 

A Língua Portuguesa é a língua oficial de Cabo Verde; no entanto, o crioulo cabo-verdiano, 

língua com estatuto de língua nacional, é a mais utilizada no dia-a-dia, tendo um alfabeto 

próprio (ALUPEC); há muito que se desenvolvem esforços para o seu reconhecimento como 

língua oficial, mas isso é prejudicado pelo facto da sua implementação formal ser ainda muito 

fraca (Martins, 2013). O crioulo divide-se em duas formas de expressão com algumas variantes 

em pronúncias e vocabulários, respetivamente: o das ilhas de Barlavento, ao norte, 

representado por São Vicente (kriol) e o das ilhas de Sotavento, ao sul, representado por 

Santiago (badiu, kriolu). 

 

                                                      
29 Informação disponível em https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cv.html 

[consultado a 14 de novembro de 2014] 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cv.html
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4.2. Caracterização do Campo Empírico 

 

Tal como já foi referido aquando da contextualização do Programa PCSS-Lusófonos, o objeto 

de pesquisa em Cabo Verde é a Educação Pré-Escolar; nesse sentido, busca compreender 

como é feita a oferta de escolarização para crianças de 4 e 5 anos, nas classes do pré-escolar. 

 

O campo empírico definido para o presente estudo refere-se a duas ilhas do arquipélago de 

Cabo Verde: Ilha de Santiago e Ilha de São Vicente. 

 

Em Santiago a pesquisa procurou abranger dois concelhos: Praia e Tarrafal de Santiago e em 

São Vicente, um concelho, com o mesmo nome (figuras 2 e 3); far-se-á, de seguida, uma 

descrição mais detalhada desses concelhos. 

 

ILHA DE SANTIAGO 

A Ilha de Santiago é a maior ilha de Cabo 

Verde e situa-se no grupo de ilhas 

designado de Sotavento, pela sua 

localização geográfica. Totalizando 992 

km2, a Ilha estende-se por cerca de 75 

km de comprimento, no sentido norte-

sul e cerca de 35 km de largura, no 

sentido Leste-Oeste. A sede 

administrativa, política e económica de 

Cabo Verde situa-se em Santiago, 

respetivamente na Cidade da Praia, 

cidade onde habita metade da 

população daquela Ilha30. 

 

Concelho da Praia 

A cidade da Praia é a capital do 

arquipélago de Cabo Verde. Fundada 

em 1615, inicialmente como vila, a 

cidade desenvolveu-se sobretudo a 

partir da atividade do porto. 

                                                      
30 Informação disponível em 

http://www.portugalcaboverde.com/item2_detail.php?lang=1&id_channel=24&id_page=130&id=139 

[consultado a 12 de novembro de 2014] 

Figura 4: Mapa da Ilha de Santiago 

Fonte: City maps 

http://www.portugalcaboverde.com/item2_detail.php?lang=1&id_channel=24&id_page=130&id=139
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Atualmente, as principais atividades económicas da cidade pertencem ao setor terciário. 

Sendo a capital do país, as atividades ligadas à administração e à governação de âmbito local 

e nacional são muito significativas, bem como o comércio, os serviços (saúde, educação, 

turismo, restauração e hotelaria, função pública, etc.) e outras31. 

 

O concelho divide-se em três freguesias: Nossa Senhora da Graça, São Baptista e Santíssimo 

Nome de Jesus. De acordo com os Censos de 2010 (INE, 2010), a população do concelho da 

Praia, o maior da Ilha, era de 131.602 habitantes, ocupando uma extensão de 102,6 Km². No 

concelho confirma-se a tendência nacional, sendo que a maior fatia da população se encontra 

na faixa etária entre os 0 e 14 anos: 31,3%. A densidade populacional do concelho é de 1.283,3 

habitantes por km2, sendo que 97,1% das pessoas vive no contexto urbano e apenas 2,9% em 

contexto rural. A taxa de desemprego no concelho, 11,3%, é maior do que a taxa nacional de 

10,7%, mas confirma a tendência da maior percentagem da população desempregada se 

encontrar na faixa etária entre os 15 e os 24 anos: 25%. 

 

A taxa de alfabetização de pessoas com mais de 15 anos no concelho é a terceira mais alta do 

país, 89%, apenas ultrapassada pelos concelhos do Sal e da Boavista, associados a uma grande 

atividade turística. No concelho da Praia, apenas 14,7% das crianças em idade pré-escolar 

frequentam o ano de estudo exatamente recomendado para a sua idade em estabelecimentos 

de ensino. Esta percentagem aumenta no caso do ensino primário: 53,8% (INE, 2010), que, 

ainda assim, pode ser considerada baixa. 

 

Concelho do Tarrafal 

O concelho do Tarrafal é constituído por uma só freguesia, Santo Amaro Abade, que ocupa 

uma superfície de 120,8 km², sendo que a sede do município é a própria vila do Tarrafal. O 

Tarrafal é, hoje, um local de turismo cultural considerando que é lá que se situa a chamada 

Colónia Penal do Tarrafal ou Campo de Concentração do Tarrafal, construída entre as décadas 

20 e 30 do século passado, para albergar os opositores ao regime português. As principais 

atividades económicas são o comércio, a construção e os serviços. Situa-se a norte da cidade 

da Praia, no extremo oposto da Ilha, a 75 km da mesma.32 

 

De acordo com os Censos de 2010 (INE, 2010), a população do concelho do Tarrafal é de 

18.565 habitantes e a densidade populacional é de 153,3 pessoas por km2, sendo que 33,3% 

da população vive em contexto urbano e 66,7% em contexto rural. Também no Tarrafal a 

maior fatia da população encontra-se na faixa etária entre os 0 e 14 anos: 36,0%. A taxa de 

                                                      
31 Informação adaptada de http://www.anmcv.com/Munic%C3%ADpios/Praia/Economia.aspx  [12 de 

novembro de 2004] 
32 Informação adaptada de http://www.anmcv.com/Munic%C3%ADpios/Tarrafal.aspx [consultado a 12 de 

novembro de 2014] 

http://www.anmcv.com/Munic%C3%ADpios/Praia/Economia.aspx%20%20%5b12
http://www.anmcv.com/Munic%C3%ADpios/Tarrafal.aspx
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desemprego no concelho é de 10,1%, ficando abaixo da taxa nacional. A maior percentagem 

da população desempregada volta a ser aquela na faixa etária entre os 15 e os 24 anos: 17,7%, 

embora seja mais baixa do que na cidade da Praia. 

 

A taxa de alfabetização de pessoas com mais de 15 anos no concelho é de 75,3%, ocupando 

uma posição intermédia comparativamente à taxa dos restantes concelhos do país. No 

concelho do Tarrafal, a percentagem de crianças em idade pré-escolar que frequentam o ano 

de estudo exatamente recomendado para a sua idade num determinado estabelecimento de 

ensino é de 13,7%. No caso do ensino básico a percentagem é de 52,2%. Ambas as taxas são 

menores do que no concelho da cidade da Praia (INE, 2010). 

 

ILHA DE SÃO VICENTE 

A Ilha de São Vicente é a segunda ilha 

mais populosa de Cabo Verde, 

localizada no grupo do Barlavento, a 

noroeste do arquipélago, tem uma 

área de 228 Km2 e a sua maior 

distância de 24 Km no sentido 

Este/Oeste enquanto no sentido 

norte/sul não ultrapassa os 16 Km. A 

cidade do Mindelo é o principal 

centro urbano da ilha. O canal de São 

Vicente separa-a da vizinha ilha de 

Santo Antão33. 

 

Concelho de São Vicente  

O concelho de São Vicente contém 

apenas uma freguesia, Nossa Senhora da Luz, que se divide nas seguintes zonas: cidade do 

Mindelo, Lameirão, Ribeira Julião, Ribeira da Vinha, aldeia de Ribeira de Calhau, aldeia de 

Salamansa e a aldeia de São Pedro. O concelho ocupa uma área de 226,7 Km2, suas principais 

atividades económicas, que correspondem à Ilha, são o comércio e os serviços, ainda que a 

pesca tenha alguma relevância, bem como as indústrias a ela associadas. Há uma relação 

muito próxima com a Ilha vizinha de Santo Antão de onde, entre outras coisas, vem a maioria 

dos produtos agrícolas, já que devido à falta de chuva, a agricultura praticada em São Vicente 

é maioritariamente de subsistência e não é significativa. O Porto Grande, situado na cidade 

                                                      
33 Informação disponível 

http://www.portugalcaboverde.com/item2_detail.php?lang=1&id_channel=24&id_page=130&id=130 

[consultado a 12 de novembro de 2014] 

Figura 5: Mapa da Ilha de São Vicente 

Fonte: City maps 

http://www.portugalcaboverde.com/item2_detail.php?lang=1&id_channel=24&id_page=130&id=130
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do Mindelo, assume uma grande importância nas importações do país. Por último, a Ilha de 

São Vicente, em particular a cidade do Mindelo, está muito associada à produção cultural. 

 

De acordo com os Censos de 2010 (INE, 2010), o concelho de São Vicente é o segundo mais 

populoso, logo a seguir ao concelho da Praia, com 76.107 habitantes, sendo que 92,6% da 

população vive em contexto urbano e 7,4% em contexto rural. A densidade populacional da 

ilha é de 335,8 habitantes por km2, sendo que a maior parte da população vive no centro e 

zonas periféricas da cidade do Mindelo. 

 

Quanto à distribuição da população, à exceção dos dois concelhos anteriores, denota-se 

algum equilíbrio, ainda que a maior percentagem da população, 26,8%, se mantenha na faixa 

etária dos 0 aos 14 anos. Muito próximas, as percentagens de população com idades entre os 

35 e os 64 anos é de 26,5% e de 22,4%, no caso das pessoas com idades compreendidas entre 

os 15 e os 24 anos. A percentagem de pessoas com idades entre os 25 e os 34 anos fica-se 

pelos 16,9% e a de pessoas com mais de 65 anos não vai além dos 7,4% (INE, 2010). 

 

A taxa de desemprego no concelho é a mais alta do país, totalizando 14,8% da população total 

de São Vicente, muito acima da taxa nacional. Confirmando a tendência dos dois concelhos 

em estudo, a maior percentagem da população desempregada volta a ser aquela na faixa 

etária entre os 15 e os 24 anos: 29,9%. Com este valor, São Vicente assume-se como tendo a 

taxa de desemprego, dentro desta faixa etária, mais alta do país (INE, 2010). 

 

Finalmente, ainda de acordo com os últimos censos no país (INE, 2010), a taxa de alfabetização 

de pessoas com mais de 15 anos no concelho é de 86,1%, a quarta mais alta do país. No 

concelho de São Vicente, a percentagem de crianças em idade pré-escolar que frequentam o 

ano de estudo exatamente recomendado para a sua idade num determinado estabelecimento 

de ensino é de 15,7%. No caso do ensino básico a percentagem é de 53,6%. Isto coloca São 

Vicente numa posição intermédia perante a situação nacional. 

 

 

4.3. Técnicas de recolha de dados 

No contexto do estudo realizado, optou-se por uma abordagem qualitativa (interpretativa) de 

entre os paradigmas comumente utilizados na investigação em educação (positivista e 

interpretativo) (Bogdan & Biklen, 1996; Cohen, Manion & Morrison, 2009), por entender que 

esta melhor se adequa às intenções da pesquisa, uma vez que intentávamos perscrutar certos 

campos de informações que deveriam colocar-nos em contato direto com atores vinculados 

ao tema “educação infantil”, a partir de distintas percepções, decorrentes das suas diferentes 

interlocuções com o tema. 
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Em função disso, foram utilizados os seguintes instrumentos e técnicas de recolha de 

informações: 

 

▪ Entrevistas semiestruturadas 

Utilizadas, pois permitem ao investigador esclarecer temas ou perguntas, para estender, 

elaborar, adicionar, fornecer detalhes, abordando, assim, a riqueza e a profundidade da 

resposta, a abrangência e a honestidade, que são algumas das características de uma 

entrevista bem-sucedida (Cohen, Manion & Morrison, 2009). Essa técnica de recolha de 

informações foi utilizada para entrevistas com Especialistas em Educação Pré-Escolar, 

Representantes do ministério de tutela, Responsáveis de instituições de Educação Pré-Escolar 

e ainda representantes de ONG, OSC e da Rede Nacional da Campanha de Educação Para 

Todos de Cabo Verde. 

 

Para melhor orientar os percursos das entrevistas semiestruturadas, foram organizados 

guiões, constituídos pelos seguintes blocos: 

− Bloco 1: Caracterização da Educação Pré-Escolar/ questões normativas; 

− Bloco 2: Acesso e oferta de Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 3: Formação de educadoras; 

− Bloco 4: Práticas curriculares e materiais do pré-escolar; 

− Bloco 5: Financiamento do pré-escolar. 

 

▪ Grupos focais 

Considerando que, para certos atores sociais, as manifestações de posições feitas em grupo 

melhor poderiam expressar suas percepções mais autênticas, optou-se, para segmentos 

específicos a abordagem às temáticas a partir de “grupos focais”,  no sentido de “(…) extrair 

das atitudes e respostas dos participantes do grupo, sentimentos, opiniões e reacções que se 

constituiriam num novo conhecimento” (Galego & Gomes, 2005). Os grupos focais propostos 

inicialmente destinavam-se aos membros de comunidades onde se inseriam alguns dos 

Jardins de Infância visitados e com as educadoras/monitoras de Pré-Escolar. A proposta inicial 

era garantir a realização de pelo menos um grupo focal com cada um destes públicos. 

 

No caso do grupo focal da comunidade, o guião foi constituído pelos seguintes blocos: 

− Bloco 1: Atividades realizadas na instituição de Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 2: Formação e perfil das educadoras; 

− Bloco 3: Práticas letivas de Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 4: Caracterização do Centro Infantil; 
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− Bloco 5: Financiamento do pré-escolar; 

− Bloco 6: Acesso e oferta, e caracterização da comunidade. 

 

O guião do grupo focal das educadoras foi constituído pelos seguintes blocos: 

− Bloco 1: Enquadramento legal da Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 2: Formação e perfil das educadoras; 

− Bloco 3: Planificação na Educação Pré-Escolar; 

− Bloco 4: Monitorização e supervisão do pré-escolar; 

− Bloco 5: Qualidade do pré-escolar. 

 

Foram realizados Grupos Focais, quer na cidade da Praia, quer em São Vicente; no primeiro 

caso, os encontros foram realizados, na sede da Rede em Palmarejo, nos dias 27 e 29 de 

Novembro de 2013. O primeiro grupo focal contou com a presença de 17 integrantes, entre 

encarregados de educação, educadoras e animadoras de jardins de vários bairros da Cidade e 

o segundo com a presença de 8 líderes comunitários e encarregados de educação de crianças 

em idade pré-escolar. No segundo caso, os encontros decorreram na Cidade do Mindelo, nas 

instalações da Igreja do Nazareno do Mindelo, nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2013; no 

primeiro dia decorreu o grupo focal com um grupo de 12 pessoas, entre as quais: gestores, 

educadoras e animadoras de jardins de vários bairros da cidade e no encontro do dia 20, com 

um 3 líderes comunitários e um conjunto de encarregados de educação de crianças em idade 

pré-escolar. 

 

▪ Visita a locais- chave 

Foram realizadas, também, visitas à instituições de formação superior, jardins, etc., e com 

vista à observação dos espaços e, em particular no que toca aos jardins, visitas essas que foram 

complementadas pelo preenchimento de uma ficha de caracterização dessas instituições. 

Nesses contextos, a ética da observação participante pode desafiar o pesquisador se, no 

processo de observação, forem tratados assuntos de caráter sexista, racista ou reacionário 

que são contrários à moral e aos valores do investigador (Harrison, 2006), ainda assim, é 

preciso que tenha clareza do seu papel como investigador que, mesmo tendo posições 

precisas sobre cada um desses temas, por exemplo, deve estar presidido pela lógica do “ouvir 

o outro”, procurando entender a lógica do pensamento do “outro”. 

 

▪ Recolha de documentos 

Com o intuito de reforçar possíveis evidências que densifiquem as elaborações da pesquisa de 

campo, bem como assegurem o cruzamento das informações relativas à legislação oficial, 

foram consultados os documentos legais, relativos à temática estudada; em função disso, 

foram recolhidos os seguintes documentos: Lei de Bases do Sistema Educativo Cabo-verdiano 
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de 7 de maio de 2010; Anuário 2010/2011 da Educação Pré-Escolar: Direção Geral do 

Planeamento, Orçamento e Gestão – Serviços de Estudos, Planeamento e Cooperação – 

Ministério da Educação e Desporto; Principais Indicadores da Educação 2010/2011:Direção 

Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão – Serviços de Estudos, Planeamento e 

Cooperação – Ministério da Educação e Desporto; Folha de Registo de Avaliação – Educação 

Pré-escolar: Ministério da Educação e Desporto; Dados Estatísticos do Ministério da Educação 

e Ensino Superior e do Ministério da Educação e Desporto. 

 

Foram ainda identificados outros documentos, já aquando da produção do relatório que são 

referenciados ao longo do documento e listados nas referências bibliográficas. 

 

É de salientar que neste estudo são consideradas questões de ordem ética, essenciais aos 

processos de investigação em educação, como: compromisso de respeito pelas pessoas, pelo 

conhecimento, pelos valores democráticos, pela justiça e equidade; pela qualidade da 

investigação em educação; e pela liberdade académica, referenciadas em autores como 

Cohen, Manion & Morrison (2009), Bera (2011) e Brydon (2006). Destaca-se, ainda, o 

consentimento dos informantes, a fim de manter o anonimato e a confidencialidade dos 

dados recolhidos, para garantir a integridade dos mesmos e não condicionar futuras 

investigações, deixando abertura para que todos os procedimentos que venham a ser 

utilizados possam ser verificados e realizados por outros investigadores, mantendo sempre a 

integridade e a autonomia e não fazendo apenas seleção dos dados que são convenientes ao 

estudo. 

 

As instituições de Educação Pré-Escolar em Cabo Verde são designadas de jardins-de-infância 

ou instituições análogas oficialmente reconhecidas, como Jardins Infantis, Centros Infantis. 

