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RESUMO 

O presente estudo procura compreender a realidade da educação de infância em Cabo 

Verde, principalmente, nas ilhas de Santiago e São Vicente, com particular incidência 

nas políticas e nas práticas. Assim, trata-se de uma análise do subsistema educativo da 

educação pré-escolar, para conhecer as dificuldades, os avanços e as perspetivas de 

desenvolvimento do setor. 

Para a recolha de dados optamos pela conjugação de técnicas qualitativas 

(análise documental e entrevista semiestruturada) e quantitativa (questionário). As 

técnicas de análise de dados foram a análise de conteúdo para as entrevistas e análise 

descritiva para o questionário, recorrendo ao uso do software SPSS versão 21. 

Os dados apontam que (i) em Cabo Verde a educação-pré-escolar ocorreu de modo 

informal em 1960 e, oficialmente, como subsistema, com a publicação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo em 1990; (ii) que existem muitas instituições que zelam pela 

proteção da infância; (iii) que há uma cobertura de oferta em mais de 70 %; (iv) que 

existem jardins-de-infância em vários pontos do país e existem muitas 

perspetivas para a sua expansão e organização. Ficou patente, também, que é necessário 

investir na formação inicial e contínua do pessoal docente com qualificação 

universitária; que algumas medidas políticas desfavorecem a educação pré-escolar como 

por exemplo o recrutamento do pessoal formado em educação pré-escolar para exercer 

no ensino básico bem como a lei que permite que todos tenham acesso ao ensino básico 

aos 6 anos de idade independentemente da frequência à educação pré-escolar. Foi 

possível perceber que muitos jardins-de- infância funcionam sem alvará com espaços 

sem condições adequadas.  

Concluímos, também, que há uma grande distância entre o que se diz, se escreve e a 

realidade efetiva da educação pré-escolar. Por isso, há necessidade de melhores ações 

do Estado e outras entidades, no sentido de se sair dos discursos e investir na educação 

pré-escolar como fator do desenvolvimento sustentável.  

 

Palavras-chave: Educação de infância; Pré-escolar; realidade; evolução, políticas e 

prática pedagógica 
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ABSTRACT 

The current study seeks to understand the reality of childhood education in Cape Verde, 

mainly in Santiago and Sao Vicente islands, with particular focus on policies and 

practices. Thus, it is an analysis of the educational subsystem of preschool education, in 

order to know the difficulties, advances and development prospects of the sector. For 

data collection we favored the combination of qualitative techniques (document analysis 

and semi-structured interview) and quantitative techniques (questionnaire). The 

techniques used for data analysis were content analysis for interviews and descriptive 

analysis for questionnaire, using the 21st version of SPSS software. 

 

The data indicate that (i) in Cape Verde, pre-school education began informally in 1960 

and, officially, as a subsystem, with the publication of the Basic Law of the Educational 

System in 1990; (ii) that there are many institutions that ensure  children protection; (iii) 

that there is an offer coverage of more than 70%; (iv) that there are kindergartens in 

several parts of the country and that there are many perspectives for their expansion and 

organization. It became also clear that it is necessary to invest in the initial and 

continuous training of the teaching staff with university qualifications; that some policy 

measures disfavor pre-school education such as the recruitment of staff trained in pre-

school education to teach in elementary education as well as the law that allows 

everyone to have access to elementary education at 6 years old, regardless of attending  

pre-school education. It was possible to notice that many kindergartens operate without 

a license and with spaces without adequate conditions. 

 

We also conclude that there is a great distance between what is said, written and the 

effective reality of preschool education. Therefore, there is a need for better actions on 

the part of state and other entities, in order to get out of speeches and invest in preschool 

education as a factor of sustainable development. 

 

Keywords: Childhood education, preschool, reality, evolution, policies and teaching 

practice 
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RESUMEN 

Este estudio busca comprender la realidad de la educación infantil en Cabo Verde, 

principalmente en las islas de Santiago y São Vicente, dando un enfoque particular en 

las políticas y prácticas. Se trata, pues, de un análisis del subsistema educativo de la 

educación preescolar, con el objectivo de conocer las dificultades, avances y 

perspectivas en el desarrollo del sector. 

Para la recogida de datos, optamos por combinar técnicas cualitativas (análisis de 

documentos y entrevista semiestructurada) y cuantitativas (cuestionario). Las técnicas 

utilizadas fueron análisis del contenido para las entrevistas y análisis descriptivo para el 

cuestionario, utilizando el software SPSS versión 21. 

Los datos muestran que (1) en Cabo Verde, la educación preescolar se llevó a cabo de 

manera informal en 1960 y, oficialmente, como subsistema, con la publicación de la 

Ley Básica del Sistema Educativo en 1990; (2) existen muchas instituciones que se 

ocupan de la protección de la niñez; (3) existe una cobertura de oferta superior al 70%; 

(4) existen jardines de infantes en varias partes del país y hay muchas perspectivas para 

su expansión y organización.  

También quedó claro que es necesario invertir en la formación inicial y continuada del 

profesorado con titulación universitaria. Algunas medidas de política desfavorecen la 

educación preescolar, como la contratación de personal capacitado en educación 

preescolar para trabajar en la educación básica, así como la ley que permite que todas 

las personas tengan acceso a la educación básica a los 6 años de edad, 

independientemente de asistencia a la educación preescolar. Se pudo notar que muchos 

jardines de infancia trabajan sin permiso, sin condiciones y espacios adecuados. 

Concluimos que existe una gran distancia entre lo que se dice, se escribe y la realidad 

actual de la educación preescolar. Por lo tanto, se necesita de una mejor actuación del 

Estado y otras entidades, para dejar los discursos e invertir en la educación preescolar 

como factor de desarrollo sostenible. 

 

Palabras - claves: Educación infantil; Preescolar; realidad; evolución, políticas y 

práctica pedagógica 
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RESUMEN AMPLIADO EN CASTELLANO 

         Introducción 

INTRODUCIÓN 

 

Este estudio se ha realizado en el marco del programa de doctorado "Innovación en la 

formación del profesorado, asesoramiento, análisis de la práctica educativa y tic en la 

educación" de la Universidad de Extremadura. Con el mismo, se pretende analizar el 

subsistema educativo en la educación preescolar, con el objectivo de comprender e 

identificar mejor las dificultades, avances y perspectivas para su desarrollo. El referido 

estudio permitió caracterizar las teorías que subyacen a la infancia, la educación infantil 

e incluso la trayectoria histórica de la educación en Cabo Verde. Por otro lado, nos 

permitió conocer la visión de diversos actores sociales sobre el subsistema, así como la 

opinión de los profesionales de la educación infantil sobre la realidad del subsistema en 

Cabo Verde y su práctica pedagógica. 

 

Finalmente presentamos la parte empírica, la metodología empleada, las técnicas de 

recolección de datos, el análisis de resultados, las conclusiones, las referencias 

bibliográficas, las recomendaciones y líneas abiertas de la investigación. 

 

 Propósito del estudio 

El enfoque principal de este estudio es recopilar información que nos permita conocer 

mejor la realidad educativa del país, las políticas antiguas y las actuales, así como el 

intento de todos los gobiernos de dejar una huella en la educación. También se intentó 

reconocer los principales cambios que se han producido en la educación preescolar a lo 

largo de los años sobre todo verificar la trayectoria del subsistema y sus perspectivas de 

desarrollo en la voz de los principales actores. 

 

Preguntas de investigación 

a) ¿Se identifican los problemas de la educación preescolar? 

 b) Ante los problemas enfrentados, ¿cuál es la práctica pedagógica de los profesionales 

de la niñez y su conocimiento de las leyes que se aplican en la educación preescolar? 
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c) ¿Qué formación necesitarán los profesionales de la educación infantil para contribuir 

a la formación integral del niño? 

 

Objetivos generales: 

• Conocer la evolución de la educación preescolar en el país y en las islas de Santiago y 

São Vicente, después del 5 de julio de 1975, día de la independencia de Cabo Verde. 

• Conocer las primeras iniciativas de protección infantil en Cabo Verde y las 

instituciones responsables. 

 

Objetivos específicos: 

• Comprender los antecedentes político, económico y social que dio origen al 5 de julio 

de 1975, es decir, día de la independencia. 

• Analizar el movimiento político de 1975 y sus consecuencias en la educación en Cabo 

Verde, especialmente en lo que respecta a la educación preescolar. 

• Valorar los orígenes y la evolución de la educación preescolar en Cabo Verde, antes y 

después de 1975. 

• Reconocer la importancia de la Ley Básica del Sistema Educativo de 1990 y su 

evolución en la educación de Cabo Verde, con respecto a la educación preescolar. 

• Señalar los cambios a la Ley Fundamental del sistema educativo 103 / III / 90 con 

respecto a la educación preescolar en Cabo Verde. 

• Caracterizar la realidad educativa, especialmente en la educación preescolar en las 

islas de Santiago y São Vicente. 

 

Capítulo I - Las raíces de la independencia 

¿Por qué Cabo Verde Independiente? Cabo Verde fue colonia portuguesa desde su 

descubrimiento en 1460 hasta la fecha de su independencia, el 5 de julio de 1975.  

Descontentos con la política considerada represiva, autoritaria y retrógrada que se sentía 

en el país, los caboverdianos comenzaron a demarcar su cultura en relación a Portugal y 

difundir sus ideas nacionalistas que conducirían a su independencia en julio de 1975. 

En este sentido, un grupo de ciudadanos de Guinea Bissau y Cabo Verde se reunió y 

formó el PAIGC (Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde). 
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Según su historia oficial1, este partido político fue fundado en Bissau, el 19 de 

septiembre de 1956, por Amílcar Cabral, Abílio Duarte, Aristides Pereira, Luís Cabral, 

entre otros. 

 

 El movimiento político que se puede llamar las raíces de la independencia de Cabo 

Verde se vuelve a detectar a finales de siglo XIX y principios del XX, aún emergente, 

cabe señalar solo como una hipótesis remota y académica. (...) 