Estes podem ser de gestão pública, privada ou comunitária. Como se pode ver no quadro 2, 

no contexto da pesquisa de campo, a gestão da Educação Pré-Escolar é efectuada pelas 

Câmaras Municipais, OMCV, organizações religiosas, entidades privadas, ONG, ICS e pela Cruz 

Vermelha. 

 

 

4.4. Limitações da Pesquisa 

Umas das principais limitações desta pesquisa advém do facto de a pessoa que fez o 

levantamento de dados em campo não ter sido quem fez o tratamento da informação e 

produção do relatório. Ou seja, importa retomar a consciência de que a discussão dos dados 

é feita a partir dos registos de informação em bruto, como sejam as gravações em áudio, as 

fichas de caracterização manuscritas e os relatórios de grupos focais. Ainda que tenhamos tido 

algumas dificuldades na implementação das técnicas de recolha de dados, como, por 

exemplo, a gestão dos dados brutos da pesquisa, o que fragilizou um tanto a qualidade da 
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informação recolhida, por outro lado, os extensos esforços empreendidos durante a fase das 

elaborações e análises desses mesmos dados permitiram que o resultado final não viesse a 

comprometer a qualidade dos trabalhos. 
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5. Caracterização e estrutura do sistema educativo 

De acordo com Bartolomeu Varela (2007), a evolução do sistema educativo cabo-verdiano 

desenrolou-se ao longo de duas etapas: uma ainda relacionada com a dependência colonial 

de Portugal e outra já no período pós-independência. Relativamente à primeira etapa, pode 

dizer-se que Cabo Verde não tinha sistema educativo próprio, já que estando sob domínio de 

Portugal, o sistema em vigor era o português. Só depois da independência, então já na 

segunda fase de evolução, se começa a construir um “[…] sistema educativo cabo-verdiano, 

baseado em pressupostos, estrutura, objectivos e normas próprios de um estado soberano e 

apostado no desenvolvimento económico e social do país.“ (Varela, 2007). 

 

Varela (2007) apresenta-nos uma resenha histórica, com referência ao Encontro Nacional de 

Quadros da Educação e ao III Congresso do PAIGC, ambos em 1977, como impulsionadores do 

sistema educativo cabo-verdiano vocacionado para a ligação com o trabalho e para a 

construção de conhecimento e de valores que permitam a inserção na sociedade. De acordo 

com o mesmo autor (Varela, 2011) é precisamente em 1977 que é criado o “Projecto de Novo 

Sistema de Ensino”. 

 

Uma referência ao II Congresso do PAICV, em 1983, para além dos dois momentos 

mencionados no parágrafo anterior, vem reforçar a ideia de que foram sendo desenhados 

alguns dos documentos políticos que viriam a influenciar as alterações e as reformas do 

sistema educativo, até ao dia de hoje, para além dos fatores de adaptação a uma sociedade 

em constante mudança. Neste sentido, o sistema educativo cabo-verdiano procura promover 

valores como: 

“[…] a liberdade, o patriotismo, a independência nacional, a unidade 
nacional, a democracia e a participação popular, a cultura nacional, o 
trabalho, o progresso, o bem-estar e a justiça social, a solidariedade 
internacional, a igualdade dos indivíduos perante a lei, a defesa dos direitos 
humanos e direitos fundamentais do homem.” (Varela, 2007). 

 

Precisamente alguns dos documentos de referência para a contextualização, quer do sistema 

educativo, quer de todo o setor de educação em Cabo Verde são: a Constituição da República 

de Cabo Verde de 1992 (na revisão de 2010); a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 

103/III/90), posteriormente revista em maio de 2010 (DL n.º2/2010); o Plano Nacional de 

Educação para Todos (2002-2010) e o Plano Estratégico para a Educação (2003-2015). 

 

No que refere à organização do sistema de ensino tal qual promulgado pela LBSE revista em 

2010, a estrutura em vigor é a seguinte: 

▪ Subsistema da Educação Pré-Escolar 

▪ Subsistema da Educação Escolar 
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Subsistemas do ensino básico, secundário e superior, bem como as modalidades 

especiais de ensino e atividades de ocupação de tempos livres: 

− Ensino básico: três ciclos sequenciais, sendo o primeiro de 4 anos e o segundo e o 

terceiro de 2 anos cada; 

− Ensino secundário: passa a ser de 4 anos - dois ciclos de 2 anos cada, prevendo 

que o 1.º ciclo abarque o 9.º e o 10.º anos de escolaridade e o 2.º ciclo, 

abrangendo o 11.º e o 12.º anos de escolaridade. 

− Ensino Superior: compreende o ensino universitário e o ensino politécnico, 

correspondendo aos níveis de licenciatura, mestrado e doutoramento. 

▪ Subsistema da Educação Extraescolar: atividades de alfabetização, de pós-

alfabetização, de formação profissional e do sistema geral de aprendizagem, 

articulando-se com a educação escolar; atividades de desporto escolar e apoios e 

complementos socioeducativos; componente de formação técnico-profissional 

articula-se com o sistema nacional de formação e aprendizagem profissional. Todo o 

sistema de ensino está organizado de acordo com o seguinte organograma: 

 

 

 

Figura 6: Organograma do Sistema Educativo Cabo Verdiano 
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Na Constituição da República de Cabo Verde (revista em 2010), o direito à educação vem 

contemplado no Artigo 50º (“Liberdade de aprender, de educar e de ensinar”), do qual 

destacamos a alínea 2a, que diz que a liberdade de aprender, de educar e de ensinar 

compreende “O direito de frequentar estabelecimentos de ensino e de educação e de neles 

ensinar sem qualquer discriminação, nos termos da lei”; 

 

No artigo 78º (Direito à educação), a alínea 1 afirma, de forma clara: “Todos têm direito à 

educação”, enquanto a alínea 3, do mesmo artigo, explicita as responsabilidades do Estado 

para garantir o direito à educação, do qual destacamos:  

“a) Garantir o direito à igualdade de oportunidades de acesso e de êxito 
escolar;  
b) Promover, incentivar e organizar a Educação Pré-Escolar;  
c) Garantir o ensino básico obrigatório, universal e gratuito, cuja duração 
será fixada por lei;  
d) Promover a eliminação do analfabetismo e a educação permanente;  
e) Promover a educação superior, tendo em conta as necessidades em 
quadros qualificados e a elevação do nível educativo, cultural e científico do 
país;  
f) Criar condições para o acesso de todos, segundo as suas capacidades, aos 
diversos graus de ensino, à investigação científica e à educação e criação 
artísticas; 
i) Fiscalizar o ensino público e privado e velar pela sua qualidade, nos termos 
da lei;  
j) Organizar e definir os princípios de um sistema nacional de educação, 
integrando instituições públicas e privadas.” 

 

O compromisso concreto do Estado, com base da Constituição da República, em particular do 

Artigo 78º é “Garantir o ensino básico obrigatório, universal e gratuito”, ou seja, aos outros 

níveis de ensino a referência é no sentido de promover e incentivar, mas não assegurar. 

 

Por sua vez, a Lei de Bases do Sistema Educativo, na versão do Decreto Legislativo 2/2010, de 

7 de maio, afirma que o Estado deve garantir a educação obrigatória e universal até ao 10º 

ano de escolaridade (art. 13º, alínea 1), ao tempo em que deve alargar a escolaridade 

obrigatória até o 12º de escolaridade (art. 13º, alínea 2). No artigo 14º, que se refere à 

gratuidade, afirma: “O ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, com duração de 8 

anos.” (LBSE, art. 14º, alínea 1). O que nos permite afirmar, portanto, que, com base na 

legislação vigente, a responsabilização do Estado, com respeito à gratuidade da escolarização, 

limita-se ao ensino básico.  

 

Ao apresentar a organização do sistema educativo, a LBSE afirma que “a Educação Pré-Escolar 

visa uma formação complementar ou supletiva das responsabilidades educativas da família” 

(LBSE, art. 12º, alínea 2), que se enquadra “nos objectivos de proteção da infância e 

consubstancia-se num conjunto de acções articuladas com a família, visando, por um lado, o 
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desenvolvimento da criança e, por outro, a sua preparação para o ingresso no sistema escolar” 

(LBSE, art. 16º, alínea 1). 

 

O Plano Nacional de Educação para Todos - Cabo Verde (2002) decorreu do Quadro de Ação 

de Dakar34 e fixa os grandes objetivos e opções políticas nacionais para o acesso e a qualidade 

da educação até 2015, reconhecendo da educação de base um papel fundamental na 

promoção do desenvolvimento e como instrumento de integração e inclusão social. 

 

De acordo com o mesmo Plano, enquanto a Educação Pré-Escolar registava, na década de 90, 

taxas de crescimento médio anual da ordem dos 6,8%, o Ensino Básico Integrado torna-se 

universal em meados desta década, atingindo, hoje, taxas líquidas de escolarização de 96%. 

 

Embora a política educativa proposta nesse plano se baseie nos princípios da qualidade, da 

equidade, da pertinência social e económica, é assumida claramente a intenção de promover 

a comparticipação das famílias nos custos e na gestão do sistema, da descentralização, das 

parcerias sociais e da promoção do ensino privado. Esta posição opõe-se, de certa forma, 

àquela defendida na Constituição da República, na medida em que se desresponsabiliza do 

compromisso de gratuidade plena da educação, assumindo-a, somente quanto ao ensino 

básico. Ainda assim, desde a origem do Plano, é assumida a generalização da Educação Pré-

Escolar como uma meta a atingir e o Estado compromete-se até em apoiar a formação dos 

monitores e a assegurar a orientação pedagógica do subsistema de ensino pré-escolar. 

 

No documento correspondente ao Plano Estratégico para a Educação 2003-2015, um dos 

maiores compromissos assumidos era no sentido de assegurar a revisão da LBSE no período 

de execução do referido plano, o que só viria a acontecer em 2010. No entanto, algumas das 

intenções inerentes a essa revisão, sobretudo as que possam ser mais pertinentes no âmbito 

deste relatório, são muito evidentes na nova LBSE, como sejam o reforço ao nível da Pequena 

Infância e o alargamento da Escolaridade Obrigatória. 

 

De facto, pode ler-se na LBSE,  

“[…] nesta revisão da lei de Bases do Sistema Educativo salienta-se a 
necessidade de regulação mais apropriada do subsistema de ensino pré-
escolar, privilegiando o desenvolvimento de uma política integrada com vista 
a ampliar as condições para a generalização da Educação Pré-Escolar, ao 
mesmo tempo que se clarifica o papel do Governo, sobretudo no que tange, 
de um lado, às medidas de coordenação, de orientação pedagógica e de 
formação do pessoal concernentes e, de outro lado, quanto à determinação 
dos objectivos gerais e diversos dispositivos para a educação das crianças 
antes da escolaridade obrigatória.” (LBSE, 2010, p. 2). 

                                                      
34 Confrontar Declaração de Educação para Todos, Dakar 2000, disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf [consultado a 2 de novembro de 2014] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf
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Para além disso a LBSE veicula o alargamento da escolaridade obrigatória para 8 anos e 

manifesta a intenção do governo em vir a alargá-la, progressivamente,  para 12 anos, (LBSE, 

art. 13º, alínea 2) salvaguardando que isso só acontecerá quando estiverem reunidas as 

condições de sustentabilidade. 

 

Referindo-nos, ainda uma vez à LBSE, registre-se a intenção de enfatizar a afirmação da língua 

nacional cabo-verdiana enquanto língua materna com vista ao “[...] aprofundamento do 

conhecimento e da afirmação da escrita da língua nacional cabo-verdiana, enquanto primeira 

língua de comunicação oral” (LBSE, 2010, p. 3), o que constitui um indício de que de facto há 

um esforço nacional de afirmação do crioulo, para que seja reconhecido como língua oficial, 

o que ainda não aconteceu. 

 

Com base no Relatório do Estado do Sistema Educativo Nacional – Cabo Verde (2011), a 

população em idade de escolarização nos ensinos básico e secundário tem vindo a diminuir 

progressivamente entre 1990 e 2010. O mesmo relatório aponta a diminuição da taxa de 

natalidade como um dos fatores que podem estar na origem desse decréscimo. O governo 

cabo-verdiano reconhece que este cenário é favorável para a promoção da qualidade da 

educação, na medida em que também reconhece que a escolaridade obrigatória universal já 

é uma realidade. No entanto, os dados dos Censos de 2010 não comprovam, por exemplo, 

uma taxa de alfabetização de 100% em nenhuma das categorias referidas: idade e sexo, o que 

pode significar que a garantia do acesso à escolarização não tem conseguido efetivar o direito 

à educação. 

 

Também o Relatório de Progresso de Execução dos ODM em Cabo Verde (Direção de 

Planeamento, 2009) assumia que em 2007/2008, a taxa líquida de escolarização no ensino 

básico não era de 100% em todos os concelhos. Em particular, em nenhum dos concelhos em 

estudo essa taxa era de 100% mas antes: Praia 99,7%, Tarrafal 81,9%, e 89,5% em São Vicente. 

De qualquer modo, a previsão para 2015 era a de que todas as ilhas atingissem a taxa de 100% 

de escolarização do ensino básico. 

 

De acordo com os principais indicadores nacionais de educação, comparativamente com os 

dados do ano letivo 2010/2011 (Ministério da Educação e Desporto, 2011) no ano letivo de 

2012/2013 (Ministério da Educação e Desporto, 2013), verifica-se uma diminuição do número 

de alunos em todos os níveis de ensino, particularmente no ensino secundário privado: de 

8.531 alunos no ano letivo 2010/2011 para 6.757 alunos no ano letivo de 2012/2013. 
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No âmbito do ensino pré-escolar, há a registar uma maior discrepância entre o número de 

alunos a frequentar o ensino público e o ensino privado, sendo este último ainda é mais 

representativo neste nível de ensino em 2012/2013. O número de salas de pré-escolar no 

ensino público manteve-se, ao passo que no ensino privado houve um aumento de 61 salas. 

O número de estabelecimentos de ensino público diminuiu, ao contrário dos de ensino 

privado que aumentaram de 188 em 2010/2011 para 205 em 2012/2013. Em termos de 

valores absolutos, no ano lectivo 2012/2013, 22.052 crianças estiveram matriculadas na 

Educação Pré-Escolar, sendo que apenas 9.546 (43%) frequentaram instituições públicas. 

 

 

 

5.1. Breve caracterização do pré-escolar, em Cabo Verde 

 

De acordo com a LBSE (revista em 2010), a Educação Pré-Escolar em Cabo Verde é de 

frequência facultativa e destina-se a crianças desde os 4 anos até ao seu ingresso no ensino 

primário. No entanto, pode ler-se na seção de Educação Pré-Escolar da página do Ministério 

de Educação ou mesmo no Anuário da Educação 2012/2013 (p. 17) que este período “[…] 

destina-se às crianças dos 3 aos 5 anos.”35 

 

No mesmo documento de enquadramento legal da educação, o Estado compromete-se a, de 

acordo com a sua capacidade financeira, apoiar a todas as crianças a ingressarem no ensino 

básico após a frequência no ensino pré-escolar, sendo que um dos compromissos do Estado, 

assumidos na Constituição da República e reiterado na LBSE, no artigo 14º, alínea 1, é a 

                                                      
35 Informação disponível em http://www.minedu.gov.cv/index.php/o-sistema-educativo/87-med/o-sistema-

educativo/108-educacao-pre-escolar [consultado a 12 de novembro de 2014]. 

Figura 7: Síntese Nacional do Sistema Educativo Cabo-Verdiano, ano letivo 2012/2013. 

Fonte: Anuário da Educação 2012/2013, Ministério da Educação e Desporto 

http://www.minedu.gov.cv/index.php/o-sistema-educativo/87-med/o-sistema-educativo/108-educacao-pre-escolar
http://www.minedu.gov.cv/index.php/o-sistema-educativo/87-med/o-sistema-educativo/108-educacao-pre-escolar
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gratuidade do ensino do ensino básico, o que significa que o acesso ao ensino básico não pode 

ficar, em qualquer circunstância, dependente da capacidade financeira nacional. 

 

A tutela da Educação Pré-Escolar em Cabo Verde é do Ministério da Educação e do Desporto 

e, embora o mesmo reconheça a responsabilidade ao nível da coordenação pedagógica e do 

estabelecimento das normas gerais do seu funcionamento, no Artigo 18º da LBSE a Rede de 

Educação Pré-Escolar é descrita como sendo maioritariamente de iniciativa das autarquias e 

de instituições oficiais, mas também de entidades privadas, seja em regime comercial ou 

cooperativo. Em qualquer um dos casos, o Estado, no caso o Ministério, assume ainda a 

responsabilidade de fomentar e apoiar estas iniciativas. 

 

Segundo o Plano Nacional de Educação para Todos (2002), a rede de jardins-de-infância 

obedece a três modelos: 

“i) O modelo assistencial, prosseguindo sobretudo objectivos sociais e 
preocupado com a resposta às necessidades das famílias e das crianças; ii) o 
modelo educacional centrado nas crianças prosseguindo objectivos 
educacionais, de desenvolvimento e de preparação para a escolaridade 
futura; iii) o modelo misto que procura associar os objectivos sociais e 
educacionais”. (Plano Nacional de Educação para Todos, 2002. p. 22). 

 

De acordo com o mesmo documento, a distinção é, de certa forma artificial, por depender 

essencialmente das condições da oferta e não de propósitos previamente definidos, até 

porque na fase de vida correspondente à Educação Pré-Escolar, há uma estreita ligação entre, 

por um lado, as necessidades e o bem-estar das crianças e, por outro, as necessidades e o 

bem-estar das famílias; ainda assim, importa frisar a importância, para o desenvolvimento das 

crianças, da vertente “educacional”. Assim, nas condições de Cabo Verde, a Educação Pré-

Escolar deveria assumir-se como uma resposta simultaneamente social e educativa, 

dependendo a melhoria da sua qualidade e credibilidade da complementaridade e 

coexistência dessas duas vertentes. 