 

Luchando contra el colonialismo e iniciar una marcha hacia la independencia. El 19 de 

diciembre de 1974 se firmó un acuerdo entre el PAIGC y Portugal, estableciendo un 

gobierno de transición en Cabo Verde. Este mismo Gobierno preparó las elecciones 

para una Asamblea Nacional Popular que el 5 de julio de 1975 la independencia. 

 

El objetivo del Gobierno era permitir que todo el proceso construyera la infraestructura 

básica para el desarrollo global de Cabo Verde. Así, la educación sería un elemento 

clave para la transformación estructural de la sociedad y para el refuerzo de una 

identidad social cada vez más autónoma. 

 

Cabo Verde tuvo su primer Ministerio de Educación y Cultura antes de la 

independencia (enero de 1975). Desde esta fecha y hasta ahora, la educación en Cabo 

Verde se ha ido desarrollando de manera paulatina y consciente, transformándose 

sistemáticamente “(…) los desafíos [para el sector educativo], exigiendo la 

profundización de reformas, alteración o afirmación de lineamientos estratégicos claros 

y una mayor unidad de principios para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible de 

todo el sistema”. (Ministerio de Educación y Valorización de Recursos Humanos, 2003, 

p.11). 

 

Capítulo II - Cambio sociopolítico 

Con los cambios en la política a nivel global y el proceso de democratización de los 

países africanos, en 1990 se produjo una apertura política en Cabo Verde, la cual 

permitió el surgimiento de nuevos partidos políticos, como el Movimiento por la 

Democracia (MpD) lidereado por el abogado Dr. Carlos Veiga, un nuevo actor político 

 
1 PAIGC, Historia de Guiena y las islas de Cabo Verde, afrontamento proclamó, porto 1974, citado en 

Lopes, 2002 
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que emergió en el escenario nacional, “iniciando un período de profundos cambios 

políticos” (Cardoso, 2007, p. 169). 

 

Sin embargo, quince años después de la independencia, en 1990, estallaron problemas 

en que la cooperación exterior era absolutamente necesaria para el desarrollo del país, la 

situación económica se volvió extremadamente precaria, la inmigración iba en aumento, 

lo que llevó a los gobernadores caboverdianos a delimitar y crear pautas muy bien 

definidas ”( …) Toda la viabilidad estructural del país pasaría por el desarrollo de los 

sectores secundario y terciario de la economía, requiriendo (…) la creación de 

infraestructura adecuada y la existencia de recursos humanos calificados ”(Silva, 1991, 

p. 228). 

 

Hoy Cabo Verde es un país que a pesar de la pobreza y la desigual en la distribución de 

la riqueza, busca la estabilidad y la paz social, por lo que cuenta con el crédito de 

gobiernos, empresas e instituciones financieras internacionales. (Cardoso, 2007). 

 

La construcción de la sociedad caboverdiana se centró en dos vectores primordiales: en 

una Europa en busca de expansión y protagonismo, la Iglesia católica y la 

administración, según Silveira (2004, citado por Tolentino, 2006, p. 125). También 

según Fernandes (2004, citado por Tolentino, 2006) todo este proceso de inserción en la 

cultura típica occidental tendería a ser expulsado de la conciencia social, los 

mecanismos psíquicos transmitidos de generación en generación habrán mantenido la 

coherencia estructurante de la realidad. 

 

En Cabo Verde, la reforma educativa de la década de 1990 teorizó y absorbió los 

cambios dictados por el desarrollo del sistema educativo e introdujo profundas 

propuestas de adaptación, para dar respuesta a las nuevas demandas derivadas de las 

transformaciones políticas, sociales y económicas que atravesaba el país.  Así, surgieron 

nuevos disfraces para legitimar la organización y fundamentación de la educación 

formal y de adultos, y una nueva concepción de la evaluación como garantía de éxito 

educativo presentándose como uno de sus pilares. 

Sin duda, la Ley Fundamental del Sistema Educativo es un documento muy importante 

para el sector, ya que define los principios fundamentales de la organización y 

funcionamiento del sistema educativo, incluyéndose la educación pública y privada. 
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Uno de los objetivos de esta ley es la formación integral de la persona y la eliminación 

del analfabetismo como tarea fundamental, buscando dirigir el sistema educativo a todas 

las personas independientemente de su edad, sexo, nivel socioeconómico, intelectual o 

cultural, creencia religiosa o convicción filosófica de cada uno. 

 

De acuerdo con la citada Ley, en su artículo 12, “el sistema educativo comprende los 

subsistemas de educación preescolar, escolar y extraescolar, complementados con 

actividades de esparcimiento cultural y deporte escolar desde una perspectiva de 

integración”. La misma ley agrega, 

La educación preescolar tiene como objetivo una formación 

complementaria a las responsabilidades educativas de la familia, 

y la red de este subsistema es esencialmente la iniciativa de los 

municipios, instituciones oficiales y entidades de derecho 

privado, siendo el Estado el responsable de promover y apoyar 

dichas iniciativas, de acuerdo con las posibilidades existentes. 

(Artículo 13 sección I LBSE 103 / III / 90). 

 

La educación preescolar está dirigida a niños de 3 a 6 años (Ley 103 / III / 90), y 

actualmente el Decreto-Ley N ° 13/2018 establece que la edad de ingreso es de 4 a 5 

años. Según la legislación vigente, el sistema educativo caboverdiano solo considera la 

educación preescolar a partir de los 4 años, no extendiéndola a los niños más pequeños, 

cuyo cuidado institucional debe ser supervisado por el Ministerio de Familia e Inclusión 

Social. 

 

En muchas regiones del país este sector no está garantizado, ya que no es financiado por 

el Ministerio, que asume solo la responsabilidad de coordinarlo pedagógicamente. Y 

esto, según Lima, Mazza, Spigolon, & Torres (2016, p. 187)  “Se considera un peligro 

ya que no puede ser considerado un deber del Estado y un derecho del niño y la 

familia”. 

 

Bajo la misma ley, la educación preescolar estaba destinada a niños de 3 a 6 años, pero 

no era obligatoria, aunque, curiosamente, requería al menos dos años de asistencia para 

que el niño ingresara a los seis años en el 1er año de la educación básica. 
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De acuerdo con la Ley 103 / III / 1990 y sucesivas revisiones, este subsistema tiene los 

siguientes objetivos generales: 

a) Apoyar el desarrollo equilibrado del potencial del niño 

b) Permitir que el niño observe y comprenda su entorno 

c) Contribuir a la estabilidad y seguridad afectiva del niño 

d) Facilitar el proceso de socialización del niño 

e) Permitir que los niños se familiaricen con la lengua portuguesa y desarrollen 

actividades  psicomotoras y normas sociales positivas necesarias para el ingreso al 1er 

año en la educación básica 

f) Promover el aprendizaje de lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera 

 g) Favorecer la divulgación de características específicas del niño y asegurar una 

orientación eficiente de sus capacidades 

        Ley 103 / III / 90 art.15, decreto ley nº2 / 2010 de 7 de mayo y decreto ley nº13 / 2018 de 7 de diciembre art.17 

 

Sin embargo, y con posterioridad a todas estas transformaciones, el Sistema Educativo 

de Cabo Verde avanza hacia niveles cada vez más elevados en cuanto a 

conceptualización. Este es el caso de (PEE, 2003, p. 3) que establece que “(…) el 

camino de las transformaciones que se pretende desarrollar en el futuro, perspectiva que 

la revisión siempre sistemática de los documentos básicos del sistema educativo es 

indispensable y pertinente para movilizar recursos y alcanzar las metas. 

 

Modificación de la Ley Fundamental (ley 103 / III / 90) por Decreto-Ley N ° 2/2010 

de 7 de mayo y Decreto-Ley N ° 13/2018 de 7 de diciembre. 

 

La Ley Básica del Sistema Educativo (Ley 103 / III / 90) que operó durante veinte años, 

aunque revisada en 1999 por la Ley N ° 113 / V / 99, de 18 de octubre, solo tuvo 

algunos cambios esperados en 2010 y por Decreto -Ley No 2/2010 de 7 de mayo y 

Decreto-Ley No 13/2018 de 7 de diciembre respectivamente. 

 

En la ley anterior (ley 103 / III 2018 / 90) el sistema educativo comprendía tres 

subsistemas (preescolar, escolar y extraescolar). En la revisión de 2010 y 2018 se 

mantienen los tres subsistemas, pero el componente de formación técnico-profesional se 
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integra en una perspectiva de estrecha articulación entre los subsistemas mencionados y 

el sistema nacional de formación profesional y aprendizaje. 

 

En este diploma se hace especial hincapié en la política de afirmación de la lengua 

nacional caboverdiana, con miras a profundizar en el conocimiento y afirmación de la 

escritura como primera lengua de comunicación oral. 

 

Una de las grandes innovaciones que trae la nueva Ley Básica del Sistema Educativo es 

el aumento de los años libres en el sistema educativo de seis a ocho años y la previsión 

de un aumento gradual de la educación obligatoria para cubrir el 12 ° año de escolaridad 

en 2015 en Cabo Verde. 

 

 Con esta ley se destaca la necesidad de una regulación más adecuada del subsistema de 

educación preescolar, favoreciendo el desarrollo de una política integral con miras a 

ampliar las condiciones para la generalización de la educación preescolar, al mismo 

tiempo que se aclara su rol del Gobierno, especialmente en lo que respecta, por un lado 

a las medidas de coordinación, orientación pedagógica y formación del personal 

interesado y por otro lado la determinación de objetivos generales y diversos 

dispositivos para la educación de los niños antes de la educación obligatoria. 

 

A continuación, veamos algunos cambios más significativos que se han producido 

en la educación preescolar, que es nuestro objetivo. 