 

Esta finalidade é posteriormente reiterada pelo Governo de Cabo Verde, no Artigo 17º da 

LBSE, no qual se apresentam os Objetivos da Educação Pré-Escolar: 

“ a) Apoiar o desenvolvimento equilibrado das potencialidades da criança; 
b) Possibilitar à criança a observação e a compreensão do meio que a cerca; 
c) Contribuir para a estabilidade e segurança afectiva da criança; 
d) Promover a aprendizagem das línguas oficiais e, de pelo menos, a uma 
língua estrangeira; 
e) Favorecer a revelação de características específicas da criança e garantir 
uma eficiente orientação das suas capacidades.” (LBSE, 2010, p. 6). 

 

Ao longo dos últimos três anos letivos, cuja informação oficial se encontra disponível, é 

possível perceber um decréscimo de crianças matriculadas no ensino pré-escolar entre o ano 

letivo 2010/2011 e o ano letivo 2011/2012, sendo que no primeiro eram 22.610 as crianças 
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matriculadas e no segundo apenas 21.933. No entanto, no ano letivo de 2012/2013, houve 

uma relativa recuperação deste número para 22.052 matriculadas no ensino pré-escolar, 

número ainda abaixo daquele do período 2010/2011. Importa ter em conta que, tal como já 

foi referido anteriormente, a maior parte dessas crianças se encontra integrada no ensino pré-

escolar privado, ou seja, 56,7% no número total, o que talvez explique a variação dos números 

anteriormente citados. 

 

Embora não seja conhecida a taxa bruta de escolarização no pré-escolar no ano letivo de 

2013/2014, de acordo com o Relatório do Estado do Sistema Educativo Nacional de Cabo 

Verde (2011) “Entre 2000/2001 e 2008/2009 a taxa bruta de escolarização na Educação Pré-

Escolar passou de 54,3% para 72,3%, o que corresponde a um aumento de 18,0%.” l 

 

Para além disso, recuperando os dados do Anuário de Educação 2012/2013, em Cabo Verde, 

no mesmo ano letivo, o número total de crianças matriculadas no ensino pré-escolar, público 

e privado, era de 22.052. Destas, 1.971 tinham entre 0 e 2 anos, 3.633 tinham 3 anos, 7.802 

tinham 4 anos e 8.646 tinham 5 anos. A falta de acesso aos dados demográficos desagregados 

não permitem estabelecer relações causais sobre esta discrepância, na medida em que o 

número de crianças matriculadas é crescente em função da sua idade. É certo que, tal como 

foi referido, a taxa bruta de natalidade tem vindo a diminuir, mas esta diferença pode ficar a 

dever-se à percepção das comunidades da Educação Pré-Escolar enquanto preparação para o 

ensino primário e não enquanto promoção do desenvolvimento holístico da criança. Esta 

tendência mantém-se quando são analisados separadamente os dados estatísticos do ensino 

privado e do ensino público. A análise dos dados estatísticos dos concelhos em estudo na 

pesquisa de campo do PCSS-Lusófonos em Cabo Verde, Praia, Tarrafal e São Vicente, 

disponíveis no Anuário de Educação do ano letivo 2011/2012 confirmavam esta tendência 

mas, de acordo com os dados do ano letivo 2012/2013, apenas na Praia isso ocorre; no Tarrafal 

e em São Vicente, o número de crianças de 5 anos matriculadas é menor do que aquelas com 

4 anos, embora a diferença, à volta das duas dezenas de crianças, não seja muito significativa 

em ambos. 

 

No que se refere aos dados oficiais sobre os Jardins, as salas e os profissionais de infância, nos 

últimos três anos letivos tem-se vindo a verificar um aumento do número de jardins, públicos 

e privados, respetivamente 504 em 2010/2011; 507 em 2011/2012, 516 em 2012/2013. 

Julgando pela evolução do número de crianças matriculadas, o aumento do número de 

instituições de Educação Pré-Escolar parece não corresponder exatamente ao aumento da 

procura por parte dos responsáveis pelas crianças com idades entre os 0 e os 5 anos. 

 

Nos Anuários de Educação, há uma categorização das infraestruturas associadas a estas 

instituições de “adequado” e “inadequado”; embora não se conheçam os indicadores 

associados a essas categorias, elas indicam que no ano letivo 2010/2011 a percentagem de 
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infraestruturas inadequadas correspondia a mais de 20% do total, ao passo que em 2012/2013 

essa percentagem era apenas de 10%. Curiosamente, no ano letivo de 2011/2012 a mesma 

percentagem não ultrapassou os 9%. Estes dados são preocupantes na medida em que a 

qualidade das infraestruturas tem impacto sobre a qualidade da educação e, em particular 

sobre a qualidade da Educação Pré-Escolar, como se pode verificar na discussão sobre esta 

temática no capítulo seguinte. 

 

No que se refere ao número de profissionais de educação, entre os anos letivos 2010/2011, 

2011/2012 e 2012/2013, verificou-se um aumento do número total desses profissionais, em 

particular das educadoras e das monitoras, já que embora o número de orientadores tenha 

aumentado entre os dois primeiros anos letivos referidos, diminuiu neste último. Atualmente, 

o ensino pré-escolar privado em Cabo Verde integra 114 educadoras, 178 monitoras e 335 

orientadores, enquanto que o ensino pré-escolar público integra 136 educadoras, 143 

monitoras e 306 orientadores. 

 

Por último, relativamente ao financiamento do Sistema Educativo em Cabo Verde, o 

Orçamento público para a Educação em 2013 correspondia a 14,6% do total do Orçamento 

Geral do Estado para o mesmo ano. A distribuição deste orçamento de Educação denota um 

investimento maior no ensino secundário geral e no ensino básico, respetivamente de 39,4% 

e de 35,1%. O investimento no ensino pré-escolar é o menor no cenário geral, correspondendo 

a apenas 0,1% do orçamento de Educação, igual valor ao ano anterior de 2012 (Anuários de 

Educação 2011/2012 e 2012/2013). 
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6. Caracterização das realidades do ensino pré-

escolar, em Cabo Verde  

Este capítulo consiste na apresentação e na discussão dos resultados obtidos ao longo da 

pesquisa de campo em Cabo Verde, cujo processo é contextualizado no capítulo 3 e cuja 

abordagem metodológica aparece no capítulo 4. Assim, os dados aqui apresentados e a sua 

interpretação baseiam-se na recolha das informações feita nos concelhos selecionados para 

esta pesquisa: cidade da Praia, Tarrafal de Santiago e São Vicente, assim como na legislação 

em vigor. 

 

6.1. Caracterização das políticas para o pré-escolar 

Como já foi referido no capítulo anterior, o principal documento normativo do Ensino Pré-

Escolar em Cabo Verde é a Lei de Bases do Sistema Educativo, criada em 1990 e revistado mais 

recentemente em 2010, através do DL nº2/2010. 

 

É precisamente com essa lei de 1990 que o Pré-escolar começa a fazer parte da educação em 

Cabo Verde, assumindo-se como um subsistema, contemplado no Artigo 13º. A referência ao 

Pré-Escolar aquando da Lei de Bases do Sistema Educativo não traz consigo grandes alterações 

nessa revisão de 2010, apenas acrescentado que no nível de Educação Pré-Escolar se deve 

“Promover a aprendizagem das línguas oficiais e de, pelo menos, uma língua estrangeira” (Art. 

17º, item f), proposição, no mínimo discutível, se considerarmos as reais possibilidades das 

crianças alimentarem, ao mesmo tempo, evoluções em três processos linguísticos, a saber: o 

crioulo caboverdeano, o português e uma língua estrangeira. 

 

Os Decretos de Lei n.º 4/2001 e n.º 5/2001, ambos de 1 de fevereiro do mesmo ano, 

apresentam uma caracterização mais detalhada do subsistema do Pré-Escolar. Estes 

documentos contemplam diretrizes governamentais ao nível dos princípios básicos, objetivos 

detalhados, frequência, características da rede pré-escolar, organização pedagógica e perfil 

da coordenação pedagógica do pré-escolar nas delegações do Ministério da Educação. 

 

A equipa da Direção Nacional do Ministério de Educação, Departamento de Educação Pré-

Escolar na Praia, serviço central de Conceção Estratégica Regulamentação e Coordenação das 

Políticas educativas traçadas para a Educação Pré-Escolar e todos os outros níveis de ensino36, 

reconhece apenas a existência da LBSE enquanto enquadramento legal do pré-escolar. No 

entanto, acaba por ser esta equipa a partilhar com o pesquisador uma cópia do Decreto de 

Lei n.º 4/2001; mais ainda, afirma que está a ser desenvolvido um programa nacional para 

                                                      
36 De acordo com o DL nº 24/2013, no qual é definida a Lei Orgânica do Ministério da Educação e do Desporto. 
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pequena infância, que seja mais específico e claro no que concerne às políticas do pré-escolar 

e ao respetivo normativo. Na mesma entrevista é referido um estudo realizado que, por sua 

vez, fundamentará esse programa e esse normativo. Esperava-se que ambos os documentos 

fossem finalizados e aprovados até final de 2014, para que em 2016 se iniciasse a sua 

implementação37. Este processo era entendido pela equipa como uma aposta estratégica do 

Governo no pré-escolar, em harmonia com todas as convenções internacionais sobre a 

Pequena Infância, que Cabo Verde já havia ratificado. 

 

Esta equipa ao nível central do MED é responsável pelo Pré-Escolar a nível pedagógico, assume 

a produção de planificações, cadernos de apoio, guias curriculares, bem como a inspeção e 

até supervisão. Na perspectiva das pessoas que participaram na entrevista, o Ministério não 

tem Jardim-de-infância já que a tutela da maior parte dos mesmos é de associações 

comunitárias, ONGs, entidades religiosas e câmaras municipais; no entanto, o MED tem um 

currículo, flexível, é bem verdade, para todos os Jardins. Se as entidades tiverem seus 

currículos próprios, que respeitem os requisitos mínimos do padrão ministerial, então podem 

usá-los. 

 

O estatuto do ensino privado identifica os requisitos necessários para a abertura de um 

Jardim, creche ou instituição do género, sendo que terá de pedir alvará e preencher um 

formulário; no entanto, muitas instituições entram em funcionamento e só depois 

encaminham a aludida documentação. A inspeção procura averiguar o cumprimento dos 

requisitos mínimos (que acabam por não ser mencionados nas entrevistas), mas a partir do 

momento em que já está em funcionamento, a equipa assume que “não se vai fechar as 

portas”, mas antes dar orientações e prazos para fazer as alterações necessárias. Depois de 

esse prazo terminar, faz-se uma nova visita para se verificar se as condições foram modificadas 

e assim sucessivamente até que os referidos requisitos estejam cumpridos. Esta equipa 

admite que constatam que muita coisa não se enquadra dentro do Pré-Escolar “mas pronto, 

é o que existe”. Parece se consolidar uma estranha lógica segunda a qual, as instituições criam 

um fato (por o estabelecimento em funcionamento) enquanto o poder publico, já que o fato 

está consumado, adia, generosamente a implantação das condições legais, até que, por fim, 

elas sejam cumpridas. 

 

Em 2006, muitos Jardins de Infância (JI) privados ainda funcionavam sem o conhecimento do 

Ministério, ou seja, clandestinamente, o que caracterizava uma situação mais precária ainda. 

Então, o Governo decretou uma lei, que mencionava que as crianças que frequentassem o PE 

entravam para o ensino básico com seis anos, caso contrário (não frequência no PE), apenas 

ingressariam no ensino básico com sete anos, lei que, ao fim e ao cabo, penalizava os que não 

tinham tido nenhum acesso ao sistema educativo. Esta lei fez com que muitos dos JI não 

                                                      
37 Informação recolhida na entrevista realizada no dia 21 de novembro de 2013. 
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oficializados, ditos clandestinos, procurassem a oficialização no final do ano letivo, em 

eminência da entrada das crianças para o Jardim-de-Infância. Era nestas condições que 

procuravam a oficialização e, em alguns casos, também pela exigência dos pais. No entanto, 

muitos Jardins que procuravam a sua oficialização logo após a sua abertura, demonstravam 

todas as condições necessárias à dita oficialização, mas, mal conseguissem a aprovação, essas 

condições deterioravam-se, e como não existia grande fiscalização a este nível, devido à falta 

de meios (tanto logísticos como humanos) continuavam em exercício, mesmo não 

respeitando as condições propostas nos normativos legais. 

 

A Equipa do Pré-Escolar da Delegação de Educação de São Vicente38, refere que o MED deveria 

criar documentos para o subsistema do Pré-Escolar, pois existe pouca clareza nos vários 

setores e as pessoas vão fazendo como sabem, como interpretam, “à sua maneira”. Esta 

equipa não reconhece a existência de regulamento ou outro documento que defina em 

concreto o Pré-Escolar, o que acaba por influenciar a qualidade das inspeções, na medida em 

que não sabe muito bem qual a função de cada departamento. 

 

Segundo várias entrevistas, nomeadamente das responsáveis de instituições, das educadoras, 

das monitoras e/ou vigilantes, é notória uma grande dificuldade e confusão sobre as 

responsabilidades relativas ao Pré-Escolar, umas fazem referência ao MED e outras às 

autarquias, ainda que não saibam ao certo qual a função de cada ente governamental. 

 

O representante da Federação Cabo-verdiana de Professores refere que as monitoras estão a 

desenvolver o trabalho por si próprias, com um grande esforço e, por isso, carecem de apoio, 

quer do MED, ao nível do apoio pedagógico, quer das autarquias, que por sua vez não têm 

estrutura para dar esse acompanhamento39. 

 

Ainda que desde 2002 se tenham feito alguns progressos, entre os quais a criação da figura 

de coordenação do pré-escolar nas delegações do MED ao nível de cada concelho, ao 

confrontar as informações aqui apresentadas, no que concerne à política de Educação Pré-

Escolar, com o Plano Nacional de EPT (2002), os constrangimentos então apontados, à época, 

mantém-se relevantes: 

“[…] a não assunção por parte do Ministério da Educação desse nível de 
formação, situação esta que leva a que cada interveniente atue de forma 
indiscriminada, por falta de orientações pedagógicas e de normas claras de 
funcionamento; […] a não clarificação entre as competências dos diferentes 
intervenientes, nomeadamente a nível do Poder Central e dos Municípios”.  
(Plano Nacional de EPT, 2002, p. 23). 

 

                                                      
38 Informação recolhida na entrevista realizada no dia 10 de dezembro de 2013. 

39 Informação recolhida na entrevista realizada no dia 14 de novembro de 2013. 
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6.2. Práticas curriculares no pré-escolar 

 

Ainda que na LBSE e nos restantes documentos normativos da Educação Pré-Escolar não haja 

referências diretas à existência de Orientações Curriculares, através das entrevistas, 

nomeadamente as que se efetuaram no Ministério da Educação, foi possível verificar que 

existe já um Guia Curricular, baseado nas Orientações Curriculares, e que todos os Jardins-de-

Infância o teriam recebido. Teria ainda sido disponibilizada formação sobre esse Guia 

Curricular. No entanto, o contacto estabelecido com as educadoras e as instituições de ensino-

pré-escolar envolvidas nesta pesquisa, permite perceber que essa informação não 

corresponde à verdade absoluta, já que grande parte delas desconhece as existências, do 

documento e da formação. 

 

A Equipa do Pré-escolar de São Vicente40 admite que há instituições que seguem as 

Orientações Curriculares e outras não. No entanto, por falta de capacidade, a equipa refere 

que não tem o poder para fazer nada que possa modificar esta situação. 

 

Para além do Guia Curricular, foram concebidos Cadernos de Apoio às atividades de sala, em 

parceria com a Fundação Gulbenkian, materiais que maioria das instituições contatadas 

referem possuir, embora isso não represente a sua utilização, fato que merece ser melhor 

compreendido. Ao nível do MED, é assumido que todos estes materiais estão em sintonia com 

o Ensino Básico, mas que a sua aplicabilidade e o seu impacto na transição entre níveis de 

ensino, depende dos gestores e dos educadores que estão no terreno. Por outro lado, o 

responsável da Associação Comunitária Novos Amigos de São Vicente reconhece que o 

Ministério de facto envia um programa, mas que este não se adequa à realidade, contexto e 

faixa etária41. 

 

A língua utilizada no Ensino Pré-Escolar é, na maioria das instituições contatadas, o crioulo, 

no entanto, admitem usar o Português como forma de garantir a transição para o ensino 

básico. O recurso às histórias e às canções em língua portuguesa é a forma pela qual a mesma 

é veiculada nessas instituições. Os motivos apontados pelas entrevistadas para esse 

desequilíbrio na opção linguística prendem-se com o facto de o crioulo ser a língua que as 

crianças melhor entendem, mas também na qual as próprias monitoras se sentem mais à 

vontade para se comunicar42, fato que talvez explique a não utilização dos Cadernos de Apoio, 

referidos no parágrafo anterior. 

                                                      
40 Informação recolhida numa segunda entrevista realizada no dia 12 de dezembro de 2013. 

41 Informação recolhida na entrevista realizada no dia 11 de dezembro de 2013. 

42 Informação recolhida no Grupo Focal com Educadoras realizado na Praia, no dia 27 de novembro de 2013. 
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Em nenhuma das entrevistas foi referida a existência de um currículo bilíngue. As instituições 

que trabalham as duas línguas, fazem-no por senso comum, procurando preparar as suas 

crianças para a transição para o ensino básico, sobretudo no último ano do pré-escolar. A 

equipa do Pré-Escolar de São Vicente43 reforça esta ideia, referindo que a educação é feita 

maioritariamente na Língua Materna (Crioulo), no entanto espera que se trabalhe, também, 

a língua oficial (o Português). O bilíngue é mais utilizado no último ano do Pré-Escolar de modo 

a facilitar a transição para o Ensino Básico, como já foi referido. 

 

Grande parte dos responsáveis das instituições salientaram a escassez de materiais didáticos, 

sendo que os que estão disponíveis são quase todos em Português e, em alguns casos, noutras 

línguas estrangeiras como o Espanhol. A origem desses materiais é diversa, desde o MED, 

como já foi referido, aos próprios JI, às ONG e outras instituições, e até mesmo donativos 

privados. No entanto, durante a pesquisa foi sendo referido que, em alguns casos, esses 

materiais resultariam de propostas de educadoras/monitoras em concertação, quando 

possível, com as delegações do Ministério da Educação44. 

 

Relativamente à planificação, esta é feita a nível geral pelo Ministério da Educação, mas que 

apenas refere os conteúdos a lecionar, que vão sendo repetidos anualmente. A adaptação dos 

temas e o desenvolvimento dos planos de sessão é feita totalmente pelos jardins. Algumas 

das formações disponibilizadas pelo MED, que procuram apoiar as práticas educativas, estão 

relacionadas com a planificação. Quando questionados sobre esta matéria, grande parte dos 

responsáveis das instituições referem que nas suas instituições a planificação é feita; no 

entanto, alguns admitem fazê-lo anual, semestral, semanal e diariamente, enquanto outros 

apenas planificar em alguns destes registos. Ao mesmo tempo, uns admitem fazer 

planificações conjuntas e outros apenas individualmente. Em qualquer dos casos, é baseada 

na planificação geral fornecida pelo MED. São as Educadoras, as monitoras e a direção dos JI 

que decidem o planeamento45. 

 

As planificações são apresentadas periodicamente, nas reuniões de pais, na sua maioria no 

final do trimestre, de modo a lhes explicar o desenvolvimento das crianças, assim como as 

atividades que vão desenvolver, em concreto, atividades estas ligadas às épocas festivas, o 

que é pouco, se pensarmos nas possibilidades de desenvolvimento das crianças. Para além 

disso, as planificações são partilhadas com os responsáveis da área do pré-escolar, ligados ao 

MED. Quando entrevistados, alguns destes responsáveis referem que, de facto, procuram 

                                                      
43 Informação recolhida numa segunda entrevista realizada no dia 12 de dezembro de 2013. 

44 Informação recolhida no Grupo Focal com Educadoras realizado na Praia, no dia 27 de novembro de 2013. 

45 Informação recolhida no Grupo Focal com Educadoras e Monitoras realizado em São Vicente, no dia 19 de 

dezembro de 2013. 
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fazer essa supervisão pedagógica e inspeção mas, no entanto, não clarificaram como o fazem, 

dando, apenas, indicações de que fazem as visitas e “vão ver se está tudo bem”. 

 

No que se refere à coordenação e supervisão pedagógica, de acordo com as entrevistas 

realizadas, nas instituições em que há coordenadores pedagógicos, são estes que fazem o 

apoio às planificações e a supervisão; no caso das instituições que não os têm, normalmente 

Jardins do setor Público, o acompanhamento é garantido pelos técnicos da delegação do MED 

em cada concelho ou ainda por parte das Câmaras Municipais, embora não seja explicitado 

de que forma isso é feito, nem sua periodicidade. 

 

Os jardins que dependem de ONGs ou do setor privado geralmente têm coordenadores 

pedagógicos que garantem a monitorização dos planos e das atividades dos JI; por outro, os 

jardins que dependem do setor público normalmente são supervisionados pelas delegações 

do Ministério da Educação, como foi referido anteriormente. Nas zonas rurais, no entanto, 

vários jardins, em locais de mais difícil acesso, ficam sem supervisão. 

 

Em termos de avaliação dos resultados da Educação Pré-Escolar, a referência mais concreta 

a instrumentos que permitam fazê-lo foi feita pela equipa do pré-escolar de São Vicente. No 

caso, a mesma equipa distribui uma ficha de acompanhamento da criança, disponível no 

anexo 3, concebida pelo MED e focada nos resultados relacionados com a transição para o 1.º 

ciclo. A questão é que, para além dessa ficha ignorar todo um conjunto de competências e de 

valores que estão para além de conhecimentos “escolares”, os registos nas mesmas fichas 

nem sempre são fiáveis, visto que sabem-se de casos em que as Educadoras atribuem “bom” 

a tudo, que aquando das suas visitas aos JI, independentemente das reais capacidades das 

crianças. Os próprios encarregados de educação defendem que os conteúdos letivos na 

educação de infância deveriam centrar nas qualidades humanas, na disciplina, na cortesia, na 

solidariedade, na responsabilidade e demais requisitos para um bom perfil pessoal e social, 

tendo em vista ao bom exercício da cidadania46. 

 

Não há, formalmente, um acompanhamento da evolução da criança desde a entrada até a 

saída do Pré-Escolar, não havendo um registo contínuo das suas evoluções, mas apenas no 

final do ano letivo, antes da entrada para o ensino básico. Isto reflete a desmotivação das 

monitoras, por falta de apoio, de formação e do número excessivo de crianças por sala. 

 

 

                                                      
46 Informação recolhida no Grupo Focal com Pais e Encarregados de Educação realizado em São Vicente, no dia 

20 de dezembro de 2013. 
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6.3. Formação de educadores e monitores de Educação Pré-

Escolar 

A LBSE recomenda expressamente que  

“[…] em todos os subsistemas do ensino, incluindo no pré-escolar, os 
docentes tenham formação qualificada, obtida em estabelecimento de 
ensino superior que confira, ou não, graus académicos superiores, sendo 
proporcionada a formação em exercício, nos termos em que tem vindo a 
acontecer, até aqui, com determinadas classes do pessoal docente.” (LBSE, 
2010, p. 3). 

 

Por sua vez, no estatuto do pessoal docente (DL nº 2/2004) vem mencionado que “o Estatuto 

aplica-se aos docentes em efectivo exercício de funções nos estabelecimentos públicos de 

Educação Pré-Escolar, dos ensinos básico e secundário e de educação básica de adultos” 

(artigo2º). Esse mesmo estatuto confere ainda o direito desses docentes “[…] à formação com 

vista à actualização e reforço dos conhecimentos e evolução na carreira.” (artigo 5º, parágrafo 

2, e). 

 

A ausência de referência aos estabelecimentos de gestão privada e comunitária neste estatuto 

normativo abre uma lacuna, gravíssima, ao nível das exigências da formação de educadoras e 

de monitoras que assumam funções e desempenhem tarefas neste mesmo tipo de 

instituições. Este facto agrava-se pelo facto da oferta de pré-escolar de gestão privada ser 

mais significativa do que a de gestão pública, a nível nacional. 

 

No atendimento à primeira infância em Cabo Verde podem identificar-se três classes de 

docentes: 

● Educador/a de Infância: profissional de infância com formação superior, bacharel ou 

ensino médio; 

● Monitor/a: profissional de infância com formação pedagógica e com certificação; 

● Orientador/a: profissional de Infância com habilitação académica, mas sem formação 

pedagógica. 

 

De acordo com o DL nº 4/2001, o perfil do coordenador/a do Pré-Escolar, função 

desempenhada a nível concelhio, não implica formação especifica na área, mas antes “[…] 

interesse na Educação Pré-Escolar” e “conhecimento da caracterização da Educação Pré-

Escolar e da sua especificidade local”. 

 

No ano letivo de 2010/201247 os profissionais em exercício em maior número eram os 

Orientadores, docentes sem qualquer tipo de formação (apenas formações ministradas 

                                                      
47 Fonte: Anuário de Educação 2010/2012. 
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pontualmente, mais chamadas de capacitação), com um total de 757 a nível nacional (dos 

quais 140 na Praia, 51 no Tarrafal e 70 em São Vicente). Seguidamente os Monitores, 

profissionais com formação média, com um total a nível nacional de 268 (dos quais 89 na 

Praia, 3 no Tarrafal e 21 em São Vicente) e, por fim, 91 Educadores, profissionais com 

licenciatura (dos quais 13 na Praia, nenhum no Tarrafal e 40 em São Vicente). É importante 

frisar que, embora a LBSE indique que é preciso que os docentes tenham formação obtida em 

estabelecimento de ensino superior, os números acima mostram que dos 1.116 profissionais 

em exercício no pré-escolar, 1.025, uma imensa maioria, têm formação em nível médio ou, o 

que é pior, não têm qualquer tipo de formação para a área de atuação. Lamentavelmente, 

estes dados não estão disponíveis relativamente aos dois últimos anos letivos para que 

possam atualizar nossas preocupações. 

 

Na verdade, atualmente não existe em Cabo Verde qualquer tipo de formação ou curso de 

nível superior na área do Pré-Escolar. No entanto, há registo que duas instituições de ensino 

superior já disponibilizaram oportunidades de formação a este nível: 

● Universidade de Cabo Verde (UNIVCV): licenciatura – entrada com 12.º ano e formação 

com a duração de 5 anos para o grau de licenciatura; 

● Instituto Pedagógico da Praia (IP): curso médio/profissional com a duração de 3 anos 

e equivalência ao 12.º ano e, também, formação de monitoras com a duração de 1 

ano. 

 

Algumas formações técnicas pontuais são dirigidas pelo MED, pelas Câmaras, por alguns 

elementos das instituições, entre outros e as orientadoras e as monitoras são incentivadas a 

frequentarem os cursos e as formações que se vão realizando. Nos concelhos em estudo ou 

outros próximos, particularmente na Ilha de Santiago, foi possível encontrar algumas 

dinâmicas de formação: na Escola de Formação de Professores da Assomada já realizaram 

cursos para educadoras, cujo nível não foi possível conhecer; em S. Miguel, foi organizada uma 

formação específica na área para as monitoras com o 12.º ano completo. Em algumas 

instituições é estimulada a aprendizagem entre pares, sendo que as pessoas formadas na área 

dão formação às que não o são. 

 

Na entrevista com a equipa do Pré-Escolar do MED da Praia é assumido que o normativo em 

fase de preparação irá focar esta vertente, nomeadamente o tipo de formação, os requisitos, 

as colocações, o perfil dos educadores, entre outros. Para além disso, está a ser desenvolvido 

um quadro legal para os profissionais do Pré-Escolar que melhor se enquadre na evolução e 

nas características do pré-escolar em Cabo Verde. 

 

Também de acordo com esta Equipa, grande parte das educadoras com licenciatura não 

estarão a trabalhar nos JI, mas antes a exercer docência no Ensino Básico. Isso acontecerá 

porque não há regulamentação salarial e todos os profissionais dos jardins de infância 
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recebem o mesmo, pouco atrativo, vencimento, independentemente da formação que têm. 

Em função disso, os docentes com formação procuram atividades noutro nível do sistema 

educativo, em busca de ofertas que sejam mais bem remuneradas. 

 

Grande parte das monitoras e das orientadoras em exercício salientaram a falta de formação 

como uma das debilidades do subsistema, o que acaba por interferir nas boas práticas 

educativas do pré-escolar. Várias delas referiram essa lacuna, não só ao nível da formação 

contínua, mas também da formação inicial. 

 

No que se refere às instituições privadas, a lei exige que no momento em que pedem o alvará 

para a abertura da instituição, seja identificada pelo menos uma pessoa formada48, assumindo 

o compromisso de recrutarem mais profissionais com formação, o que acaba por não 

acontecer na perspectiva das Equipas do PE do MED, quer em São Vicente, quer na Praia49. 

Por trás dessa generosa condescendência oculta-se uma concepção de educação da infância 

segundo a qual pode ser considerada como tal quase qualquer local onde se garanta a 

higienização e a alimentação das crianças.  

 

Foi referido por várias educadoras, monitoras, responsáveis de instituições, e até mesmo por 

membros das equipas do MED, que, na prática, os docentes apresentam grandes dificuldades 

em trabalhar com crianças com deficiência. Já frequentaram várias formações alusivas às 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), no entanto sentem que, na teoria entendem, mas 

na prática, no dia-a-dia com as crianças, não conseguem aplicar os conhecimentos adquiridos. 

Estas crianças estarão “integradas na sala mas não incluídas nas actividades”50, o que se 

reflete na dificuldade referida anteriormente e ainda pelo facto de não existir material 

didático próprio para trabalhar com estas crianças. 

 

 

6.4. Acesso e oferta de Educação Pré-Escolar 

 

Segundo a equipa do PE do MED da Praia, o programa nacional para a pequena infância que 

está a ser elaborado terá a finalidade de alargar o Pré-Escolar, de modo a que todas as crianças 

possam frequentar este nível de ensino, assegurando assim o acesso de todas as crianças ao 

ensino pré-escolar; trata-se de uma expetativa bastante promissora, para a qual é bom que a 

sociedade civil esteja atenta, pelo que ela pode significar para todas as crianças 

caboverdianas. Atualmente a estimativa é que 15% das crianças não tenham acesso ao pré-

                                                      
48 Com base no Estatuto do Ensino Privado. 

49 Informação recolhida nas entrevistas realizadas a amba em novembro e dezembro de 2013. 

50 Informação recolhida na entrevista realizada no dia 10 de dezembro de 2013 
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escolar. O MED propõe-se a resolver este défice até ao final de 2016, particularmente com a 

nova proposta normativa que está a ser desenvolvida. 

 

À partida, sendo um nível de ensino facultativo no quadro legal de Cabo Verde, poderíamos 

pensar que competiria ao Estado assegurar a oferta, perante a procura das famílias, não 

impondo que todas as crianças frequentem a educação escolar; no entanto, todos os pais e 

encarregados de educação presentes no Grupo Focal realizado na Praia concordaram com a 

reintrodução da obrigatoriedade de frequência da Educação Pré-Escolar, mesmo que seja por 

apenas um único ano. Ainda de acordo com essa perspectiva, nesse âmbito, o Governo e as 

Câmaras deveriam negociar de forma a que esta responsabilidade seja assumida oficialmente 

pelo Estado, designadamente no que se refere ao seu custo. Ou seja, os pais concordam com 

a obrigatoriedade do ensino pré-escolar, ao mesmo tempo em que reivindicam que os custos 

com a sua oferta seja de responsabilidade do Governo e das Câmaras. 

 

Atualmente, de acordo com o Anuário de Educação 2012/2013, na Praia existem no total 100 

JI, que albergam 6.188 crianças com idades entre os 0 e os 5 anos, divididas em 197 grupos. 

Perante estes dados, uma análise muito superficial feita a partir da divisão do número total 

de crianças por grupo de Educação Pré-Escolar no concelho da Praia, o número de crianças 

atribuídas a cada grupo é de cerca de 31 crianças. A mesma análise dos mesmos dados, apenas 

no ensino pré-escolar privado, indica que são 5.363 as crianças em idade pré-escolar 

matriculadas em JI de gestão privada, divididas em 159 grupos, o que representa que os 

grupos poderiam ser constituídos por cerca de 34 crianças. Nos dois casos, esses quocientes 

crianças/grupos são explicitamente inadequados para permitir mínimas condições de práticas 

educativas, o que pode explicar parte das dificuldades pedagógicas enfrentadas no cotidiano 

desses estabelecimentos. Seguindo a mesma estratégia de análise no concelho do Tarrafal, no 

geral o número de crianças por grupo seria de cerca de 19, sendo que no caso do ensino 

privado o número sobe para as 24 crianças. Finalmente, no caso do concelho de São Vicente, 

em termos gerais cada grupo seria constituído por cerca de 19 crianças, ao passo que no 

contexto do ensino privado esse número desce para cerca de 18 crianças. 

 

De acordo com informações recolhidas no mesmo Grupo Focal, em alguns bairros periféricos 

da Praia, as condições de funcionamento dos jardins são precárias, os espaços são 

inadequados, as salas não têm arejamento e as casas de banho são deficientes. No entanto, 

não pode ser feita uma generalização dessa avaliação. Por outro lado, os horários de 

funcionamento dos jardins correspondem às necessidades dos pais porque geralmente 

abarcam os dois períodos. Apenas os que funcionam durante um único período criam 

constrangimentos à população. Por último, reconhece-se que, em muito casos, as crianças 

não frequentam o pré-escolar, sobretudo, por causa da falta de meios financeiros mas, 

reconhece-se que os jardins geralmente são de fácil acesso em todas as comunidades, exceto 

em alguns casos no meio rural. 
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6.5. Financiamento da Educação Pré-Escolar 

 

Tal como já foi referido no capítulo anterior, aquando da breve descrição do pré-escolar, este 

subsistema de ensino recebe a menor fatia do total do orçamento destinado à educação em 

termos nacionais, correspondendo apenas a 0,1%. Este valor pode ser causa da maioria da 

oferta da Educação Pré-Escolar ser de gestão privada e a outra parte assegurada pelas 

comunidades e/ou Câmaras Municipais. De facto, do ponto de vista financeiro, há um grande 

desinvestimento do Governo na Educação Pré-Escolar e, portanto, este tem pouca capacidade 

de apoiar e de incentivar financeiramente essas mesmas iniciativas, como, aliás, se 

compromete no Artigo 18 da LBSE. 

 

Isso faz com que a maioria dos Jardins contatados ao longo da pesquisa se veja forçada a 

cobrar propina por cada criança matriculada. No caso do concelho da Praia, há uma grande 

diversidade de preços nos jardins: no setor privado variam de ECV 1.500 a ECV 2.000 escudos 

cabo-verdianos por mês. Em São Vicente, de acordo a Equipa do Pré-escolar de São Vicente, 

nos Jardins chamados públicos, as propinas pagam-se conforme o ordenado dos pais51. 

 

De acordo com a equipa do Pré-Escolar do Ministério de Educação (MED) na Praia, a 

responsabilidade do pré-escolar é das autarquias/câmaras, podendo ter o MED a iniciativa de 

equipar alguns JI com materiais didáticos e pedagógicos, ainda que as Câmaras pressionem o 

MED para assumir algumas responsabilidades financeiras. A limitação financeira acaba por se 

manifestar igualmente nas visitas e no apoio pedagógico aos JI com mais necessidades, tanto 

a nível material, como a nível pedagógico, sendo que não é possível chegar a todos devido aos 

gastos e “falta de combustível”. No entanto, é a mesma equipa que refere que essas 

deslocações são financiadas pelo UNICEF52. 

 

Ainda de acordo com essa equipa, mesmo que no Programa Nacional para a Pequena Infância, 

que está a ser desenvolvido, já estejam contempladas as responsabilidades no que toca ao 

financiamento do pré-escolar, atualmente as mesmas não estão bem definidas. 