 

Referente a la caracterización y alcance presente en la fracción II, artículo 16, se 

mantuvo igual, sin embargo, se cambió la edad de asistencia de tres a seis años para 

cuatro a seis años. También se concretó algún apoyo que el Estado dará a este 

subsistema, que viene en el sentido de adoptar medidas de incentivo y apoyo que 

permiten a todos los niños ingresar a la educación básica luego de cursar la educación 

preescolar. Es decir, el decreto ley nº 13/2018 del 7 de diciembre establece que “la 

educación preescolar es parte del acceso universal”. 

 

Concerniente a los objetivos generales, se agregó un punto más en el que se indica que 

durante la educación preescolar se debe “promover el aprendizaje de las lenguas 
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oficiales y al menos una lengua extranjera”; En este sentido, Varela (2015, p. 5) afirma 

que este objetivo "es inadecuado y excesivo, incluso para la educación básica". 

 

Sin embargo, con el profesorado con el que contamos es fundamental crear las 

condiciones para que se logre este objetivo. El Decreto-Ley No. 13/2018, de 7 de 

diciembre, también enumera el inciso e), como se puede ver anteriormente, en lo que 

respecta al refuerzo del idioma portugués. 

 

En relación a la formación del profesorado la Ley revisada determina que el profesorado 

de todos los subsistemas docentes, incluyendo el preescolar, deberá contar con una 

formación cualificada, obtenida en un establecimiento que ofrezca títulos académicos 

superiores, con formación en el puesto de trabajo, como viene sucediendo hasta la 

fecha. Este es uno de los grandes retos en relación a la educación preescolar que cuenta 

con profesionales de variada titulación (desde cuarto grado hasta duodécimo grado). 

 

Capítulo III - Una mirada a la infancia 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño define, “al Niño como todo 

ser humano menor de 18 años”. A menos que, según los términos de la ley aplicable 

alcance la mayoría de edad antes (artículo 1º de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, UNICEF, 1990). 

 

Según Aries (1978), la concepción de la infancia hoy es bastante diferente a la de hace 

unos siglos en Europa. Es importante señalar que la visión que se tiene del niño es algo 

construido históricamente, por lo que se pueden ver los grandes contrastes en relación al 

sentimiento de infancia a lo largo del tiempo. Lo que hoy puede parecer una aberración, 

como la indiferencia hacia el niño pequeño, hace siglos era absolutamente normal. Por 

extraño que parezca, la humanidad no siempre vio al niño como un ser particular, y 

durante mucho tiempo lo trató como un adulto en miniatura. (op cit, 1978). En la misma 

línea de pensamiento aparece Kramer (2006), la idea de infancia no siempre tuvo el 

mismo significado, al contrario, aparece con la sociedad capitalista, urbano-industrial, a 

medida que cambia la inserción y rol social del niño en la comunidad. Si en la sociedad 

feudal europea el niño desempeñaba un papel productivo, en la sociedad burguesa se 

convertía en alguien que necesitaba ser cuidado, educado y preparado para un futuro 
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papel. Este concepto de infancia de Europa occidental está históricamente determinado 

por la modificación de las formas de organización de la sociedad. 

 

Por tanto, el filósofo francés Shéerer (2009 estudiado por Gallo (2018, p.61) siempre 

añade en relación a Europa: 

No hay que olvidar que el siglo XVIII fue también el siglo que 

inventó al niño. La sociedad en la que adultos y niños se 

mezclan en el trabajo y el entretenimiento, en las fiestas y 

ceremonias, sede lugar - la nuestra - en la que la infancia, 

cuidadosamente segregada, se convierte en un objeto específico 

de atención en el plano social: de ahí en adelante, sus tareas y 

juegos tendrán el único propósito de contribuir para su propia 

formación. (Shéerer, 2009 en Gallo 2018 p.61). 

 

Ahora, partiendo del principio de que el concepto de infancia ha cambiado, los adultos 

se preocuparon por el desarrollo de programas educativos y la creación de instituciones 

dirigidas a los niños pequeños, que surgieron principalmente en algunos países 

europeos, como Italia (casa del banbini, por Maria Montessori, y en Portugal la Escuela 

João de Deus, entre varios otros) (Castanheira, 2013). 

 

Desde sus inicios, el siglo XX en Europa fue considerado el siglo del niño debido a los 

diversos estudios y acontecimientos que revolucionaron la educación infantil. En cuanto 

a los hechos, podemos destacar la declaración universal de los derechos del niño. Y en 

lo que respecta a los estudios, hablamos de la creación de varios modelos de educación 

infantil (Formosinho, 1996). Así, los estudios de Pestalozzi, Maria Montessori y Froebel 

fueron importantes para la educación infantil. Como advierte Marques (2006, p.142), 

Fröebel “fue pionero en la creación de un currículum para la infancia centrado en los 

juegos, el lenguaje, los gestos y el canto”. El autor estaba convencido de que la clave 

del desarrollo pleno del hombre exitoso residía en los primeros años de su vida. Así que 

la pregunta sigue siendo: como las poblaciones africanas, ¿Las mujeres 

latinoamericanas durante este período, siglos XVIII, XIX y XX, vivieron con los niños? 

 

Junto a estos movimientos, los brasileños Macedo, Santiago, Santos, & Faria, (2016, p. 

41); advierten que también en relación a las poblaciones del hemisferio sur es necesario 
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“reconocer que los niños producen culturas y lo hacen de manera competente, solidaria, 

conflictiva entre sus pares” (…) En el mismo camino (Manuel Sarmento, 2003 citado 

por (Cardona, 2011, p. 145) señala que “los niños deben ser constructores activos de su 

propio lugar en la sociedad”, defendiendo la especificidad de la cultura infantil y su 

condición de actores sociales, ciudadanos y ciudadanos por derecho propio. 

 

Las primeras iniciativas de protección infantil en Cabo Verde 

En Cabo Verde, desde los albores de la independencia, la protección de los niños 

siempre ha estado a la vanguardia. Uno de los grandes lemas del partido independentista 

(P.A.IG.C - Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde) fue “Los 

niños son el motivo de nuestra lucha”. 

 

La primera organización estatal creada con el objetivo de proteger a nuestros niños fue 

el I.C.S. Instituto de Solidaridad de Cabo Verde, actual Fundación de Solidaridad de 

Cabo Verde - FCS. Esta fue una organización social por excelencia. Por tanto, 

englobaba una vasta área de problemas sociales, no respondiendo plenamente a las 

inquietudes y necesidades que la sociedad requería para nuestros niños. Dicho esto, se 

sintió la necesidad de crear una institución cuya misión fuera proteger a nuestros niños, 

y así surgió el ICM - Instituto de Menores2 de Cabo Verde. Abarcando no solo a niños, 

sino también a los adolescentes, que fue modificado el 10 de julio de 2006, 

convirtiéndose en el Instituto Caboverdiano de Niños y Adolescentes (ICCA). Sin 

embargo, los objetivos de la misión y sus competencias se mantuvieron, teniendo como 

vocación principal proteger a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo 

personal y social que, de alguna manera, pudieran poner en peligro su desarrollo. 

 

En Cabo Verde, además de las organizaciones estatales que aseguran la protección de 

nuestros niños, también existen organizaciones privadas o no gubernamentales que  

 complementan en cierta medida este trabajo. Tenemos organizaciones internacionales 

que están sobre el terreno haciendo un trabajo digno de crédito que la gran mayoría de 

los caboverdianos apoya firmemente. Como es el caso de Aldeias SOS3 y Bornefondem. 

 
2 A traves del Decreto Ley nº 89/82 
3 Hay dos aldea SOS en Cabo Verde. Uno en Assomada y otro en Ribeirão Chiqueiro y en São Vicente 

una guardaria. Suelen recibir niños de ambos sexos que ingresan allí con menos de seis(6) años y 

permanecen hasta los dieciocho(18) años. Están en el pays desde 1984.  
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En relación a las organizaciones privadas nacionales, tenemos la Cruz Roja (tiene varios 

jardines de infancia a los que asisten cerca del 80% de los hijos de padres y madres 

pobres), la Fundación Infancia Feliz (que tiene varios jardines en varios barrios de la 

ciudad de Praia), ACRIDES (Asociación de Niños Desfavorecidos), la Fundación 

Acarinhar (su misión es integrar a los niños con parálisis cerebral en la sociedad), entre 

muchos otros. 

   

Evolución histórica de la educación preescolar en Cabo Verde 

La educación en Cabo Verde comenzó con la ocupación de las islas, en la ciudad más 

antigua de Cabo Verde (Ciudad Vieja), que ahora es un sitio del patrimonio mundial de 

la humanidad. (Unesco, 2009). 

 

La trayectoria histórica de la educación en Cabo Verde se divide en dos grandes 

momentos: el período colonial y el período poscolonial. 

 

En el período colonial, las primeras iniciativas se remontan a principios de la década de 

1960 (iniciativas informales); En febrero de 1964, se publicó una ordenanza (2038) que 

determina la creación de clases preparatorias en las colonias portuguesas, con el 

objetivo principal de prepararse para la escuela y aprender portugués; sin embargo, la 

Generalización de la educación preprimaria como parte integral de la escuela primaria 

solo aconteció en 19684, las cuales operaban en los mismos establecimientos 

educativos, y los responsables de estas clases debían estar calificados con el 4to grado y 

una preparación pedagógica de corto plazo, denominados monitor (es) escolares. 

 

A finales de los años 76 y 80, se crearon algunas instituciones a través del Instituto de 

Solidaridad de Cabo Verde (ICS) destinadas a los niños de las familias más necesitadas; 

En la década de los ochenta, consecuencia de las transformaciones ocurridas en los 

primeros años de la independencia (mayor ingreso de mujeres al mercado laboral, 

aumento considerable de la emigración del interior hacia pueblos y ciudades, y 

consecuentemente el crecimiento del entorno urbano), estableció la necesidad de que las 

madres pudieran dejar a sus hijos con personas idóneas que puedan iniciarlos en alguna 

actividad educativa / formativa. Así surgieron los primeros huertos y escuelas rurales en 

 
4 Reglamento de la Enseñansa Primaria Elemental apobado por diploma Legislativo nº 1663, de 19 de 

Junio de 1968, del Gobierno de la província de Cabo Verde.   
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el área urbana) con un total de nueve (9) pertenecientes a diferentes entidades como por 

ejemplo ICS y algunas ONGs, sin embargo, estos espacios ahora creados funcionaban 

como un centro de recepción y vigilancia, ofreciendo algunas actividades recreativas 

(como canciones, cuentos y juegos) y refinamiento de la escritura. 

 

Para la educación preescolar, este fue uno de los momentos más destacables, ya que a 

partir de 1990 se convirtió en uno de los subsistemas del sistema educativo a través de 

la ley 103 / III / 90 del 29 de diciembre. A la fecha, este es el único documento legal de 

ámbito educativo define los principios fundamentales que regulan la educación 

preescolar. Igualmente, importante, apareciendo también en 1996 el primer estatuto de 

educación privada que se aplica a la creación, organización, funcionamiento y 

supervisión de establecimientos privados de enseñanza, incluyendo los de educación 

preescolar en virtud del Decreto-ley nº 17/96 de 3 de junio y el cual fue revisado por 

Decreto-Ley No. 32/2007, de 3 de septiembre. 

 

La década de los noventa permitió, como resultado del reconocimiento institucional 

expresado en la importancia de conduciendo la educación infantil, la recentralización 

del pensamiento, la educación del infante, a una reevaluación de la problemática en la 

educación infantil, su organización curricular, el tipo de preparación y formación de los 

profesionales en el sector y el papel del estado. 

 

Luego, en 1992, el Ministerio de Educación creó la figura de Coordinación Nacional de 

Educación Infantil a través de (LEY 14/97) integrada en la dirección general de 

educación, nombrando una técnica a coordinar. A esta medida le siguió un conjunto de 

acciones que permitieron reconfigurar paulatinamente el lugar de la educación 

preescolar en el conjunto de inquietudes educativas, concretamente el encuentro 

nacional (1992) para reflexionar sobre la situación de la educación preescolar en el país, 

donde acciones como, la realización de un diagnóstico de la situación de la educación 

preescolar en el país y la organizar una base de datos; la elaboración de un programa 

mínimo adaptado a las diferentes realidades del país, la formación de más técnicos y la 

coordinación pedagógica a ser asegurada por el Ministerio de Educación, y la idea de 

cuidar a los niños menores de 3 años. Sin embargo, el Ministerio de Familia e Inclusión 

Social definió recientemente algunas políticas para su funcionamiento. 
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Por otro lado, el Instituto Pedagógico (IP) aparece como una institución, con la 

responsabilidad de formar profesionales en el área. La preocupación por atender la 

demanda de docentes calificados para la educación básica le impidió avanzar con mayor 

rapidez en la búsqueda de soluciones orientadas a la formación / formación de agentes 

calificados para la educación preescolar, por lo tanto, debido a la presión de los 

municipios y la sociedad civil, la institución avanzó con la oferta de un curso 

experimental de educación infantil en el año escolar 1998/1999 en la Escuela de 

Magisterio São Vicente. 

 

 Desde 2000 / 2001- DEPEB (Dirección de Educación Infantil y Básica) publica la Guía 

de actividades de Educación Infantil, y Libros de apoyo a las actividades en Jardines 

Infantiles, con el objetivo de orientar la práctica pedagógica en los jardines de infancia, 

ya que en ese tiempo ya existía una audiencia diversa, es decir, profesorado con 

diferentes niveles. También en 2001, se llevó a cabo una mesa redonda sobre la pequeña 

infancia en la isla de Santo Antão con el objetivo de discutir la situación de la infancia 

en Cabo Verde, este encuentro tuvo como principal objetivo el relevamiento de la 

situación real de la educación preescolar. 

 

En el año escolar 2005/2006, el Instituto Superior de Educação (ISE) desarrolla por 

primera vez el curso de Educación Superior Infantil y el IP desarrolla un curso de 

educación secundaria en Educación Infantil. Después de una década de formación, poco 

o nada se hizo para mejorar el subsistema. Lo que se esperaba después de estas 

capacitaciones es que el propio Ministerio de Educación y Deporte creara un diploma 

que diera algunos beneficios al personal docente ahora calificado. 

 

Sin embargo, como en muchos países de la región, Cabo Verde se centra únicamente en 

el período preescolar (4-6 años), como el período más importante de la pequeña niñez 

(de hecho, en muchas regiones, la pequeña niñez se conoce solo como el periodo 

preescolar). Este hecho revela, sin duda alguna, una profunda desarticulación en cuanto 

a políticas, definición de niveles de responsabilidad, formación de recursos humanos y 

uso de los Servicios básicos existentes en relación al desarrollo de estas 3 etapas (en 

definitiva, pequeña infancia). “La falta de una visión generalizada del niño constituye 

una fuerte limitación efectiva de las acciones (…)” ( MEVRH,2003,p.18.) 

Mas,  



XXXVII 
 

el sistema educativo de Cabo Verde reconoce la necesidad de 

proteger a los niños, destacando la importancia de la educación 

preescolar en el desarrollo de la personalidad, considerada en 

todos sus aspectos; en la adquisición de habilidades y el 

desarrollo de actitudes en los distintos campos del 

conocimiento; familiarización con el entorno cultural; en el 

desarrollo de comportamientos reflexivos y responsables; en la 

integración social y educativa, con miras a su contribución 

dinamizadora al éxito de la educación básica. (MEVRH, 2001, 

p. 8 y PEE, 2017). 

Cabe señalar que, en las condiciones de Cabo Verde, la educación preescolar debe ser 

una respuesta a la vez social y educativa, dependiendo la mejoría de su calidad y 

credibilidad de la complementariedad y coexistencia de estos dos aspectos. 

 

La red de educación preescolar está formada por jardines de infancia por iniciativa de 

los Ayuntamientos y otras entidades como la Organización de Mujeres de Cabo Verde, 

Cruz Roja, organizaciones religiosas y privadas, según (PEE, 2003). Sin embargo, 

según PEE (2017, p.54), el país tiene (59%) jardines públicos y (41%) considerados 

privados. 

 

En Cabo Verde, aun no existe una política referente a la educación preescolar, todavía a 

partir de 2005, así como fue referido, la ISE (que fue integrado en la Universidad de 

Cabo Verde) y el Instituto Pedagógico de Cabo Verde (IPCV) crearon los primeros 

cursos de licenciatura y del nivel medio respectivamente. Así, los monitores con un 

nivel académico variado, entre 4º y 12º, pero con una formación específica de 10 meses 

impartida por el IPCV) y los supervisores (también con un nivel académico variado) no 

cuentan con titulaciones básicas para sustentar su práctica, así como, carecen de 

reconocimiento profesional (tanto en términos de rango como de remuneración). 

 

El tema de la calidad en la educación infantil 

Actualmente se habla mucho de la calidad del sistema, especialmente en los discursos 

de los líderes políticos que dirigen el sector educativo. A su vez, varios autores, como 

Ball, 1994 citado por (Nabuco, s/d), Schweinhart, Barnes, Weikart, 1993) y más 

recientemente Muenchow & Weinberg (2016) afirman que los programas preescolares 
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de alta calidad pueden beneficiarse de esta manera, tanto a los niños, los padres y toda la 

comunidad, pudiendo aportar una alta rentabilidad, en términos de éxito escolar e 

integración social del niño, así como, las inversiones realizadas en este subsistema. 

 

Asimismo, el PEE (2017, p.50) enfatiza que “la calidad de la Educación Preescolar, por 

su importancia contribuye a la promoción del aprendizaje, produciendo un efecto 

directo en el nivel de preparación para la educación básica y acumulativamente en la 

calidad de aprendizaje a lo largo de toda la educación formal ". 

 

Abordaremos las tres dimensiones básicas de la calidad, según (Zabalza, 1998). Este 

autor afirma que existen al menos tres dimensiones que es importante resaltar al 

momento de analizar diferentes realidades de la vida social, siendo la primera, la calidad 

ligada a los valores, es decir, se le atribuye calidad a lo que representa algunos de los 

valores actuales. Así, diríamos que algo es importante si responde adecuadamente a los 

valores que se esperan de esta institución, de esta persona, de esta situación, etc. Este 

primer aspecto es considerado por varios autores como el componente básico de la 

calidad en el campo de la educación. 

 

La segunda dimensión se refiere a la calidad vinculada a la eficacia. Esta dimensión 

atribuye calidad a instituciones o procesos que logran buenos resultados. Finalmente, la 

tercera dimensión se refiere a la calidad vinculada a la satisfacción de los participantes 

en el proceso y los usuarios del mismo. Esto hace parte de lo que se entiende por 

“calidad de vida”. Incluso en áreas estrictamente comerciales, la “satisfacción de los 

empleados” juega un papel cada vez más importante como base y condición para lograr 

la efectividad. 

 

Concerniente la calidad de la educación, los tres conceptos discutidos anteriormente se 

complementan (Zabalza, 1998) ya que estamos ante una escuela de calidad, o ante un 

programa educativo de calidad, o ante un material educativo de calidad, pudiendo 

reconocer en ellos los tres componentes mencionados: una identificación con los valores 

formativos clave, es decir, el fin último de la educación será el compromiso con la 

formación integral del niño y la sociedad que lo rodea. El segundo componente tiene 

que ver con resultados de alto nivel, esto se refiere a lo que es valorizado y de calidad. 

Finalmente, el tercer componente está vinculado al clima laboral satisfactorio para todos 
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aquellos que participan en la situación o en el proceso valorado. Ahora que todos están 

satisfechos con su puesto de trabajo y al mismo tiempo sus usuarios, en este caso los 

estudiantes y toda la comunidad educativa, la escuela tiene un estándar de calidad. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, el personal involucrado en la educación 

preescolar no cuenta con un marco legal a nivel profesional, lo que dificulta esta 

satisfacción. 