Independentemente da responsabilidade do financiamento do pré-escolar, os pais e 

                                                      
51 Informação recolhida no Grupo Focal com Pais e Encarregados de Educação realizado na Praia , no dia 29 de 

novembro de 2013. 
52 Realizada no dia 21 de novembro de 2013. 
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encarregados de educação gostariam que houvesse transparência na gestão educativa e 

financeira e prestação de contas dos jardins infantis nas suas comunidades53. 

 

  

                                                      
53 Informação recolhida no Grupo Focal com Pais e Encarregados de Educação realizado em São Vicente, no dia 

20 de dezembro de 2013. 
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7. Caracterização da Rede Nacional da Campanha de 

Educação para Todos – Cabo Verde 

A RNCEPT-CV (Rede Nacional de Campanha de Educação para Todos – Cabo Verde) é uma 

coligação de Associações sem fins lucrativos que trabalha para a promoção da educação de 

qualidade para todos. O processo de criação e instalação da RNCEPT-CV aconteceu em 2008 

na Cidade da Praia com o apoio financeiro da ANCEFA. É composta por 14 associações, 

abrangendo os sindicatos, associação de professores, organização de mulheres, associações 

vocacionadas para atender as crianças com necessidades educativas especiais (NEE), 

associações de desenvolvimento comunitário voltados para a educação e cultura.  

 

A estrutura orgânica da Rede, aprovada na assembleia constituinte, permite uma 

representatividade em todos os cantos do país, apesar das dificuldades resultantes da 

descontinuidade territorial de Cabo Verde (formado por 10 ilhas). 

 

Desde 2008, período de instalação da Rede, as actividades desenvolvidas têm sido frutíferas, 

pela forma como se vem conseguindo participar nas coligações internacionais e na conquista 

de parceiros dentro do país, nomeadamente grandes ganhos junto do governo e das 

autoridades locais.  

 

A RNCEPT-CV tem participado em programas internacionais tal como o Programa de 

Cooperação Sul- Sul, liderado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Brasil), 

financiado pela OPEN SOCIETY Foundation e que envolveu os países de língua 

oficialportuguesa, que têm contribuído para o reconhecimento da RNCEPT-CV junto dos 

governantes Nacionais e cooperações internacionais sedeadas no país. 

 

A filiação na ANCEFA favoreceu e melhorou a participação da RNCEPT-CV nos assuntos 

essenciais da organização a nível Nacional e internacional e são exemplos do grande 

engajamento da Rede na Campanha Mundial de Educação para Todos. 

 

Com a  oficialização e publicação  no  jornal do estado denominado BOLETIM OFICIAL -BO II 

SÉRIE Nº 60 DE 10/10/2012,a criação do Site da RNCEPT-CV  (www.rncept-cv.org  / 

https://web.facebook.com/rnceptcv), todo o esforço vem no sentido da descentralização 

das acções para as outras ilhas, razão pela qual foram criadas, na orgânica da rede, figuras de 

coordenadores para a região norte e região sul do país.  

A RNCEPT-CV tem como objecto a missão de realizar acções de advocacia junto do Governo, 

Sociedade Civil, dos setores públicos e privados para que uma educação básica de qualidade 

seja acessível e usufruída por todos os cidadãos.  

https://web.facebook.com/rnceptcv
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No prosseguimento do seu objecto a RNCEPT-CV visa alcançar, em especial, os seguintes 

objectivos: 

(i) Promover um ensino básico alargado e de qualidade para todas as crianças;  

(ii) Zelar pela Inclusão das crianças com deficiência no sistema educativo; 

(iii) Contribuir para a melhoria do nível de alfabetização de adultos e acesso igual aos 

programas educativos e,  

(iv) Promover a qualidade do ensino e uma educação inclusiva que paute pela 

excelência e pelo desenvolvimento biopsicossocial de todos. 

  

A Assembleia Geral é composta por 3 pessoas, sendo o Presidente da ilha de São Nicolau e as 

restantes de Santiago.  
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8. Conclusões 

Com base nos dados recolhidos ao longo da pesquisa, bem como da análise dos documentos 

oficiais e outros relevantes para este objeto de estudo, contextualizados e discutidos ao longo 

de todo este relatório, foi possível chegar a um conjunto de conclusões, apresentadas a seguir: 

 

I. O Ministério da Educação está a levar a cabo uma reforma dos documentos normativos 

da Educação Pré-Escolar, contemplado no desenvolvimento do designado “Programa 

Nacional para a Pequena Infância”. Espera-se que este programa seja aprovado em 

2014 e implementado até ao final de 2016. 

 

II. Nos documentos legais existentes, há alguma incoerência no que se refere à idade das 

crianças oficialmente abrangidas pela Educação Pré-Escolar, sendo que na LBSE a 

referência é aos 4 anos, na seção da página oficial do MED dedicada ao pré-escolar a 

3 anos, ao passo que nos Anuários as estatísticas englobam as crianças desde os 0 anos. 

 

III. Por vezes, os órgãos de tutela do Pré-Escolar desconhecem a totalidade do 

enquadramento legal deste subsistema de ensino; esse desconhecimento é ainda 

maior ao nível das educadoras, das monitoras e mesmo das comunidades. 

 

IV. Perpetua-se uma falta de clareza ao nível das diferentes responsabilidades da 

Educação Pré-Escolar por parte dos atores-chave, oriunda da inexistência de uma 

política clara para a pequena infância e para o pré-escolar. Por exemplo, ao nível do 

ensino público, verifica-se alguma tensão entre as Câmaras Municipais e o próprio 

MED, no que se refere ao financiamento do Pré-Escolar. 

 

V. Existe uma falta de capacidade e de rigor dos órgãos de tutela, na supervisão das 

instituições de Educação Pré-Escolar, principalmente as privadas, o que acaba por 

afetar a qualidade dessa mesma educação. 

 

VI. Uma vez que não há um currículo bilíngue para o Pré-Escolar, algumas instituições 

usam apenas o crioulo como língua de ensino. No caso em que se usa, quer a língua 

materna, quer a língua oficial, não é clara como deve ser operacionalizada a 

correlação, por parte de educadoras, de monitoras e mesmo de instituições. 

 

VII. Verifica-se um grande défice na qualidade de ensino pré-escolar devido a diversos 

fatores, como sejam: falta de recursos; falta de pessoal qualificado; espaços físicos 

inadequados; falta de acompanhamento pedagógico; carência de normas 

regulamentadoras de abertura e funcionamento dos jardins-de-infância. 
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VIII. A qualificação dos profissionais de Educação Pré-Escolar é claramente insuficiente e a 

oferta de formação inicial e contínua é diminuta. 

 

IX. No que se refere à Educação Pré-Escolar de crianças com NEE, o sistema de ensino não 

está preparado para a sua inclusão, sendo que as práticas são inadequadas e os 

materiais insuficientes. 

 

X. A maior parte da oferta de Educação Pré-Escolar é de gestão privada e esse facto é 

aceito e incentivado pelo governo. 

 

XI. O financiamento da Educação Pré-Escolar assume-se como um obstáculo a vários 

níveis: acesso, supervisão, produção e disseminação de materiais, entre outros. 

 

XII. A percentagem do orçamento de educação destinado a Pré-Escolar é perfeitamente 

irrelevante no cenário geral da Educação, correspondendo apenas a 0,1% do 

orçamento dessa pasta. 

 

XIII. Do ponto de vista individual, o acesso à Educação Pré-Escolar de qualidade é 

assimétrico, quer em função do contexto em que se vive, rural/urbano, quer em 

termos das características pessoais, língua de expressão, dificuldades de 

aprendizagem, quer em termos do poder económico dos pais. Isto é agravado pelo 

facto deste tipo de educação ser facultativa. 

 

XIV. Apesar da Educação Pré-Escolar ser apresentada como uma prioridade na LBSE, revista 

em 2010, na verdade o desinvestimento financeiro e a ausência de enquadramento 

normativo, têm prejudicado a operacionalização dessa prioridade. 
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9. Recomendações 

 

Dentre as recomendações apontadas durante a oficina realizada em Cabo Verde sob a 

coordenação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha Brasileira), destaca-

se, essencialmente, os seguintes pontos: 

 

1. Faltam normativos que possibilitem a atuação de uma equipa pedagógica no Pré-Escolar. 
Faltam dispositivos legais (portarias, resoluções, por exemplo) que orientem e 
regulamentem as práticas curriculares do Pré-Escolar. 
 

Estratégias 

 

1. Considerando que há notícias de tramitações de proposições do governo 
(possivelmente ligadas ao Programa Nacional para a Primeira Infância), que 
tipificariam normativos ligadas às políticas curriculares, propôs-se que: 
 
 
a) a Rede deve tomar conhecimento dos textos dos normativos/dispositivos 
existentes, o que significa leituras densas para garantir as apropriações dos 
documentos, dos seus significados e das suas decorrências; 
 
b) a partir dessas leituras, a Rede deveria fazer proposições (modificativas, supressivas 
ou inclusivas) de modo a garantir a base legal reclamada nos itens de referência e, 
 
c) estabelecer linha de diálogos propositivos com o Ministério da Educação e Desporto, 
de modo a tentar incluir os subsídios construídos pela Rede (ação anterior). 
 

Caso contrário, se não houver documentos e propostas tramitando no governo: 
 
a) a Rede insistirá para a elaboração de proposta de normativo pelo MED que defina e 
regulamente a função da equipe pedagógica na Educação Pré-Escolar e, insistindo que 
essas construções sejam feitas em diálogos contínuos com a Rede, 
 
b) a Rede incidirá para que a proposta normativa seja aprovada pelo Conselho de 
Ministros. 

 
 
2. Faltam dispositivos legais (portarias, resoluções, por exemplo) que definam a formulação 
de um currículo específico para o Pré-Escolar. 
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Considerando que há notícias de tramitações de proposições do governo (possivelmente 
ligadas ao Programa Nacional para a Primeira Infância), que tipificariam normativos ligadas às 
políticas curriculares, propôs-se que: 

 
 
a) a Rede deve tomar conhecimento dos textos dos normativos/dispositivos 
existentes, o que significa leituras densas para garantir as apropriações dos 
documentos, dos seus significados e das suas decorrências; 
 
b) a partir dessas leituras, a Rede deveria fazer proposições (modificativas, supressivas 
ou inclusivas) de modo a garantir a base legal reclamada nos itens de referência e, 
 
c) estabelecer linha de diálogos propositivos com o Ministério da Educação e Desporto, 
de modo a tentar incluir os subsídios construídos pela Rede (ação anterior). 
 
Caso contrário, se não houver documentos e propostas tramitando no governo: 
 
a) incidir junto à Direção Nacional do MED para a criação de um novo programa 
curricular, prevendo as seguintes ações: (a) encontro de trabalho; (b) mesa redonda 
sobre o tema - televisionada; (c) seminário nacional da Rede para discussão do 
currículo; 
 
b) identificar parceiros interessados em desenvolver ações na área (Unicef, Unecso - 
Paris, Cooperação Luxemburguesa, por exemplo); 
 
c) Elaboração de nota técnica da Rede sobre a importância da formulação de um 
currículo específico bilíngue para o Pré-Escolar. 

 

 

3. Guia Curricular/ orientações curriculares: existem as orientações, existe o Guia e 
existiram formações. Entretanto, ainda muitos profissionais de infância não reconhecem os 
Guias e também não foram contemplados com as formações de capacitação para utilização 
do Guia em questão. Vale destacar que os Guias existentes carecem de atualizações. 
 
Considerando que há dúvidas sobre a existência de uma proposta de programa curricular para 
o Pré-Escolar, cuja intenção seria a atualização dos Guias existentes, propuseram-se as 
seguintes ações: 
 
 
a)tomar conhecimento da sua existência, ou não; 
 
b) se existir a referida proposta, em estudo no MED, repetir-se-iam os encaminhamentos dos 
itens anteriores, a saber;  
 c) tomar conhecimento através de leituras aprofundadas, 
 d) construção de proposições e 
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 e) estabelecer diálogos propositivos com o MED; 
 
3. Se não existir a proposta em questão, os encaminhamentos seriam os seguintes: 

 
 a) pressionar/sensibilizar os atores do MED, vinculados ao Pré-Escolar, sobre a 
necessidade de atualização desses documentos, 
 b) nesses diálogos, reafirmar que essas construções sejam feitas em diálogos 
contínuos com a Rede, 
 c) essa elaboração seria feita ao longo de 2015, prazo para sua 
divulgação/socialização, de modo que sua implantação ocorresse a partir de 2016. 

 
4. Que papel cumpre a aprendizagem-ensino? O que é uma língua estrangeira? 
 
RESSALVA ao art. 17, alínea (e) da LBSE: aprendizagem-ensino no Pré-Escolar deveria ser em 
kriolu, uma vez que as crianças da faixa etária dessa etapa do ensino ainda estão a aprender 
a língua materna. 
 
Para que o ensino Pré-Escolar seja ministrado na lingua materna da criança, a Rede: 
 
1. Sensibilizará os pais sobre a importância do ensino em kriolu; 
 
2. Incidirá para uma revisão da LBSE - art. 17, alínea (e): que o ensino Pré-Escola seja 
ministrado em kriolu. 
 

 
a) Pesquisará como outros países regem o ensino do Pré-Escolar com relação ao ensino 
de línguas: Brasil (escolas estrangeiras), Bolívia (país multinacional), etc. 
b) a Rede elaborará, em parceria com outros atores políticos releventes para a áreas, 
uma proposta de revisão da LBSE - art. 17, alínea (e); 
c) a Rede incidirá junto ao Assembleia Nacional para a aprovação da proposta de 
revisão da LBSE - art. 17, alínea (e). 
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11. Anexos 

 

Anexo 1: Guiões de entrevista utilizados na pesquisa de campo 

A. Ficha de Caracterização do Entrevistado 

B. Ficha de Caracterização do Pré-Escolar 

C. Guião de Grupo Focal para Comunidade 

D. Guião de Grupo Focal para Educadores 

E. Guião de Entrevista para Especialista para Pré-Escolar 

F. Guião de Entrevista para Lideres Comunitários 

G. Guião de Entrevista para Ministérios de Tutela do Pré-Escolar 

H. Guião de Entrevista para representantes de ONGs e OSCs 

I. Guião de Entrevista para representantes da Rede Nacional e Sindicatos 

J. Guião de Entrevista para Responsáveis do Pré-Escolar 
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Ficha de Caracterização do Entrevistado54 

 

Data: ___/___/____ 

Local: 

 

 

1 – Identificação 

Nome: 

Contato (email / telefone): 

Sexo: Ano de Nascimento: 

Local de nascimento (município, província/região e país): 

 

Local de residência (município, província/região e país): 

 

Local de trabalho: 

 

Cargo: 

Período (integral ou parcial): 

 

2 – Formação Académica 

Habilitações académicas: 

 

 

Formação académica: 

 

 

Local(ais) de formação académica: 

 

                                                      
54 A Ficha de caracterização do entrevistado tem como função recolher informações objetivas sobre os 

entrevistados e deverá ser preenchida no início de cada entrevista, pelo que se pode considerar uma introdução 

aos guiãos de entrevista. As percepções sobre os entrevistados e informações sobre temas específicos deverão 

ser recolhidos nos guiãos de entrevista. 
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3 – Experiência Profissional 
Experiência profissional: 

 

 

 

Experiência profissional no âmbito da Educação de Infância: 

 

 

 

Outras atividades profissionais desempenhadas: 

 

 

 

 

 

 

Observações: 
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Ficha de caracterização do Pré-Escolar/Escola/Escolinha55 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

1. Dados do Pré-Escolar/Escola/Escolinha 

País:  Província:  

Município:  Distrito: 

Bairro/comunidade: 

 

Nome do Jardim/Escolinha:  

Endereço da escola: 

 

Entidade Proprietária/Responsável: 

 

Pessoa Responsável e função: 

 

Contacto (email/telefone): 

Data de abertura: 

Nome da pessoa que acompanhou a visita: 

Função: 

 

2. Organograma 

                                                      
55 A Ficha de caracterização do Pré-Escolar/Escola/Escolinha deverá ser preenchida pelo pesquisador e tem como 

objetivo avaliar o espaço físico da escolinha e descrever a composição do quadro de funcionários. Sugere-se que 

seja feito antes das entrevistas. 
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3. Historial56 

 

 

 

4. Tipo de gestão 

☐ Pública ☐ Privada 

☐ Comunitária ☐ Pública Iniciativa Comunitária 

☐ ONG ☐ Confessional / Igreja  

☐ Outro: 

 

5. Horário de funcionamento 

Período Horário Obs (ex: indicar se atende às necessidades da comunidade) 

Manhã   

Tarde   

 

6. Níveis de ensino, número de turmas e de crianças por idade/classe: 

Níveis de Ensino 
Nº de turmas por 

idade/nível 

Nº de crianças por 

idade/nível (F + M) 

                                                      
56 No campo “Historial” pretende-se recolher não só a história escrita nos documentos oficiais, mas também a 

história real, vivida no quotidiano dos estabelecimentos escolares, narrada através dos relatos dos atores 
entrevistados pela pesquisa. 
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Creche ☐Sim  ☐Não 
0-2 anos ____________ 

2 anos ______________ 

0-2 anos ____ F + ___M 

   2 anos ____ F + ___ M 

Jardim ☐Sim  ☐Não 
3 anos ______________ 

4 anos ______________ 

3 anos ____ F + ____ M 

4 anos ____ F + ____ M 

Pré-escolar ☐Sim  ☐Não 5 anos ______________ 5 anos ____ F + ____ M 

Ensino 

Primário 
☐Sim  ☐Não 

1ª Classe_____________ 

2ª Classe_____________ 

3ª Classe_____________ 

4ª Classe_____________ 

1ª Classe ___ F + ___ M 

2ª Classe ___ F + ___ M 

3ª Classe ___ F + ___ M 

4ª Classe ___ F + ___ M 

 Totais     ______ F + ______ M 

 

7. Crianças com deficiência 

Tipo de deficiência Nº de crianças Observações 

☐ Auditiva   

☐ Visual   

☐ Motora   

☐ Mental   

☐ Neuro-motora   

☐ Outra: 

 

  

 

8. Recursos Humanos 

Cargo Nº pessoas 

Diretor ☐Sim  ☐Não  

Diretor Pedagógico ☐Sim  ☐Não  

Diretor Administrativo ☐Sim  ☐Não  

Educador de infância ☐Sim  ☐Não  

Professor ☐Sim  ☐Não  

Chefe da Secretaria ☐Sim  ☐Não  

Secretário (atendimento administrativo) ☐Sim  ☐Não  

Bibliotecário  ☐Sim  ☐Não  

Cozinheiro ☐Sim  ☐Não  

Serventes ☐Sim  ☐Não  

Financeiro ☐Sim  ☐Não  

Outros: ☐Sim  ☐Não  

Nº total de recursos humanos da escola  
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9. Habilitações académicas dos educadores de infância 

 

9.1. Habilitação académica dos Professores 

Nível académico N.º educadores de infância (F + M) 

Mestrado ou doutoramento  

Licenciatura  

Bacharelato  

Ensino Médio / Secundário 
Indicar classe 

 

Ensino Básico 
Indicar classe 

 

Em formação 
Indicar classe 

 

Sem escolaridade  

 

9.2. Habilitação académica do Director 

Nível académico Que universidade/qual área? 