 

Capítulo IV, V y VI. Contextualización del estudio, metodología, presentación y 

análisis de datos y conclusión 

 

Contexto de estudio 

Cabo Verde es un país pequeño, formado por diez islas y ocho islotes de origen 

volcánico, ubicado a unos 500 km al oeste de la costa africana, en el Océano Atlántico, 

con una superficie total de 4.033 km2. Las islas se distribuyen en dos grupos, al norte, 

las islas-al-vento (islas de Barlavento), formada por las islas de Santo Antão, São 

Vicente, Santa Luzia (la isla desabitada), São Nicolau, Sal e Boa Vista. Al sur, las islas 

bajo viento (Islas de Sotavento), aparecen las islas de Maio, Santiago, Fogo y Brava. 

 

La población, según datos del (INE, 2016), es de 541.153 habitantes. El idioma oficial 

es el portugués, sin embargo, el criollo es el idioma más hablado y utilizado en la vida 

cotidiana por la mayoría de la población. El clima es tropical seco, con poca lluvia, 

situación que se ha agravado en los últimos años. El relieve es acentuado, con grandes 

montañas y profundos valles. La economía tiene como base fundamental la agricultura, 

predominantemente el cultivo de maíz y caña de azúcar. La pesca y el turismo ofrecen 

potencial de desarrollo, aunque todavía están pocas utilizados. 

 

Caracterización del sistema educativo 

La educación en Cabo Verde ha ido evolucionando gradualmente, superando los 

desafíos del sistema educativo, requiriendo la profundización de las reformas, el cambio 

o afirmación de directrices estratégicas claras y una mayor unidad de principios para un 

desarrollo equilibrado y sostenible de todo el sistema. 

 

Caracterización de la educación preescolar en Cabo Verde 



XL 
 

Según el Anuario Estadístico de la Educación (2016) existen un total de quinientos 

cuarenta y tres (543) jardines de infancia, siendo trescientos diecisiete (317) públicos y 

doscientos veintiséis privados (226). El sector cuenta todavía con mil doscientos 

ochenta y tres profesionales (1283), todas mujeres; de estos, solo el 30,4% tiene 

formación. En cuanto al personal, de la educación preescolar a nivel nacional, contó con 

un total de 23.633 alumnos,  

siendo 11.795 hombres y 11.838 mujeres. 

 

 

Metodología de acceso a los datos 

En el presente estudio utilizamos los dos enfoques metodológicos (metodología 

cualitativa y cuantitativa) (Creswel, 2009), con el objectivo de darle mayor rigor al 

estudio. La combinación metodológica permite, a su vez, la combinación de diferentes 

técnicas. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, optamos por la triangulación, 

ya que utilizamos tres técnicas, a saber: análisis de documentos, entrevista 

semiestructurada y cuestionario cerrado. Utilizamos el análisis de documentos para 

analizar la legislación caboverdiana y otros documentos que nos ayudan a comprender 

la evolución de la educación preescolar, así como conocer las políticas de este 

subsistema. Para realizar este análisis, definimos el tema, categorías y subcategorías de 

análisis de acuerdo con los objetivos del estudio. 

 

Luego del análisis documental, se procedió a realizar las entrevistas. Optamos por 

realizar entrevistas semiestructuradas, ya que permiten optimizar el tiempo disponible, 

(Flick, 2005) el tratamiento sistemático de los datos y además posibilita la introducción 

de nuevas preguntas siempre que surja la necesidad. Definimos como público objetivo 

de la entrevista a varias personalidades de la educación preescolar en la sociedad 

caboverdiana, como un profesor de una institución de formación para educadores de 

jardín de infancia y antiguo Delegado de ME, un sociólogo, tres coordinadores de 

educación preescolar, un presidente de una institución de formación de maestros y 

maestros de jardín de infancia, tres técnicos del Ministerio de Educación y dos maestros 

de jardín de infancia con más años de experiencia en las islas de São Vicente y 

Santiago. Al servicio del público objetivo, se crearon dos guiones de entrevistas 

diferentes. En cuanto al análisis de la entrevista, recurrimos al análisis de contenido. Al 
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igual que, con las guías de entrevista, creamos dos rejillas de análisis de contenido, en 

que fue analizado 11 protocolos de entrevista. 

 

Para aplicar el cuestionario pasamos por los siguientes pasos: definimos el número de 

profesionales de educación infantil en el país, utilizando el anuario del Ministerio de 

Educación e identificando las islas con mayor número de profesionales. A partir de ahí, 

seleccionamos uno del Norte - Barlavento (S. Vicente) y uno del Sur - Sotavento 

(Santiago) y aplicamos la fórmula para determinar el tamaño de la muestra. Los cálculos 

determinaron que deberíamos aplicar 246 cuestionarios. 

 

Posteriormente se realizó el método Delphi (Oliveira, Costa, Wille, & Marchiori, 2008) 

en el que cinco expertos sugirieron mejoras al cuestionario, se procedió al pre-test, con 

la aplicación de 20 cuestionarios a profesionales de la educación infantil y se verificó la 

validez interna del instrumento, mediante la prueba alfa de Cronbach. Seguidamente se 

procedió a la aplicación del cuestionario mencionado anteriormente, el cual se aplicó 

mediante un proceso de muestreo mixto, es decir, se determinó un criterio previo 

(profesionales en educación infantil). Sin embargo, la aplicación de los cuestionarios a 

los profesionales de la educación infantil en la isla de Santiago fue de acuerdo con los 

datos de la muestra estratificada por cada municipio y la de São Vicente fue aleatoria. 

 

Para el tratamiento de los datos del cuestionario optamos por utilizar el software 

estadístico SPSS donde realizamos el análisis descriptivo de los datos. Los gráficos 

fueron diseñados en el programa Excel, ya que presenta gráficos con mejor estética. 

 

Presentación y discusión de resultados 

Consciente de que la educación preescolar es una de las fases de sostenibilidad de todas 

las que siguen, y porque es allí donde se desarrollan ciertas habilidades que servirán de 

base para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida, no puede desconocer su 

calidad y su aporte al crecimiento integral de todos los niños. 

 

Fue notable ver la evolución de la educación en Cabo Verde, especialmente la 

educación preescolar, por los pasos que dio, desde la inexistencia hasta la afirmación de 

subsistemas, incluso a través de diversas barreras. 
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A partir del análisis documental realizado, constatamos que fueron muchos los 

esfuerzos para que la educación preescolar se afirme, incluso yendo en contra de 

algunos principios como la igualdad de oportunidades, como fue el caso del art. 72º de 

la ley nº 103 / III / 90 de 29 de diciembre de nueva redacción dada por la ley nº 113 / V / 

99 de 18 de octubre, que incentivó la asistencia a la educación preescolar durante 18 

años, diciendo que “los niños que han cursado al menos dos años de educación 

preescolar ingresan a la educación básica a la edad de 6, de lo contrario, iniciaría a los 7 

años ”. En cuanto a las dificultades que enfrenta la educación preescolar, el plan 

estratégico de educación, MEVRH 2002 y PEE, 2017) identificó que existe “Bajo nivel 

de calificación de monitores / asesores; material didáctico insatisfactorio; integración y 

seguimiento del área deficiente, condicionando la preparación para la educación básica 

y la gestión de instituciones preescolares incipientes ". 

 

En el cuestionario aplicado a los profesionales de la educación infantil, encontramos 

que existe un público con poca formación deseada en el sector, ya que solo el 2,4% 

tiene educación superior y el 23,2% tiene formación media o profesional. Siendo 

evidente que hay un público con baja calificación o aún con solo educación secundaria, 

como se puede ver en los gráficos 1 y 2: 

 

                                                       

Gráfico 1: Habilitaciones literarias Gráfico 2: categoria profissional 
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También se pudo ver, a partir de las entrevistas, que la medida de política trazada para 

contratar el personal de EPE para educación básica, no fue una buena medida, como se 

puede ver en las expresiones de nuestras entrevistadas TME1: “Esta contratación nos 

afectó mucho porque los que tenía entrenamiento daban apoyo a los que no lo tenía”. 

Y aun agrega, “Podría penalizar la educación” TME2 y TME 3 no tienen dudas y 

afirman “Por supuesto, este resultado influirá en la calidad tanto de la educación 

preescolar como la básica”. Sin embargo, el Gráfico 3 ilustra la opinión de los 

profesionales de la educación infantil sobre la medida de política de aceptar que todos 

los niños se matriculen en la educación básica, independientemente de que asistan a 

jardines de infancia, basado en esto, más del 50% de los encuestados coincidió en que 

esta medida afectaba la asistencia normal de niños a los jardines de infancia. 

 

 

 

Gráfico 3: efectos del decreto-ley nº43/2008 de 24 de novembro. 

 

También nos dimos cuenta de que el Estado tiene la responsabilidad de definir las 

políticas y crear las condiciones para su implementación, apoyando las iniciativas 

públicas y privadas en la creación de jardines de infancia y la supervisión de su 

funcionamiento. Particularmente cuando se refiere a las atribuciones de los 

coordinadores en el artículo 4º del Decreto-ley n.º 5/2001 de 1 de febrero, letra) 

"colaborar con la DGBES y la Inspección General en la supervisión del cumplimiento 

de las directrices emitidas desde arriba". 

Por otro lado, se evidenció en documentos oficiales, como la guía de actividades 

curriculares para el jardín de infancia (s/d, p.7) que “la creación de espacios sin 

condiciones perjudicará el desarrollo de los niños”. 
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En cuanto a las dificultades que enfrenta la educación preescolar, el plan estratégico de 

educación MEVRH (2002) identificó que existe “bajo nivel de calificación de los 

monitores /orientadores; material didáctico insatisfactorio; encuadramiento y 

seguimiento del área defciente, condicionando la preparación para la educación básica ". 

Aún así, el Art. 5º, punto 2 del Decreto-Ley No. 4/2001 de 1 de febrero dice que “todas 

las instituciones que forman parte de la red preescolar deben ser previamente 

oficializadas por los servicios competentes del departamento gubernamental responsable 

de la educación, a través de la concepción de un permiso” esto es contrario a lo que 

vemos en el gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4: ¿Tiene permiso el jardín de infancia donde trabaja? 

 

En relación a las prácticas pedagógicas, los resultados apuntan a que nuestros 

encuestados coinciden en que sean ellos los que dirijan y decidan lo que hacen los 

niños, 45% y 9% totalmente de acuerdo y de acuerdo como se muestra en el gráfico 5. 

La guía de actividades para la educación preescolar (s/ p.14) dice que se debe “Utilizar 

metodologías globalizadoras centradas en el niño”. Y esto permitirá que el niño 

descubra el entorno que lo rodea y tenga una experiencia de aprendizaje significativa. 

 

Gráfico 5: : Manejo y decisión sobre lo que hacen los niños 
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  CONCLUSIONES  

Cabo Verde tuvo su primer Ministerio de Educación y Cultura antes de la 

independencia (enero de 1975). Desde esta fecha hasta ahora, la educación en Cabo 

Verde ha evolucionado de manera paulatina y consciente, superando sistemáticamente 

“(…) los desafíos en el sector educativo, exigiendo la profundización de reformas, 

alteración o afirmación de lineamientos estratégicos claros y una mayor unidad de 

principios para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible de todo el sistema”. 

(Ministerio de Educación y Valorización de Recursos Humanos, 2003, p.11). 

 

Acompañando el movimiento de sensibilización sobre la importancia y el papel de la 

educación en el desarrollo de la sociedad. Cabo Verde se ha convertido en un país en 

remodelación y partidario los temas que incluye la educación, en todos sus sectores, 

desde la educación infantil hasta la extraescolar. 

 

Sin embargo, los niños han ocupado un lugar destacado en el marco de los programas 

sociales llevados a cabo por departamentos gubernamentales, diversas organizaciones 

de la sociedad civil, a través de iniciativas nacionales, locales e individuales, con el fin 

de promover cada vez más el desarrollo del niño. 

 

En este sentido, creemos que este estudio puede traer algunos beneficios a Cabo Verde, 

ya que durante esta investigación se destacaron los beneficios de la independencia para 

la educación, la evolución de la educación preescolar después de la independencia, las 

perspectivas de desarrollo humano, haciendo especial hincapié en la infancia, como uno 

de los períodos más importantes para la vida del ser humano. 

 

En consecuencia, durante este estudio los entrevistados consideraron que la educación 

preescolar ha tenido una evolución lenta en nuestro país y que solo a partir de 1990 se 

diseñaron políticas de expansión. Sin embargo, en los últimos años se ha realizado un 

gran esfuerzo por potenciar el subsistema, sobre todo con la preocupación que el estado 

en la formación del profesorado en este ámbito, tal y como se refleja en el Decreto-Ley 

N ° 2/2010 de 7 de mayo y el Decreto- Ley nº13/2018 de 7 de diciembre. 

 

No obstante, a partir de los cuestionarios quedó claro que es necesario invertir en la 

formación del personal docente, ya que la mayoría de nuestros encuestados cree que el 
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personal que trabaja con educación preescolar debe tener formación universitaria y que 

algunas medidas políticas no favorecen la educación preescolar, por ejemplo: la 

contratación de personal capacitado en educación infantil, para la educación básica, así 

como la ley que permite que todas las personas tengan acceso a la educación básica a 

los 6 años, independientemente de la asistencia a la educación preescolar. Se pudo ver 

que los jardines de infancia funcionan sin permiso, lo que permite que algunos espacios 

funcionen sin las condiciones adecuadas. 

 

A pesar de la conciencia de la referida etapa educativa, también concluimos que existe 

una gran distancia entre lo que se dice, se escribe y la realidad actual de la educación 

preescolar. Como nos dice Cardona (2013, p. 520), "entre discurso y práctica hay una 

gran diferencia que comienza en la especificidad de cada contexto sociopolítico". Por lo 

tanto, existe la necesidad de mejores acciones por parte del Estado y otras entidades, a 

fin de dejar los discursos e invertir en la educación preescolar como factor de desarrollo 

sostenible. 

 

SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES 

• Desarrollar programas de formación inicial y continua que abarquen los diferentes 

niveles de personal en el campo, con el apoyo de instituciones y países con experiencia 

en educación infantil; 

• Definir políticas claras para el sector, haciendo más estable la carrera profesional; 

• Estandarización de carreras y salarios de los profesionales de educación preescolar de 

acuerdo con los subsistemas restantes; 

• Traslado de personal capacitado en educación infantil, quienes fueron contratados para 

educación básica, sin modificar su salario actual; 

• Proporcionar a los jardines de infancia materiales didácticos adecuados a la realidad; 

• Revisar el perfil de los profesionales; 

• Revisar el papel de los coordinadores; 

• Promover los intercambios entre profesionales de diferentes jardines de infancia e 

islas; 

• Promover la aproximación entre los profesionales de la educación infantil y los 

docentes de primaria; 

• Promover la unión de esfuerzos entre todas las autoridades centrales y locales y otros 

actores del subsistema; 
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• Promover los jardines de infancia y la formación en educación infantil a través de 

programas de televisión. 

LÍNEAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el tratamiento de los datos surgieron cuestiones muy acertadas, pertinentes que 

dejaremos como líneas abiertas para futuras investigaciones: 

 

 Ampliar el alcance geográfico de esta investigación a todo el archipiélago de Cabo 

Verde; 

 Analizar comparativamente la práctica pedagógica de los maestros de jardín de 

infantes con profesionales que no tienen una formación específica en el sector; 

 Investigar las instituciones educativas, planes de estudio y sus condiciones para 

ofrecer cursos, así como indicadores de educación de calidad; 

 Analizar las competencias de los niños al final de la educación preescolar; 

 Incrementar el público objetivo (tutores, niños, ONG y público en general); 

 Analizar la opinión de los maestros de jardín de infancia contratados para educación 

básica sobre esta medida de política; 

 Observar la relación entre la práctica pedagógica y la calidad de la educación 

preescolar; 

 Realizar una encuesta sobre el perfil de ingreso de los niños en el 1er año de 

educación básica obligatoria a partir de 2014; 

 Realizar una investigación - acción. 

 
[1] PAIGC, Guinea Historia e islas de Cabo V erde, El frontamento, P o hasta 1974 c itado en Lopes, 

2002 

[2] Mediante Decreto Ley No. 89/82 

[3] Hay dos pueblos SOS en Cabo Verde . Uno en Assomada y otro en Ribeirão Chiqueiro. Y un centro 

de día en S ão Vicente. Suelen recibir a niños de ambos sexos que ingresan allí con menos de seis ( 6) 

años y permanecen hasta los dieciocho (18) años. Llevan en el país desde 1984. 

[4] Reglamento de Educación Primaria Elemental, aprobado por Diploma Legislativo No. 1663, de 19 

Junio de 1968, del Gobierno de la Provincia de Cabo Verde. 

  
 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref4
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                                                                    Fonte: Anuário da educação 2006 

 

 

“Tudo o que hoje preciso realmente saber, sobre como viver, o que 

fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infância. A sabedoria não 

se encontrava no topo de um curso de pós-graduação, mas no 

montinho de areia da escola de todo dia” Fulgum(1988) 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente ninguém questiona a importância da educação pré-escolar para o sucesso 

educacional das crianças. Neste sentido é indubitavelmente importante fazer estudos 

sobre este subsistema educativo, para melhor poder conhecer e identificar as 

dificuldades, os avanços e as perspetivas. 

Após alguma reflexão acerca do tema a escolher para o trabalho de investigação, 

optamos pela evolução da educação pré-escolar em Cabo Verde nos casos das ilhas de 

Santiago e São Vicente, após o 5 de julho de 1975. Após a exploração do tema 

resolvemos problematizar um pouco pensando nas políticas e nas práticas ligadas à 

educação Pré-escolar. Daí que surgiu o tema final “Entre o dito e o escrito: a realidade 

da educação de infância em Cabo Verde”. O fator decisivo na minha escolha, foi 

trabalhar um tema a que estou ligada profissionalmente. Porque o faço? Porque sou 

educadora de infância, há mais de 15 anos e conheço um pouco a realidade deste 

subsistema de ensino. É um ciclo de estudo extremamente importante: marca a transição 

para o ensino básico ou permite a inserção na vida escolar propriamente dita. 

Outro fator que influenciou a nossa decisão foi o facto de o tema ser muito ligado à 

disciplina de História, o que muito me agrada, porque gosto de História e fazer a 

evolução histórica do ensino fascina-me.  

O tema permite-nos um maior conhecimento sobre a realidade educativa do país, as 

políticas atuais e as mais antigas bem como a tentativa de todos os governos para 

deixarem marcas na educação para demonstrarem o seu poder.  

A escolha do tema prende-se com a importância que os primeiros anos têm na vida do 

ser humano, conforme vários autores demonstram (Piaget, Rosseau, Dewey, Vigotsky, 

Freud dentre vários outros). Segundo os mesmos “Esta primeira etapa da educação 

determina o quanto a criança vai ser bem-sucedida depois, e ao longo da vida”  

Algo que também contribui para essa escolha é a firme convicção de Eveline Pressoir, 

Conselheira Regional para a Aproximação Integrada do Desenvolvimento da Pequena 

Infância junto à UNICEF citada por zinsou e Samousi (2003, p.3) que escreve:  
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L’importance des premières années de l’infant pour le développement 

harmonieux de sa personne n’est plus à démontrer.5 E, citando a UNICEF, 

acrescenta que esta organização a adopté une vision holistique de celui-ci 

que le positionne comme une personne à parmentière dont le développement 

dans toutes ses dimensions est plus qu’une nécessité, un droit6.   