Mestrado ou doutoramento  

Licenciatura  

Bacharelato  

Ensino Médio / Secundário 
Indicar classe 

 

Ensino Básico 
Indicar classe 

 

Em formação 
Indicar classe 

 

Sem escolaridade  

 

9.3. Habilitação académica do Director Pedagógico 

Nível académico Que universidade/qual área? 

Mestrado ou doutoramento  

Licenciatura  

Bacharelato  

Ensino Médio / Secundário 
Indicar classe 

 

Ensino Básico 
Indicar classe 

 

Em formação  
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Indicar classe 

Sem escolaridade  

 

10. Funcionamento pedagógico 

 

 
Formações / 

Capacitações57 

Reuniões de 

planificação 

Reuniões de 

pais / 

encarregados de 

educação / 

comunidade* 

Outros58 

Entidade 

responsável 

☐ 

 

☐ Assinalar caso 

não exista 

☐ 

 

☐ Assinalar caso 

não exista 

☐ 

 

☐ Assinalar caso 

não exista 

☐ 

 

☐ Assinalar caso 

não exista 

Tema/ 

Conteúdo 

 

 

 

   

Periodicidade 

☐ semanal 

☐ quinzenal  

☐ mensal 

☐ bimensal 

☐ trimensal 

☐ semestral 

☐ anual 

☐ ______ 

☐ semanal 

☐ quinzenal  

☐ mensal 

☐ bimensal 

☐ trimensal 

☐ semestral 

☐ anual 

☐ ______ 

☐ semanal 

☐ quinzenal  

☐ mensal 

☐ bimensal 

☐ trimensal 

☐ semestral 

☐ anual 

☐ ______ 

☐ semanal 

☐ quinzenal  

☐ mensal 

☐ bimensal 

☐ trimensal 

☐ semestral 

☐ anual 

☐ ______ 

 

11. Materiais e equipamentos 

Recursos Materiais 
Número 

(suficiente?) 
Estado de conservação 

Carteiras ☐Sim   ☐Não   

Bancos/Cadeiras ☐Sim   ☐Não   

Secretárias ☐Sim   ☐Não   

Esteiras ☐Sim   ☐Não   

Mesas ☐Sim   ☐Não   

Estantes ☐Sim   ☐Não   

                                                      
57 Algumas ONGs promovem capacitações de curta duração para os educadores de educação infantil. Estas 

capacitações não têm certificação formal, visam apenas aumentar as capacidades dos educadores em 
determinadas áreas e poderam ser consideradas por essa pesquisa. 
58 Indicar se existem educadores, e quantos, com formação em educação inclusiva. 
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Armários ☐Sim   ☐Não   

Quadros ☐Sim   ☐Não   

Dicionários ☐Sim   ☐Não   

Gramática ☐Sim   ☐Não   

Livros de Cultura Geral ☐Sim   ☐Não   

Livros em Português ☐Sim   ☐Não   

Livros noutras línguas ☐Sim   ☐Não   

Livros de literatura infantil ☐Sim   ☐Não   

Jogos didáticos ☐Sim   ☐Não   

Brinquedos pequenos ☐Sim   ☐Não   

Brinquedos externos ☐Sim   ☐Não   

Sala/espaço com espelho ☐Sim   ☐Não   

Material didático para o 

professor 
☐Sim   ☐Não 

  

Materiais locais produzidos 

pelos professores 
☐Sim   ☐Não 

  

Materiais adaptados a 

crianças com deficiência 
☐Sim   ☐Não 

  

Instrumentos musicais ☐Sim   ☐Não   

Currículo (impresso) ☐Sim   ☐Não   

Programas de aula ☐Sim   ☐Não   

Mapas ☐Sim   ☐Não   

Material de escritório 

(caderno, caneta, lápis, etc) 
☐Sim   ☐Não 

  

Computador ☐Sim   ☐Não   

Impressora ☐Sim   ☐Não   

Fotocopiadora ☐Sim   ☐Não   

Outros: 

 
☐Sim   ☐Não 

  

 

12. Infraestruturas 

Item Número Estado de conservação 

Salas de aula ☐Sim   ☐Não   

Biblioteca/Centro de 

Recursos 
☐Sim   ☐Não   

Sala de professores ☐Sim   ☐Não   

Secretaria ☐Sim   ☐Não   

Sala de direção ☐Sim   ☐Não   

Refeitório/Cantina ☐Sim   ☐Não   
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Centro Impressão ☐Sim   ☐Não   

Gabinete Pedagógico ☐Sim   ☐Não   

Comissão de Pais ☐Sim   ☐Não   

Recreio/Pátio/Parque 

infantil 
☐Sim   ☐Não   

Casas de banho exclusivas/ 

adaptadas para crianças  
☐Sim   ☐Não   

Casas de banho exclusivas 

para crianças separadas por 

gênero 

☐Sim   ☐Não   

Casas de banho para adultos ☐Sim   ☐Não   

Instalações desportivas ☐Sim   ☐Não   

Vedação ☐Sim   ☐Não   

Espaço para dormir (avaliar 

se tem cama, cobertor, 

cortina na sala) 

☐Sim   ☐Não   

Outros: 

 
☐Sim   ☐Não   

 

13. Energia e abastecimento de água 

Energia elétrica Água 

Energia elétrica -  ☐Sim  ☐Não Água - ☐Sim  ☐Não 

☐ Rede pública ☐ Rede pública 

☐ Gerador ☐ Poço com balde 

☐ Energia solar ☐ Poço com bomba manual 

☐ Outro: 
☐ Furo 

☐ Outro: 

 

14. Higiene e prevenção (segurança) 

Item Existe? Condições adequadas? 

WC separadas para crianças e adultos ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Latrinas separadas para crianças e adultos ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Primeiros socorros ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Água potável disponível/acessível para as 

crianças e adultos 
☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Água potável disponível/acessível para 

cozinhar 
☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Alimentos bem acondicionados ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Alimentos frescos ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 
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Manuseamento adequado dos alimentos 

(as cozinheiras lavam as mãos com 

sabonete, usam toucas, aventais) 

☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Acesso das crianças à cozinha ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Louça adaptada à idade das crianças ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Higiene das crianças antes e depois das 

refeições 
☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Espaços arejados/iluminados ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

Espaços limpos com frequência ☐Sim  ☐Não ☐Sim  ☐Não 

 

15. Recursos financeiros 

Receitas Observações 

Inscrição/matrícula (valor) ☐Sim  ☐Não  

Propina (valor) ☐Sim  ☐Não  

Donativos (valor) ☐Sim  ☐Não  

Fundos de missões confessionais (valor) ☐Sim  ☐Não  

Apoio do Estado (valor) ☐Sim  ☐Não  

Apoio de ONG/associações nacionais 

(valor) 
☐Sim  ☐Não 

 

Apoio de organizações internacionais 

(valor) 
☐Sim  ☐Não 

 

Iniciativa da comunidade local (valor) ☐Sim  ☐Não  

Apoio privado (valor) ☐Sim  ☐Não  

Outras: ☐Sim  ☐Não  

 

Despesas Observações  

Diretor (valor) ☐Sim  ☐Não  

Professor/Educador de infância (valor) ☐Sim  ☐Não  

Bibliotecário (valor) ☐Sim  ☐Não  

Cozinheira (valor) ☐Sim  ☐Não  

Serventes (valor) ☐Sim  ☐Não  

Guarda (valor) ☐Sim  ☐Não  

Obras/manutenção nas infraestruturas 

(valor) 
☐Sim  ☐Não 

 

Aquisição de materiais didáticos e manuais 

(valor) 
☐Sim  ☐Não 

 

Aquisição de materiais consumíveis (valor) ☐Sim  ☐Não  

Aquisição de mobiliário (valor) ☐Sim  ☐Não  

Aquisição de material tecnológico (valor) ☐Sim  ☐Não  
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Água e Luz (valor) ☐Sim  ☐Não  

Comunicação (valor) ☐Sim  ☐Não  

Outras: ☐Sim  ☐Não  

 

 

16. Conhecimento da intervenção da Rede Nacional de Educação Para Todos 

 

 

 

17. Observações e impressões do pesquisador 
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

 Guião de Grupo Focal para a Comunidade59 

 

O guião de grupo focal apresentado será utilizado em comunidades no meio urbano e/ou 

rural. 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade60. 

Orientações: 

1. Constituir um grupo de seis a dez pessoas – de acordo com o número de crianças, envolver 

o comité de gestão/convidados do grupo de pais das escolas primárias (período de 

transição e desistência). Tentar equilibrar o género (e incluir pessoas credíveis das 

comunidades). Devido aos fatores socioculturais locais que tem grande influência nas 

dinâmicas de género, e por forma a garantir a participação das mulheres, fazer duas 

reuniões, uma apenas para homens e outra para mulheres. 

2. Recolher informações sobre a comunidade, sobre a dinâmica de interação entre os atores 

daquele espaço, sobre relação da comunidade com o pré-escolar, sobre como os pais 

avaliam o pré-escolar e desenvolvimento da criança e sobre o que as crianças pensam do 

pré-escolar.  

3. Considerar as relações de poder entre o conjunto de pessoas que se pretende convidar, 

já que a presença de uns pode ser inibidora de outros participarem ativamente no grupo 

de discussão. 

4. Adequar a linguagem ao contexto de investigação (Ex. no caso de Moçambique, onde se 

lê pré-escolar deve ler-se Escolinha). 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a abordar61 

Introdutores Apresentar o objetivo do 

grupo focal e as questões 

de ordem ética. 

- Contextualização do grupo focal. 

- Confidencialidade dos dados. 

                                                      
59 Opta-se pelo termo comunidade por incluir encarregados de educação e pais de crianças que frequentam ou 

não o ensino pré-escolar. Entenda-se, para o caso de Moçambique, que este termo designa também a estrutura 
administrativa - territorial mais local existente, onde estão implantadas as escolinhas comunitárias. 
60 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de São 

Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de qualidade. 
61 Tendo em conta a comunidade em questão, a forma como as perguntas são feitas, estrutura e vocabulário, o 

guião terá que ser simplificada. Estas são apenas perguntas indicativas do conteúdo que se pretende recolher. 
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Bloco 1 

Atividades 

Aferir o conhecimento da 

comunidade face às 

atividades realizadas no 

ensino pré-escolar. 

1. Tem conhecimento do tipo de atividades 

que se realizam no ensino pré-escolar? 

[orientar a pergunta substituindo pré-

escolar pelo tipo de instituição, por exemplo 

pré-escolar] 

2. Participa na definição dessas atividades? 

[se a resposta for afirmativa, o consultor 

deve tentar perceber em que momento do 

ano letivo é que os pais são chamados a 

participar na definição de atividades e de 

que modo é que tal é efetuado] 

3. Os pais/membros da comunidade têm 

alguma habilitação literária/académica? 

[perceber como o nível de habilitações 

literárias ou académicas dos pais 

influenciam na motivação e 

acompanhamento das crianças, no contacto 

dos pais com os educadores, visitas dos pais 

ao pré-escolar, etc.] 

4. Qual é a perceção das crianças matriculadas, 

sobre o pré-escolar? 

[perceber o que as crianças pensam sobre o 

pré-escolar, espaços para brincar, 

educadores, coleguinhas, lanches, etc.] 

Bloco 2 

Formação / 

Perfil do 

Educador 

Compreender se a 

comunidade considera a 

formação do 

educador(a)/professor(a) 

adequada ao exercício das 

suas funções 

5. Que conhecimentos é que considera que o 

educador/professor do seu educando/filho 

deve possuir? 

[o consultor deve explorar os conhecimentos 

dos pais sobre a formação que o 

educador/professor possui ou deve possui] 

Bloco 3 

Práticas letivas 

Identificar os 

conhecimentos da 

comunidade tem sobre as 

práticas letivas 

6. O que é que considera importante o seu 

educando/filhos aprender no ensino pré-

escolar? 

[o consultor deve tentar perceber se os 

encarregados de educação/pais conhecem o 

currículo do ensino pré-escolar e/ou apenas 

os conteúdos abordados neste nível de 

ensino, para se compreender se estão 

adequados para os seus educandos] 
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7. Sabe qual é a língua utilizada na instituição 

de ensino pré-escolar que o seu 

educando/filho frequenta? 

[o consultor deve explorar se os 

encarregados de educação/pais têm 

conhecimento se é utilizada a língua 

portuguesa e/ou a língua materna do seu 

educando. Caso os pais não saibam, deve 

tentar saber porquê. Caso refira apenas uma 

das línguas deve explorar porquê] 

Bloco 4 

Caracterização 

da escola  

 

 

 

Caracterizar as 

infraestruturas existentes 

e o funcionamento das 

instituições de ensino pré-

escolar 

8. Como é que considera o espaço da 

instituição de ensino pré-escolar, face às 

necessidades do seu educando(a)/filho(a)? 

[o consultor deve tentar compreender se os 

espaços da instituição do ensino pré-escolar 

têm condições para acolher os educandos 

matriculados: espaços de 

aprendizagem/salas de aula, espaço de 

lazer/recreio] 

9. Considera que os horários de 

funcionamento da instituição de ensino pré-

escolar são adequados às necessidades dos 

seus educandos e à profissão do próprio 

encarregado de educação/pais? 

[o consultor deve explorar se o tempo que as 

crianças permanecem na instituição de 

ensino pré-escolar é suficiente para os seus 

educandos/filhos aprenderem e se o horário 

de funcionamento da instituição é 

compatível com o horário de trabalho do 

encarregado de educação/pai] 

10. Os espaços do pré-escolar são usados pela 

comunidade para realizar atividades de lazer 

com as crianças? O pré-escolar aluga os seus 

espaços à comunidade como forma de 

angariação de receitas?  

[perceber se o pré-escolar tem outras formas 

de angariar receitas próprias, para além das 
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receitas provenientes das matrículas e 

propinas] 

Bloco 5 

Financiamento 

 

 

Aferir a participação 

financeira da comunidade 

na instituição de ensino 

pré-escolar 

11. De que modo é que a comunidade contribui 

para o funcionamento da instituição de 

ensino pré-escolar? 

[o consultor deve explorar se existe alguma 

propina e se a comunidade contribui para o 

pagamento do salário do 

educador/professor] 

Bloco 6 

Acesso e oferta 

/ caracterização 

da comunidade 

Identificar a oferta 

institucional para o ensino 

pré-escolar 

 

12. Por que é que matriculou o seu 

educando/filho no ensino pré-escolar e 

nesta instituição em particular? 

[o consultor deve perceber por que é que é 

importante, para os pais, os educandos 

frequentarem o ensino pré-escolar e se 

todos que conseguiram matricular os seus 

educandos. Se não o conseguiram explorar 

porque motivo tal ocorreu. Deve, 

igualmente, tentar perceber se a matrícula 

poderia ter sido feita noutra instituição] 

13. Existem crianças em idade pré-escolar que 

não estão matriculadas? Quais lhes parecem 

ser os motivos? 

[o consultor deve perceber porque é que 

existem, na comunidade, crianças não 

matriculadas no pré-escolar] 

14. O pré-escolar existente na comunidade são 

de fácil acesso para os pais e para as 

próprias crianças? 

[perceber a distância que as crianças 

percorrem de casa para o pré-escolar e 

quanto tempo levam, em média, nesse 

trajeto] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Grupo focal para Educadores(as)/ Professores(as) 

 

O guião apresentado será a base do grupo focal para realizar aos Professores(as)/ 

Educadores(as), que se encontram localizados tanto no meio urbano como rural. Serão 

abrangidos, sempre que possível/aplicável, Jardins de Infância de gestão pública, privada, 

comunitária e de ONG. 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade. 

Orientações:  

1. Constituir um grupo de seis a dez pessoas. 

2. Analisar a formação/treino/capacitação e tipos de incentivo (financeiro, 

motivacionais), a relação dos educadores com a comunidade, com as crianças, com 

os outros educadores e supervisores, e a formalização da carreira profissional dos 

educadores. 

3. Ter em atenção as relações de poder, já que são colocadas questões relacionadas 

com a coordenação e a presença do diretor e /ou coordenadores pode influenciar a 

participação dos outros negativamente. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo do 

grupo focal e as questões 

de ordem ética. 

- Contextualização do grupo focal. 

- Confidencialidade dos dados. 

Bloco 1 

Enquadramento 

legal 

Aferir o conhecimento 

dos 

Educadores/Professores 

relativamente aos 

documentos que 

enquadram o pré-

escolar. 

15. Conhece os documentos legais 

associados à sua profissão de 

Educador/ Professor? Como os aplica 

na sua prática diária? 

[perceber se os educadores conhecem 

a existência de documentos legais que 

regulam a sua profissão, por exemplo, 

Estatuto da Carreira Docente, Lei de 

Bases, Currículo, etc.] 

Bloco 2 

Formação / Perfil 

dos Educadores 

Averiguar o acesso e 

valorização dos 

16. Que tipo de formação existe para os 

Educadores? Tem acesso a essa 
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Educadores/ Professores 

à formação. 

formação? É adequada/suficiente 

para o exercício das suas funções? 