Outro motivo que nos levou a fazer este estudo prende-se essencialmente com o artigo 

16º da Lei de Bases do Sistema Educativo, que diz: “O Sistema Educativo de Cabo 

Verde reconhece a necessidade de proteção à infância”, relevando a importância da 

educação pré-escolar, no desenvolvimento da personalidade considerada em todos os 

seus aspetos. Ainda a Lei nº 4/97 de 10 de fevereiro de Portugal seu artigo 2º, tal como 

a nossa lei 103/III/90 de Cabo Verde, realça que “a educação Pré-escolar é a primeira 

etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”, devendo favorecer 

a formação equilibrada da criança.  

A metodologia utilizada para este trabalho é metodologia mista (qualitativa e 

quantitativa), mais especificamente com a utilização de análise documental, entrevistas 

e questionário. Os dados recolhidos através das entrevistas foram tratados através da 

análise de conteúdo e os questionários utilizando software SPSS versão 21. 

 

a) Relevância do Tema  

A educação em Cabo Verde foi considerada como pilar primordial de desenvolvimento. 

Nesta ótica, os sucessivos governos não pouparam esforços para investir nesse setor. O 

plano estratégico para a educação (2017, p.18) refere que “A alocação para educação 

tem estado em volta dos 5-6% do PIB, e a alocação do orçamento de Estado entre 23-

27%. Isto reflete a prioridade dada à educação”. Certamente o estado está ciente da frase 

do economista Britânico Sir Arthur Lewis7 que diz que a “ Educação nunca foi despesa. 

Sempre foi investimento com retorno garantido" 

Relembrando o que disse Power (2015) citado por  (Unesco, 2016, p.36) afirma: 

 
5 A importância dos primeiros anos da criança para o desenvolvimento harmonioso de sua pessoa não 

está mais para ser demonstrada. 
 
6 A UNICEF adota uma visão holística que a posiciona como um responsável cujo desenvolvimento 

em todas as suas dimensões é mais do que uma necessidade, um direito. 

 
7 Frase retirada em https://www.pensador.com/frase/NDk5/ 20-06-2021 

https://www.pensador.com/frase/NDk5/
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Uma educação que empodera é aquela que constrói os recursos humanos de que 

precisamos para sermos produtivos, para continuar a aprender, para solucionar 

problemas, para sermos criativos e também para vivermos juntos e com a natureza em 

paz e harmonia. Quando as nações asseguram que uma educação desse tipo está 

acessível a todos ao longo de suas vidas, põem em marcha uma revolução silenciosa: a 

educação se converte no motor do desenvolvimento sustentável e na chave para um 

mundo melhor. 

Com este pressuposto em mente, acreditamos que investir na educação de um modo 

geral e na educação de infância em particular contribuiremos para uma humanidade 

mais coesa, mais unida e melhor capacitada para resolução dos problemas. 

Sabendo que a “educação é um direito humano e um fator fundamental para reduzir a 

pobreza, trabalho infantil e promover a democracia, a paz, a tolerância e o 

desenvolvimento8.Cabo Verde aderiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável das Nações unidas, que elenca pelo menos 17 objetivos, que deverão ser 

implementados por todos os países e abrangem áreas diversas. Destes objectivos, o 

quarto refere-se à educação de qualidade “que visa assegurar a educação inclusiva e 

equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 

para todos”. (PEDS, 2018, p.54) Neste sentido, pensamos que uma educação de 

qualidade começa na pequena infância. As instituições cabo-Verdianas, precisam estar 

cientes de que devem investir na pequena infância e não só para que consiga atingir esse 

objetivo.  

 

Por outro lado, queremos realçar com este estudo, a forma como deve ser encarada a 

educação infantil de acordo com (Zabalza 2001, citado por Amado, 2017), que enaltece 

que ela deve considerada como etapa de formação completa que não exclui a instrução, 

embora não se reduza a ela. Alias a educação infantil está ligada a processos de 

desenvolvimento global das crianças. Por seu turno, Kilpatrick (2006 citado por Horta, 

2016 p.30) que aponta que a educação pré-escolar  deve ser encarada como a própria  

vida e não como mera preparação para a vida”. 

 

Ainda é de referir segundo (Zabalza, 2001, citado por Horta, 2016) a escola infantil é o 

marco institucional que garante um espaço estimulante, higiénico e intencional 

 
8 Frase retirada em http://www.apei.pt/educacao-infancia/infancia-mundo em 17 de maio de 2021 

http://www.apei.pt/educacao-infancia/infancia-mundo
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organizado com o objetivo de que esse processo se produza em ótimas condições. Esta 

escola garante ao/à aluno/a toda uma ampla e polivalente gama de oportunidades 

formativas, de maneira que cada criança se aproxime do seu teto teórico potencial, 

definido pela psicologia com “máximo desenvolvimento das aptidões pessoais de cada 

sujeito. Não obstante, a escola infantil exerce então um papel importante face à criança 

e potenciando o desenvolvimento das condições pessoais de todo o tipo que tornem 

possível uma boa progressão rumo ao ensino regular. 

Face a estas teorias questionamos até que ponto as instituições Cabo-verdianas vão 

sendo coerentes, tendo em conta uma realidade da qual parece haver algumas 

consciência? 

No que se refere às leis e às normas existentes, podemos dizer até que sim, mas vendo e 

convivendo com a real situação por que a educação pré-escolar passa, sobretudo aquilo 

que nos parece uma certa omissão por parte do Governo, que não clarifica devidamente 

as competências dos diferentes intervenientes, nomeadamente ao nível do Poder Central 

e dos Municípios, é sem dúvida, um “remar contra a maré”, sendo que há uma estrutura 

que coordena e outra que gere e administra, a nosso ver, de maneira  um tanto 

descoordenada, tendo em conta a delicadeza e importância do setor. 

Apesar da importância da educação pré-escolar ser bastante mencionada nos textos de 

todos os documentos legais de Cabo Verde (guia de atividades (s/d), plano estratégico 

para a educação 2003, 2017,  lei nº103/III/90 de 29 de dezembro, o Decreto-lei nº2/2010 

de 7 de maio, Decreto lei nº13/2018 de 7 de dezembro, dentre vários outros), ainda 

constatamos uma grande dificuldade de afirmação do subsistema, embora, nesse 

pormenor, segundo Peixoto (2008, p.20), “países europeus e outros tiveram também 

dificuldades em afirmar” 

Face a todos estes constrangimentos e devido à importância da educação pré-escolar 

para o desenvolvimento integral da criança, faz todo sentido o estudo que pretendemos 

analisar e conhecer a real situação por que passa este setor educativo. 

b) Finalidades do estudo 

Este estudo tem como foco principal recolher informações detalhadamente deste 

subsistema de ensino, em vários aspetos: número de alunos, jardins-de-infância, escolas 

e monitores, educadores e professores que nos permite um maior conhecimento sobre a 

realidade educativa do país, as políticas atuais e as mais antigas bem como a tentativa de 

todos os governos para deixarem marcas na educação. Tentou-se ainda reconhecer as 
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principais mudanças ocorridas na educação pré-escolar ao longo dos anos e sobretudo 

verificar a evolução do subsistema bem como suas perspetivas de desenvolvimento na 

voz dos principais intervenientes. 

c) Objetivos 

Os objetivos norteiam as nossas ações visando o resultado pretendido, e de acordo com  

(Marconi & lakatos, 2003, Pp.24):  

toda pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai 

procurar e o que se pretende alcançar. Definir objetivos de pesquisa é um 

requisito para desenvolver uma pesquisa científica. É necessário ser claro, 

preciso e coerente com o tema de pesquisa, pois ele apresenta os motivos 

para o desenvolvimento da pesquisa, informando assim, as contribuições 

que os resultados produzirão. Os objetivos de uma pesquisa têm o papel de 

nortear, pois direciona a leitura do texto, bem como, permite entender o que 

o pesquisador fez ou pretende fazer em seu trabalho. 

 

 Portanto para este trabalho foram definidos tanto os objetivos gerais como os 

específicos, dos quais passaremos a elencar: 

 

 

 

Objetivos Gerais: 

 

• Conhecer a evolução da educação pré-escolar no País e nas ilhas de Santiago e 

São Vicente, após o 5 de julho de 1975.  

• Conhecer as primeiras iniciativas de proteção da infância em Cabo Verde e as 

instituições responsáveis. 

 

Objetivos Específicos: 

• Compreender os antecedentes políticos, económicos e sociais que originaram o 5 de 

julho de 1975, isto é, na independência. 

• Analisar o movimento político de 1975 e as suas consequências no Ensino em Cabo 

Verde, especialmente no que respeita à educação pré-escolar. 
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• Valorizar as origens e evolução da educação pré-escolar em Cabo Verde, antes e 

depois de 1975.  

• Reconhecer a importância da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1990, para a 

evolução da educação em Cabo Verde, especialmente no tocante à educação pré-

escolar 

• Apontar as alterações à Lei de Bases do sistema educativo 103/III/90 relativamente 

à educação pré-escolar em Cabo Verde. 

• Caraterizar a realidade educativa especialmente no que se refere à educação pré-

escolar nas ilhas de Santiago e São Vicente. 

 

Determinar as questões de investigação é um passo nuclear para o sucesso na 

investigação.  (Flick, 2005). Ciente disso apresentamos as: 

d) Perguntas de investigação 

a)  Será que os problemas da educação pré-escolar estão identificados?  

b) Face aos problemas enfrentados qual é a prática pedagógica dos 

profissionais de infância e seu conhecimento sobre as leis que se aplicam à 

educação pré-escolar e uma prática pedagógica adequada? 

               c)  Que formação será necessária para os profissionais de educação de infância 

de modo a contribuírem para a formação integral da criança?  

 

e) Estrutura do trabalho  

Este trabalho será composto por seis capítulos, sendo o quinto reservado apresentação 

do resultado do estudo sobre a evolução deste subsistema em Cabo Verde  e tendo como 

amostra oito (8) individualidades  das ilhas de Santiago e São vicente, sobre a realidade 

da Educação Pré-escolar nas duas ilhas abarcando  três (3) técnicos da educação pré-

escolar do Ministério da Educação e aplicação  de um questionário a  duzentos e 

quarenta e seis (246) profissionais de infância das ilhas acima mencionadas. 