[explorar também se os próprios 

educadores têm formação inicial e que 

formação contínua fizeram] 

17. A carreira profissional de educador 

existe e é reconhecida? Qual é a 

remuneração desta carreira 

comparativamente à do professor, 

por exemplo? 

[perceber se a carreira profissional de 

educador existe e como ela é 

remunerada qual o montante da 

remuneração (público/privado)] 

Bloco 3 

Planificação 

Identificar a forma como 

os Educadores/ 

Professores planificam. 

18. Como planifica as atividades ao longo 

do ano? 

[perceber se a comunidade participa na 

elaboração da planificação; se os 

educadores usam um plano elaborado 

por eles ou se é um plano imposto; se 

planificam sozinhos ou com outros 

educadores; que vantagens veem nesse 

tipo de planificação (individual e/ou 

conjunta)] 

19. Existem reuniões regulares com os 

pais e/ou encarregados de educação? 

[perceber se estas reuniões acontecem, 

com que regularidade, se são úteis, se 

têm influência no processo de 

aprendizagem das crianças e no 

acompanhamento por parte dos pais] 

20.  [perceber se o currículo usado no pré-

escolar é um currículo local, misto ou 

completamente imposto pela 

instituição de tutela] 
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21. De que forma é que o material 

didático é preparado/construído? 

[perceber se os materiais, jogos, etc., 

seguem uma orientação curricular ou 

não] 

Bloco 4 

Monitorização/ 

Supervisão do pré-

escolar 

Perceber se os 

Educadores/ Professores 

são supervisionados e 

qual sua importância 

22. Como é realizado o apoio na 

planificação das atividades e no 

acompanhamento das aulas? É 

importante esse apoio (supervisão)? 

23. Quem acompanha e avalia o plano de 

atividades? Como? Com que 

frequência? 

Bloco 5 

Qualidade 

Aferir a qualidade das 

práticas educativas. 

24. Em que medida as orientações 

curriculares se adaptam às 

necessidades dos alunos? 

25. Essas orientações curriculares são 

suficientes para conseguirem planificar 

no dia-a-dia? 

26. Em que momento utilizam a língua 

materna e a língua portuguesa nas 

atividades do jardim? Porquê?  

[explorar o porquê de usarem a Língua 

Portuguesa – por ser obrigatório ou 

por considerarem importante – e de 

usarem a Língua Materna – falta de 

conhecimento dos professores, para 

comunicar com os alunos, por 

exemplo] 

27. Consideram que têm os recursos 

necessários para concretizar uma boa 

prática na sala de aula?  

[recursos materiais, espaço/ estrutura, 

n.º de alunos por turma, etc.] 

28. O que gostariam de ver melhorado na 

vossa profissão?  

[explorar o grau de motivação/ 

satisfação do professor: horário, 

salário, estatuto, distância entre a 

residência e o local de trabalho, etc.] 
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29. De que forma é que o ensino pré-

escolar prepara os alunos para o 

ensino primário? 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade  
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista para Especialistas em Educação Pré-escolar 

 

Guião de referência para as entrevista semiestruturada com Especialista em Educação Pré-

escolar. Será dada prioridade para especialistas com experiência e conhecimento profundo 

sobre a situação de educação pré-escolar no país onde estiver sendo realizada a pesquisa. O 

profissional poderá estar vinculado a instituições académicas e de pesquisa, organizações da 

sociedade civil e/ou parceiros de cooperação.  

 

Objetivo geral da pesquisa: compreender o que garante o acesso à Educação pré-escolar 

de qualidade no país62 

Blocos temáticos Objetivo específico Formulário de perguntas/ aspetos a 

serem abordados 

Introdutores Apresentação da 

pesquisa e questões 

objetivas. 

- Apresentar a pesquisa 

- Garantir a confidencialidade dos dados 

- Preencher a ficha de caracterização do 

entrevistado 

Bloco 1 

Caracterização da 

educação pré-

escolar/ questões 

normativas 

Caracterizar as políticas 

que enquadram o 

ensino pré-escolar. 

 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas da 

educação pré-escolar.  

1. Como surgiu e se desenvolveu a 

educação de infância no país? 

2. Como é que caracteriza o quadro 

político-legal sobre a educação pré-

escolar no país, com destaque para o 

ensino pré-escolar? 

3. Na sua perspetiva, o país possui um 

quadro de políticas e leis suficientemente 

desenvolvido para responder às 

necessidades da educação pré-escolar? 

4. Que aspetos considera que devem ser 

revistos, incorporados ou fortalecidos no 

atual quadro vigente? 

                                                      
62 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar e, no caso de 

São Tomé e Príncipe, o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e Básica de 
qualidade. 
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5. Caso exista um quadro político-legal, 

quais são as principais lacunas 

identificadas que impedem a sua efetiva 

implementação? 

6. Caso não exista, que tipo de 

documento de política é que o Governo 

deve adotar para responder ao pré-

escolar e que prioridades deveriam ser 

tomadas em conta na definição e 

aprovação de um eventual quadro 

político-legal?  

7. Que fatores do ponto de vista político-

legal favorecem ou constrangem o pré-

escolar no país? 

8. Quais as vantagens e desvantagens da 

dupla tutela na pré-escolar no país? [caso 

exista] 

9. De que forma é que o Governo garante 

a coordenação da tutela da educação pré-

escolar em benefício das próprias 

crianças? 

10. Que materiais e que investigação tem 

sido produzidos para a educação pré-

escolar? 

Bloco 2 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso à 

educação pré-escolar 

no país.  

11. Como caracteriza o acesso à educação 

pré-escolar no país, no meio urbano e no 

meio rural? 

12. Como especialista na área, de que 

forma pensa que se pode conciliar a 

expansão do acesso com a qualidade? 

13. Considera que existem condições 

para que a expansão do acesso e a 

qualidade aconteçam em simultâneo, ou 

o Governo deve priorizar o acesso em 

detrimento da qualidade?  



 

98 

Bloco 3 

Formação de 

professores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

dos educadores. 

14. Como caracteriza a oferta formativa, 

ao nível da formação inicial, para 

educadores do pré-escolar no país? 

[tendo em conta os diferentes níveis de 

formação, e incluindo instituições 

públicas e privadas] 

15. Considera que a oferta de 

profissionais com formação 

académica/profissional para as 

instituições do pré-escolar, tanto 

públicas, privadas ou de gestão de ONG, 

é suficiente para responder à procura? 

Qual é o nível de formação desses 

profissionais? 

16. Qual é a oferta formativa, ao nível da 

formação contínua e em serviço, para os 

educadores do pré-escolar, oferecida 

pelo Estado? 

17. Esta oferta formativa abrange outros 

profissionais como supervisores, 

inspetores, coordenadores pedagógicos? 

18. Tem conhecimento se existe alguma 

relação/ parceria entre as diferentes 

instituições de formação inicial e 

contínua (caso existam)?  

Bloco 4 

Práticas 

curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares na 

educação pré-escolar. 

19. Conhece as orientações curriculares 

ou outros documentos normativos que 

regulam as práticas curriculares na 

educação pré-escolar? 

20. Existem manuais ou guias 

orientadores elaborados pelo(s) 

ministério(s) da tutela? 

21. A elaboração destas orientações e 

materiais têm a colaboração de 

especialistas na área? 
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22. Estes materiais são utilizados pelos 

educadores? 

23. Existe algum tipo de supervisão à 

utilização destes materiais? 

24. Existem diferenças entre os materiais 

usados no pré-escolar público e os usados 

no pré-escolar privado e comunitário? 

25. Que outros materiais didáticos de 

apoio à educação pré-escolar são 

disponibilizados pelo Governo para os 

jardins de infância públicos? 

26. As infraestruturas/salas de aula são 

adequadas a nível de espaço e de 

mobiliário? 

27. Houve alguma consulta de 

especialistas para a organização destes 

espaços? 

28. As línguas locais são utilizadas pelos 

educadores do pré-escolar? 

29. Existem línguas que são mais 

utilizadas que outras? Se sim, existe 

alguma razão em particular? 

30. Os educadores têm formação para 

trabalhar com mais que uma língua? 

31. Quais as vantagens e desvantagens do 

uso das línguas locais na educação pré-

escolar, principalmente ao nível das 

zonas rurais? 

32. Na sua opinião, o que tem sido 

produzido no país sobre a educação pré-

escolar? 

Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para a 

educação pré-escolar. 

33. Como especialista de educação pré-

escolar, como caracteriza a distribuição 

do financiamento público para esta área? 
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34. Que prioridades orçamentais deveria 

definir o Governo para melhor responder 

às necessidades relacionadas com a 

educação de infância?  

35. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

 

Guião de Entrevista para Líderes Comunitários 

 

O guião de entrevista apresentado será a base de entrevistas semiestruturadas para realizar 

a Líderes Comunitários/líderes tradicionais63 (duas por província/região: duas na capital da 

província/região e duas em municípios rurais). 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade64. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo do 

grupo focal e as questões 

de ordem ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Garantir a confidencialidade dos dados. 

- Preencher a ficha de caracterização do 

entrevistado 

Bloco 1 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso à 

educação pré-escolar no 

país. 

1. Qual é o seu entendimento sobre a 

educação pré-escolar? Considera que é 

importante para o futuro das crianças e da 

comunidade frequentar o ensino pré-

escolar? 

2. Quantas instituições de ensino pré-

escolar comunitárias existem? Essas 

instituições são do Governo ou são da 

comunidade/ privadas/ ONG? 

3. As instituições do pré-escolar são 

suficientes para satisfazer o nível de 

procura na comunidade? 

                                                      
63 Em Moçambique, idealmente dois em Niassa e dois em Gaza e ainda em Maputo, sendo cada um dos líderes 

entrevistado separadamente. Garantir que se entrevista pelo menos um líder de cada uma das comunidades. 
64 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de São 

Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de qualidade. 
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4. Quantas crianças têm acesso ao pré-

escolar? Quantas são meninas e quantas 

são meninos? 

5. Quais as vantagens e as desvantagens 

para uma criança que frequenta a educação 

pré-escolar? 

6. Que fatores favorecem e/ou 

condicionam a entrada da criança no pré-

escolar? 

7. Como líder comiunitário, faz algum tipo 

de sensibilização para que os pais 

innscrevam os seus filhos no pré-escolar? 

8. Os pais/encarregados de educação na 

sua comunidade têm consciência das 

vantagens e desvantagens de matricular os 

seus filhos/educandos para o pré-escolar? 

9. O Governo apoia as instituições do pré-

escolar que são geridos pela comunidade? 

Com que tipo de apoio? Esses apoios são 

suficientes ou são necessários outros? 

Quais? 

Bloco 2 

Formação de 

professores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica dos 

educadores. 

10. Os educadores do pré-escolar na 

comunidade possuem alguma formação 

profissional/académica na área? 

11. Qual é o nível mínimo de formação dos 

educadores do pré-escolar na 

comunidade? 

12. Os educadores possuem formação 

técnica e pedagógica adequada? Têm 

oferta formativa contínua e periódica? 

Bloco 3 

Práticas 

curriculares 

Aferir acerca das práticas 

curriculares na educação 

pré-escolar. 

13. Participa na elaboração de atividades e 

materiais a utilizar no pré-escolar (ex: 

jogos, brinquedos, etc.)? 

14. O que pensa sobre uso das línguas 

locais/maternas ao nível da educação pré-

escolar? 
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Bloco 4 

Financiamento 

Caracterizar a distribuição 

do orçamento para a 

educação pré-escolar. 

15. Qual é a fonte de financiamento do pré-

escolar? 

16. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista Ministério da Tutela 

 

O guião de entrevista apresentado será a base das entrevistas semiestruturadas que serão 

realizadas a atores-chave do(s) Ministério(s) da Tutela do setor do pré-escolar65 e a atores-

chave das direções provinciais/regionais de educação66 (da capital e de cada uma das duas 

províncias/regiões visitadas). 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação pré-escolar de qualidade67. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo 

do grupo focal e as 

questões de ordem 

ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Garantia da confidencialidade dos dados. 

- Fazer a ficha de caracterização do 

entrevistado. 

Bloco 1 

Caracterização da 

educação pré-

escolar/ normativos 

Caracterizar as políticas 

que enquadram a 

educação pré-escolar. 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas da 

educação pré-escolar. 

1. Qual é o papel do ministério na educação 

pré-escolar? 

2. Qual é o quadro político legal da educação 

pré-escolar no país? 

3. Como são operacionalizadas estas 

políticas em termos de programas e 

estratégias do Governo? 

4. Sendo a tutela da educação pré-escolar 

partilhada, quais são as responsabilidades de 

cada ministério? 

5. Como é que estes ministérios se 

coordenam entre si? Que acordos têm com 

outros ministérios? 

                                                      
65 Ensino básico, no caso de São Tomé e Príncipe. 
66 Previamente deverá ser feito um mapeamento das entidades e/ou ministérios de tutela que se encontram a 

trabalhar na área de interesse. 
67 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de São 

Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de qualidade. 
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6. Estas políticas respondem a diretivas 

regionais/internacionais? [ODM, PNA-EPT, 

Banco Mundial, UE, Metas de Dakar sobre 

EPT] De que forma? [evolução recente destas 

políticas] 

7. Que requisitos são exigidos para a 

abertura de um pré-escolar público, privado 

ou comunitário? 

Bloco 2 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso à 

educação pré-escolar 

no país. 

8. Que fatores favorecem/condicionam a 

entrada da criança na educação pré-escolar, 

ao nível institucional/público, 

privado/comunitário e familiar? [considerar 

também questões étnicas e de matriz 

religiosa] 

9. Quantas crianças com deficiência têm 

acesso ao ensino pré-escolar no país? 

Bloco 3 

Formação de 

professores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

dos educadores do pré-

escolar. 

10. Qual é o número de instituições de 

formação no país, ao nível da formação 

inicial, para educadores do pré-escolar? 

[listar instituições públicas e privadas, de 

ensino médio e superior] 

11. Quais são os ministérios que tutelam 

estas instituições de formação, quando 

públicas? 

12. Quais são os níveis de formação 

oferecidos por estas instituições? 

13. Quais são as habilitações académicas dos 

educadores do pré-escolar, em exercício? 

14. Qual é a formação técnica e pedagógica 

dos educadores do pré-escolar, em 

exercício? 

15. Qual é a oferta formativa, ao nível da 

formação contínua e em serviço, para 

educadores do pré-escolar? Qual é a 

qualidade desta formação? 

16. Quem financia esta formação? 
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17. Qual é a abrangência destas instituições 

de ensino a nível nacional? 

18. Existe algum programa previsto para 

expandir a formação de educadores do pré-

escolar? 

19. Existe oferta formativa para outros 

agentes educativos da área da educação pré-

escolar (supervisores, inspetores, 

coordenadores pedagógicos)? 

20. Caso existam, quais são as instituições 

que providenciam esta oferta formativa? 

21. Quem financia esta formação? 

22. Na sua formação, os educadores 

aprendem a trabalhar com crianças com 

deficiência? [explorar como é que essa 

aprendizagem ocorre] 

Bloco 4 

Práticas curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares na 

educação pré-escolar. 

23. Qual é o número médio de crianças por 

turma? 

24. Existem programas/orientações 

curriculares para a educação pré-escolar/ 

ensino básico? 

25. Qual é a língua utilizada na educação pré-

escolar/ensino básico, na interação entre o 

educador/monitor e as crianças? 

26. Para o caso das zonas rurais, existe um 

currículo bilingue? 

27. Que materiais didáticos de apoio à 

educação pré-escolar/ensino básico 

existem? [publicados pelo ME ou outro, 

elaborados por ONG, ou Parceiros de 

Cooperação] 

28. Existem materiais traduzidos para as 

línguas locais? 

29. Existe alguma monitorização e/ou 

supervisão das infraestruturas e da aplicação 
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das orientações curriculares e materiais a 

nível provincial? 

30. Quem realiza esta 

monitorização/supervisão? 

Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para a 

educação pré-escolar. 

31. Qual é a % do orçamento de estado (OE) 

que vai para a educação? 

32. Qual é a tendência da alocação 

orçamental nos últimos três anos? 

33. Qual é a % do OE, alocado ao Ministério 

da tutela, destinada à educação pré-escolar 

e/ou ensino básico? 

34. Existem organizações internacionais que 

financiam a educação pré-escolar/ensino 

básico? [financiamento direto ou através de 

projetos de cooperação] 

35. Este financiamento é desembolsado 

através do OE ou é direcionado diretamente 

para as escolas geridas por privados ou 

ONG? 

36. Qual é a % do orçamento que vem das 

organizações internacionais para o OE?  

37. Quais são as organizações internacionais 

financiadoras? 

38. Caso exista pré-escolar público no meio 

rural, como é alocado este orçamento no 

país (meio urbano vs. meio rural)? Quais são 

os critérios de alocação? 

39. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas de 

contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista para ONG68/OSC 

 

O guião de entrevista apresentado será a base de entrevistas semiestruturadas para realizar a 

atores-chave de Organizações Não Governamentais (ONG) e/ou Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) (uma em cada província, uma de âmbito nacional e outra internacional) que se 

encontrem a trabalhar na área da educação pré-escolar. 

Previamente deverá ser feito um mapeamento das ONG e respetivos atores-chave a 

entrevistar, exercício que deverá ser feito em consulta com as Redes Nacionais EPT. 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade69. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo 

do grupo focal e as 

questões de ordem 

ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Confidencialidade dos dados. 

- Fazer a ficha de caracterização do 

entrevistado. 

Bloco 1 

Caracterização da 

educação pré-

escolar/ normativos 

Caracterizar as políticas 

que enquadram a 

educação pré-escolar. 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas da 

educação pré-escolar. 

1. Como é que caracteriza o quadro político-

legal sobre a educação no país, com 

destaque para o ensino pré-escolar? 

2. Como é que a ONG se enquadra neste 

quadro político-legal? 

3. Que fatores, do ponto de vista político-

legal, favorecem ou constrangem a ação 

das ONG que atuam na área de educação 

pré-escolar? 

4. Considera que o quadro político-legal da 

educação pré-escolar no país é 

suficientemente desenvolvido para 

                                                      
68 ONG que prestam serviços na área do pré-escolar. 
69 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de São 

Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de qualidade. 
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responder às necessidades de educação das 

crianças? 

5. Que aspetos considera que devem ser 

revistos, incorporados ou fortalecidos no 

atual quadro legal vigente? 

6. O que pensa da dupla tutela na educação 

pré-escolar no país? [caso exista dupla 

tutela] 

7. De que forma é que o Governo garante a 

coordenação da tutela da educação pré-

escolar em benefício das próprias crianças? 

Bloco 2 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso à 

educação pré-escolar 

no país. 

8. Como caracteriza o acesso e a oferta à 

educação pré-escolar no país, tendo em 

conta o meio urbano e o meio rural?  

9. A ONG que representa atua no meio 

urbano ou rural ou em ambos? 

10. Quantas instituições do pré-escolar 

estão sob gestão da ONG? Quantos estão 

no meio urbano e no meio rural? 

11. Em que províncias/distritos/municípios 

[regiões/setores/secções] atuam? 

12. Quantas crianças são beneficiadas? 

13. Qual o número de crianças por género, 

entre o meio urbano e o meio rural? 

14. Que fatores favorecem e/ou 

condicionam a entrada das crianças na 

educação pré-escolar? 

Bloco 3 

Formação de 

professores / 

educadores pré-

escolar 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

dos educadores pré-

escolar. 

15. Como caracteriza a oferta formativa, ao 

nível da formação inicial, para educadores 

do pré-escolar no país? [tendo em conta os 

diferentes níveis de formação, e incluindo 

instituições públicas e privadas] 

16. Nas instituições do pré-escolar geridas 

pela ONG, quantos educadores têm 

formação académica/profissional na área? 
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17. Qual é o nível de formação desses 

educadores/habilitações académicas? 

18. Qual é a formação técnica e pedagógica 

dos educadores que trabalham com/na sua 

ONG? 

19. Qual é a oferta formativa, ao nível da 

formação contínua e em serviço, para 

educadores, oferecida pela sua ONG? 

20. A sua ONG oferece 

formação/capacitação para outros agentes 

educativos da área da educação pré-escolar 

(supervisores, inspetores, coordenadores 

pedagógicos)? 

21. Existe alguma relação entre a ONG e 

outras instituições de formação, por 

exemplo ao nível da troca de 

experiências/discussão de conteúdos de 

formação? 

22. Qual é a principal motivação dos 

educadores no vosso pré-escolar? Existe aí 

progressão profissional para os 

educadores? 

Bloco 4 

Práticas curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares na 

educação pré-escolar. 

23. Existem programas/orientações 

curriculares para a educação pré-escolar 

emanadas pelo(s) ministério(s) 

responsável(eis) e que devem ser seguidas 

pela ONG? 

24. Para além de programas/orientações, 

existem manuais ou guias orientadores 

elaborados por esse(s) ministério(s)? 

25. Que outros materiais didáticos de apoio 

à educação pré-escolar é que a ONG utiliza 

no seu trabalho? 

26. Existem materiais que foram produzidos 

pela ONG? Esses materiais foram revistos/ 

autorizados pelo(s) ministério(s) de tutela? 
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27. Para além do português, a ONG utiliza 

línguas locais nas suas atividades de 

educação da infância? 

28. Os materiais que utiliza estão traduzidos 

para essas línguas locais? 

Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para a 

educação pré-escolar. 

29. Qual é a fonte de financiamento da ONG 

para o seu programa de educação pré-

escolar? 

30. A ONG recebe algum financiamento do 

Governo para a educação pré-escolar? 

31. Caso receba, qual é o orçamento médio 

anual que recebe do Governo? Qual é a 

contribuição para o orçamento total das 

instituições do pré-escolar que a ONG gere? 

32. Como é que a ONG caracteriza o 

orçamento alocado pelo Governo para a 

área de educação da infância? 

33. Que prioridades orçamentais o Governo 

deveria definir para melhor responder as 

necessidades relacionadas com a educação 

pré-escolar? 

34. Qual seria o papel da ONG neste 

processo? 

35. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista para as Redes Nacionais de EPT e Sindicato 

 

O guião de entrevista apresentado será a base de entrevistas semiestruturadas para realizar a 

um ator chave70 da Rede Nacional de Educação Para Todos e a um ator chave de um 

sindicato. Havendo necessidade, esta entrevista poderá ser alargada para outros elementos 

chave dentro da Rede Nacional que possam estar em posse de informações relevantes para a 

pesquisa. 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade71. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo 

do grupo focal e as 

questões de ordem 

ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Garantir a confidencialidade dos dados. 

- Fazer a ficha de caracterização do 

entrevistado. 

Bloco 1 

Caracterização da 

pré-escolar/ 

normativos 

Caracterizar as políticas 

que enquadram o pré-

escolar. 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas do pré-

escolar.  

1. Do ponto de vista normativo, qual é a 

principal preocupação da Rede Nacional 

EPT/sindicato em relação ao pré-escolar no 

país? 

2. Como é que a Rede Nacional 

EPT/sindicato caracteriza o quadro político 

legal sobre a educação da infância no país, 

com destaque para a educação pré-

escolar? 

3. Que fatores, do ponto de vista 

normativo (políticas e leis), favorecem ou 

constrangem o acesso, a expansão e a 

qualidade do pré-escolar no país?  

                                                      
70 Presidente ou Coordenador da Rede Nacional de EPT. 
71 No caso da Guiné-Bissau, o objetivo é caracterizar a oferta e procura da Educação pré-escolar. No caso de São 

Tomé e Príncipe o objetivo é compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar e básica de qualidade. 
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4. Considera que o quadro político-legal do 

pré-escolar no país é suficientemente 

desenvolvido para responder às 

necessidades de educação das crianças? 

5. Que aspetos devem ser revistos, 

incorporados ou fortalecidos no atual 

quadro legal vigente? 

6. O que pensa da dupla tutela do pré-

escolar no país? [caso exista dupla tutela] 

7. De que forma é que o Governo garante a 

coordenação da tutela do pré-escolar em 

benefício das próprias crianças? 

8. A Rede Nacional EPT/sindicato considera 

a dupla tutela o caminho a seguir, ou pensa 

que o Governo deve criar condições para 

que o pré-escolar seja tutelado por um 

único setor? 

9. Caso seja esta a melhor opção, qual seria 

o seu funcionamento, em termos práticos? 
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Bloco 2 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso ao 

pré-escolar no país. 

10. Como caracteriza o acesso vs. oferta à 

pré-escolar no país, tendo em conta o meio 

urbano e o meio rural? 

11. Qual é o papel do Governo na oferta, 

em termos de quantidade (número de 

vagas) e de qualidade, do pré-escolar, 

tendo em conta o contexto urbano e rural? 

12. Qual é o papel das ONG e do setor 

Privado? 

13. Do ponto de vista do acesso, considera 

que as condições das infraestruturas dos 

estabelecimentos públicos oferecem 

garantias de qualidade para as crianças 

quando comparados com as ONG e o setor 

privado? 

14. Que fatores favorecem e/ou 

condicionam a entrada e a permanência da 

criança no pré-escolar? Existem diferenças 

entre o meio urbano e o meio rural? 

Bloco 3 

Formação de 

educadores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

dos educadores e 

outros profissionais que 

intervém no processo 

de ensino e 

aprendizagem. 

15. Como caracteriza a oferta formativa, ao 

nível da formação inicial, para educadores 

no país? [tendo em conta os diferentes 

níveis de formação, e incluindo instituições 

públicas e privadas] 

16. A definição do estatuto/carreira do 

educador contribuiria para a atração e 

retenção de mais profissionais na área? 

17. O aumento da oferta formativa 

contribuiria para a atração e retenção de 

mais profissionais na área? 

18. Existe vontade política para a definição 

da carreira do educador? 

19. Que fatores podem influenciar a falta 

de tomada de decisão neste sentido? 
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20. Qual é o papel que a Rede Nacional 

EPT/sindicato na melhoria da oferta 

formativa de educadores?  

21. Existe alguma relação entre a Rede 

Nacional ETP/sindicato, as ONG, o setor 

privado e outras instituições de 

formação/académicas, para a 

discussão/harmonização de conteúdos de 

formação? 

Bloco 4 

Práticas curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares no 

pré-escolar. 

22. Existem programas/orientações 

curriculares para o pré-escolar emanadas 

pelos ministérios responsáveis e que 

devem ser seguidas pelas ONG e pelo setor 

privado? 

23. A Rede Nacional EPT/sindicato 

considera que deve existir um currículo 

harmonizado/padronizado para todos os 

intervenientes na área do pré-escolar? 

Como pode isto ser realizado e 

monitorado? 

24. A Rede Nacional EPT/sindicato 

considera que o(s) ministério(s) de tutela 

têm capacidade para monitorar a 

implementação de um currículo/diretrizes 

por parte das ONG e do setor privado? 

25. Para além de programas/orientações 

curriculares, existem manuais ou guias 

orientadores elaborados por esses 

ministérios? 

26. Para a Rede Nacional EPT/sindicato, o 

uso de línguas locais no pré-escolar é um 

aspeto chave do processo de 

aprendizagem das crianças? 

Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para o pré-

escolar. 

27. O que é que a Rede Nacional 

EPT/sindicato pensa sobre o orçamento 

alocado ao setor de educação no país? 
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28. Como é que a Rede Nacional 

EPT/sindicato caracteriza o orçamento 

alocado pelo Governo para a área do pré-

escolar? 

29. Considera que o orçamento alocado ao 

pré-escolar no(s) setor(es) de tutela, é 

adequado às necessidades? 

30. Caso não seja, que ações podem ser 

seguidas para que o orçamento seja 

adequado? 

31. Qual seria o papel da Rede Nacional 

EPT/sindicato neste aspeto concreto? 

32. Que prioridades orçamentais deveriam 

ser definidas pelo Governo para melhor 

responder as necessidades relacionadas 

com o pré-escolar? 

33. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 
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PCSS-LUSÓFONOS :: diagnóstico da situação da educação  

nos países africanos de língua oficial portuguesa 

 

 

Guião de Entrevista para Responsáveis do Pré-escolar 

 

O guião de entrevista apresentado será a base de entrevistas semiestruturadas para realizar 

aos Responsáveis/Diretores do pré-escolar (preferencialmente 2 diretores e 2 diretoras, 

sendo 3 na capital, 3 em cada uma das províncias, ainda, uma no meio urbano e outra no meio 

rural). 

 

Objetivo geral: Compreender o que garante o acesso à Educação Pré-escolar de qualidade. 

Blocos Objetivo específico Formulário de perguntas/aspetos a 

abordar 

Introdutores Apresentar o objetivo 

do grupo focal e as 

questões de ordem 

ética. 

- Objetivo da entrevista. 

- Garantir a confidencialidade dos dados. 

- Fazer a ficha de caracterização do 

entrevistado. 

Bloco 1 

Caracterização das 

políticas para o pré-

escolar 

Caracterizar as políticas 

que enquadram a 

educação pré-escolar. 

Caracterizar programas 

de operacionalização 

das políticas da 

educação pré-escolar. 

1. As políticas definidas para a educação 

pré-escolar são objetivas/claras e 

suficientes para o funcionamento 

quotidiano do pré-escolar? 

2. O responsável pelo jardim pode sugerir 

a adaptação/alteração dessas políticas, de 

acordo com o seu contexto de trabalho? 

3. Há algum acompanhamento e 

preparação dos profissionais do pré-

escolar? O pré-escolar dá um retorno sobre 

como foi implementada os resultados da 

ação? 

4. Recebe visitas de supervisão dos setores 

de tutela? Com que frequência recebe as 

visitas? O que acontece durante as visitas – 

reuniões para avaliação do programa 

pedagógico, inspeção do espaço físico, 

entrevistas com os professores?  
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5. Existe um acompanhamento do que foi 

identificado como problema para a 

melhoria e solução do mesmo? 

Bloco 2 

Práticas curriculares 

Aferir acerca das 

práticas curriculares no 

pré-escolar. 

6. Foi feita alguma adaptação no programa 

para atender às necessidades da 

comunidade? Se sim, quem fez e qual foi o 

processo de adaptação? 

7. Existem manuais ou guias orientadores 

elaborados pelo Governo sobre o currículo 

que deve ser seguido no pré-escolar? 

8. Existem programas/orientações 

curriculares para a educação de infância 

vindas do Governo e que devem ser 

seguidas pelo pré-escolar? 

9. Quem elabora os materiais usados no 

pré-escolar? 

10. Os educadores planificam 

diariamente? Individualmente ou em 

conjunto com outros educadores e/ou com 

o responsável pelo pré-escolar? 

11. Como responsável do pré-escolar, 

realiza alguma supervisão e/ou 

monitorização das atividades? De que 

forma? Utilizando que parâmetros? 

12. As crianças já chegam o pré-escolar 

com o domínio da língua portuguesa? 

13. Qual a metodologia adoptada pelo pré-

escolar para ensinar língua portuguesa, a 

crianças que não a dominam/sabem falar? 

14. As interações fora da sala de aula 

acontecem em que língua? 

15. Como é que o pré-escolar avalia o 

processo de ensino-aprendizagem das 

crianças?  
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16. Tem indicadores para avaliar o 

progresso das crianças durante período de 

frequência (dos 3 aos 5 anos)?  

17. A instituição tem instrumentos para 

aferir esse progresso? 

Bloco 3 

Formação de 

professores 

Caracterizar a formação 

técnica e pedagógica 

dos educadores de 

infância. 

18. Qual a formação dos educadores do 

pré-escolar? 

19. Como é feita a seleção dos educadores 

do pré-escolar? Qual é o nível mínimo que 

aceita para um educador lecionar na sua 

instituição? 

20. Algum dos educadores da sua 

instituição possui formação técnica e 

pedagógica?  

21. Há incentivo (que incentivo – pode ser 

um certificado) para 

formação/treinamento contínua e 

periódica dos educadores? Por parte de 

quem – do pré-escolar, do Estado, de 

outros atores? 

Existe incentivo material? Que tipo de 

incentivo? 

Que tipo de formação? 

22. Esta oferta formativa é abrangente 

para outros profissionais como 

responsáveis pelo pré-escolar, 

supervisores, inspetores e coordenadores 

pedagógicos? 

Bloco 4 

Acesso e oferta 

Caracterizar o acesso ao 

pré-escolar na 

comunidade.  

23. Quantas vagas são oferecidas para o 

pré-escolar nesta instituição? 

24. Existe algum processo de seleção? Qual 

é esse processo, quais são os critérios, 

como foram elaborados, por quem foram 

definidos? 
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25. Os critérios de seleção e o processo são 

divulgados?  

26. Como é feita a divulgação do 

resultado? 

27. Existe alguma documentação desse 

processo? 

28. Quantas crianças não conseguem 

matricular-se após a seleção? 

29. É dada alguma orientação à família 

após a recusa de uma matrícula (ex: 

procurar outro pré-escolar, entrar para 

uma lista de espera, entrar em contato 

com o Estado)? 

30. Quais os principais motivos da procura 

para matricular as crianças no pré-escolar? 

31. Existe na comunidade crianças em 

idade de frequentar o pré-escolar que não 

estão matriculados por decisão dos pais? 

Qual o motivo? 

32. As infraestruturas são suficientes e 

adequadas para atender a quantidade de 

crianças matriculadas? 

33. O apetrechamento (materiais) das salas 

é suficiente e adequado à prática do pré-

escolar? 

34. O pré-escolar tem informações sobre a 

família da criança? Para a matrícula é 

necessário preencher algum formulário? 

Mesmo que não precise, o pré-escolar tem 

alguma informação sobre o perfil dos pais? 

35. Existe uma ficha com os dados da 

criança? Esta ficha inclui informações 

sobre saúde, comportamento, 

desenvolvimento, etc?  
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36. O pré-escolar tem transporte escolar? 

Quem financia esse transporte? 

37. Como é feita a integração das crianças 

com deficiência e o acompanhamento 

emocional? (Como identificam? Como 

acompanham? Para quem encaminham? 

Tem algum suporte e apoio de outros 

setores?). 

Bloco 5 

Financiamento 

Caracterizar a 

distribuição do 

orçamento para o pré-

escolar e como são 

geridos os recursos 

daquelo pré-escolar. 

38. Qual o orçamento anual do pré-

escolar? Qual é a despesa mensal do pré-

escolar? Quanto gastam por mês por 

aluno? 

39. Quais são as fontes de financiamento 

do seu pré-escolar? (avaliar quanto do 

orçamento é pago pelas propinas, se 

houver) 

40. As crianças precisam pagar propina? Se 

sim, qual a importância? 

41. Existe algum desconto ou bolsa para 

crianças mais carenciadas? Se sim, de 

quanto e como é definido este valor? 

42. Qual a participação dos 

pais/encarregados de educação no 

financiamento do pré-escolar? Esta é só 

através das propinas ou de outras formas 

de contribuição? [géneros alimentares, 

construção e manutenção da escola…] 

43. O pré-escolar recebe algum 

financiamento do Governo? Se não, recebe 

para ações pontuais? [Ex: campanhas 

específicas]. Caso receba, qual é o 

orçamento médio anual que recebe? E em 

termos percentuais, qual é a contribuição 

para o orçamento total do pré-escolar? 

44. A instituição que dirige já teve 

problemas financeiros? Se sim, de que 
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natureza, com que frequência e como 

superaram? 

45. Existe um mecanismo de prestação de 

contas/relatórios de atividades periódicos, 

que o pré-escolar deve submeter aos 

setores de tutela? Caso exista, qual é a 

periodicidade desses relatórios? 

46. Existe um prazo para que o apoio 

financeiro de 

parceiros/organizações/igrejas encerre? Já 

existe um planeamento de captação de 

recursos para quando essa apoio acabar? 

[para o pré-escolar de gestão comunitária] 

Conclusão Agradecer a 

disponibilidade do 

entrevistado. 

 

 

 