No primeiro capítulo se debruça sobre as raízes da independência, ou seja, o que 

impulsionou ou a independência tendo em conta, os ganhos deste para a educação em 

geral e em especificamente em relação à educação pré-escolar  

Ainda se faz um enquadramento geral da educação em Cabo Verde, onde focaremos 

aspetos relacionados com a história da educação neste país, focalizando as datas mais 
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importantes para o desenvolvimento dessa; o sistema educativo regente no país e 

estrutura deste; o sector de Educação de Infância e características deste,  

No capítulo dois será abordado mesmo que superficialmente a mudança política e social 

que aconteceu nos anos 90 na sociedade cabo-verdiana realçando sobretudo a mudança 

política. Será abordado os fundamentos da Lei de Bases do Sistema Educativo bem 

como como os preceitos da legislação aplicadas à EPE assim como as alterações que 

aconteceu 2010 e de 2018. 

No terceiro capítulo será dado uma atenção especial à infância realçando as perspetivas 

de desenvolvimento humano abarcando várias teorias (Freud, Ericsson, Jean baker 

Miller, Piaget, Vigotsky, Skinner, Pavlov etc.), é realçado alguns aspetos chave da 

educação pré-escolar, tal como a didática, o currículo e a qualidade da educação de 

infância abarcando autores modernos. Será dado ainda um enfoque especial á evolução 

da educação pré-escolar em Cabo Verde. 

No quarto capítulo será contextualizado o contexto de estudo, explicando a metodologia 

utilizada na investigação, onde apresentamos o paradigma adotado e o plano da 

investigação, a população em estudo e o processo de recolha de dados.  

O quinto capítulo será dedicado aos resultados do trabalho empírico realizado, apoiados 

pelas diferentes metodologias adotadas, das quais destacamos a análise documental feita 

à legislação cabo-verdiana e outros documentos, a análise das entrevistas e técnicas de 

estatística descritiva feita ao questionário e a discussões dos resultados. 

O sexto e último capítulo será reservado apresentação das conclusões, as 

recomendações e as sugestões para futuros trabalhos de investigação, referências 

bibliográficas, seguida de anexos. 
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PARTE I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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CAPÍTULO I. AS RAIZES DA INDEPENDÊNCIA 

1.SITUAÇÃO SOCIO-POLÍTICA   

1.1 COLONIALISMO  

1.2. O 5 DE JULHO  

2.A EVOLUCÃO DA EDUCACÃO  

2.1 EDUCAÇÃO COLONIAL   

2.2 EDUCAÇAO PÓS COLONIAL 
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Neste Capítulo, iremos descrever as razões que levaram Cabo Verde à independência, bem 

como os atores políticos desta luta de libertação nacional que aconteceu em 5 de julho de 

1975. Iremos salientar a situação socio política, bem como a evolução da educação no 

período colonial e pós-colonial.  

Porque Cabo Verde independente? Cabo Verde foi colónia portuguesa desde o seu 

achamento em 1960 até à data da sua independência, a 5 de julho de 1975. Descontentes 

com a política considerada repressiva, autoritária e retrógrada que se fazia sentir no 

país, os cabo-verdianos começaram a demarcar a sua cultura em relação a Portugal e a  

divulgar as suas ideias nacionalistas que conduziriam à sua independência em julho de 

1975. 

 

1 SITUAÇÃO SOCIO-POLÍTICA  

 

1.1 O colonialismo  

 

Devido a ausência de resposta por parte do Governo português que se mantinha surdo à 

tragédia do povo das ilhas, O Povo africano aos poucos começava despertando da longa 

letargia que os fizera sujeitar-se a séculos de dominação estrangeira.  

 

Uma nova ideologia de libertação das nações colonizadas emergia do fundo da História, 

mobilizando a consciência das gerações da época. Com efeito, essa geração sentiu que 

era imperativo ir para além das palavras e lutar pela causa deste povo que vinha 

sofrendo abandonado ao longo de séculos e mais séculos; tinham de ser os próprios 

cabo-verdianos a tentar resolver os problemas das suas ilhas.  

Neste sentido reuniu-se um grupo de cidadãos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde e 

formaram o PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde). 

De acordo com a sua história oficial,9 esse partido político foi fundado em Bissau, a 19 

de setembro de 1956, por Amílcar Cabral, Abílio Duarte, Aristides Pereira, Luís Cabral, 

entre outros.  

Tendo como objetivos um programa mínimo de sete pontos e outro maior de nove. No 

primeiro preconiza “a união orgânica de todas as forças nacionalista e patrióticas” com 

vista á independência da Guiné e Cabo verde; no segundo defende:  

 
9 PAIGC, História da Guiné e ilhas de Cabo verde, afrontamento, porto 1974, citado em Lopes, 2002 
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1. Independência imediata e total; 2. Unidade da nação na Guine e em Cabo 

Verde; 3. Unidade dos povos de Guiné e Cabo Verde; 4. Unidade africana; 

5. Regime democrático anticolonialista e anti-imperialista; 6. Independência 

económica, estruturação da economia e desenvolvimento da produção; 7. 

Justiça e progresso para todos; 8. Defesa nacional eficaz e ligada ao povo. 9. 

Política internacional própria, no interesse da nação, da África, da paz e do 

progresso da humanidade.10 

Importa realçar que essa unificação foi rompida em 1981 na sequência de um golpe de 

estado na Guine Bissau. Com isso o PAIGC em Cabo Verde tornou-se PAICV (Partido 

Africano para a Independência de Cabo Verde) 

Durante a época colonial, a situação económica do arquipélago agrava-se, contudo 

durante a dominação filipina de Portugal (1580-1640), nomeadamente devido aos 

ataques dos piratas ingleses, Holandeses e Franceses.  Estes ataques prolongaram-se até 

ao princípio do século XVIII. 

Na segunda metade do século XVII, termina a época dos arrendatários individuais no 

comércio de escravos. Em 1664 é fundada a Companhia Porto de Palmida, com capitais 

portugueses e franceses. 

No século XVIII os portos de Cabo Verde voltam a adquirir uma enorme importância 

para as navegações de longo curso que cruzam esta zona do Atlântico. A caça à baleia, a 

partir do final do século contribui para reanimar os seus portos. 

Ainda em 1757, Marquês de Pombal, confia a administração destas ilhas à Companhia 

do Grã Pará e Maranhão, numa experiência que dura vinte anos. Mais uma vez, o que 

está em jogo é o comércio de escravos.   

Dai que na segunda década do séc. XIX, Cabo Verde tentou pela primeira vez desligar 

do arquipélago de Portugal. Entretanto não se tratava ainda de uma independência 

nacional, mas sim da sua ligação ao Brasil, para onde foi transferida a corte portuguesa, 

acabando essa colónia latino-americana por proclamar a sua independência a 7 de 

setembro de 1822. O movimento cabo-verdiano pró Brasil surge na ilha de Santiago na 

sequência da revolução liberal portuguesa, de 24 de agosto de 1820, no qual é adotado a 

 
10 Programa do PAIGC, edição unidade e luta, vol. II, “memorandum do PAIGC ao governo português” 

pp.31 e 32, seara nova, 2ª edição, Lisboa, 1977. 
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primeira constituição desse país, cujas ressonâncias democráticas e humanistas não 

deixam, por seu turno, de ter eco junto da população cabo-verdiana, que recebe com 

euforia a notícia. 

 

Pensamos também que foi com a pertença de Portugal a organização das nações unidas 

em 1955, juntamente com outros países do leste da Europa (Espanha e a Itália) em que 

todos os países membros teriam de prestar informações referentes aos aspetos políticos, 

económicos, social e educacional dos países por eles administrados, de acordo com o 

artigo 73º da carta das nações unidas em vigor desde 24 de outubro de 1945. Ainda 

respeitando a declaração universal dos direitos do homem, outro documento basilar da 

ONU, o país administrante devia também promover o governo próprio das regiões 

ultramarinas sob sua alçada, tendo em conta as aspirações das respetivas populações. 

Tudo isso constituía, um importante mecanismo de pressão, que acabava por levar as 

potências coloniais a promover a autodeterminação e a independência dos territórios em 

seu poder. (Lopes, 2002 p.78) 

 

O movimento político que se pode chamar de raízes da independência de Cabo Verde 

são detetadas no final do séc. XIX e início do século XX, surgindo, apenas como 

hipótese remota e académica.  

Lutando contra o colonialismo e iniciando uma marcha para a independência. A 19 de 

Dezembro de 1974 foi assinado um acordo entre o PAIGC e Portugal, instaurando-se 

um governo de transição em Cabo Verde. Este mesmo Governo preparou as eleições 

para uma Assembleia Nacional Popular que em 5 de julho de 1975 proclamou a 

independência. 

 

Como nos dizia, (Cabral, 1974 citado por Venâncio, 2014, p.185) “ os movimentos pela 

independência são em geral caracterizados, mesmo nos seus primórdios, por uma 

atividade cultural mais intensa, supõe-se que tais movimentos são precedidos por uma 

«renascença cultural» do povo dominado.” 

 

Assim sendo, a demarcação cultural em relação a Portugal e a divulgação de ideias 

nacionalistas conduziram à independência do arquipélago em julho de 1975 que 

segundo a Constituição da República de Cabo Vede (2010, p.19) “constituiu-se num dos 

momentos mais altos da História da Nação Cabo-verdiana”. 
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1.2  O 5 de Julho de 1975 

Com a independência nacional em 5 de julho de 1975, a formação do estado foi 

desenvolvida pelo PAIGC, que liderou toda a luta de libertação nacional tanto da Guiné, 

como de Cabo Verde. Este partido governou Cabo Verde até 1981 quando aconteceu o 

golpe de estado na Guiné-Bissau. Em consequência disso houve uma cisão no interior 

do PAIGC o que veio a possibilitar a separação dos dois países. A partir desta data Cabo 

Verde passou a ser governado pelo PAICV. 

 

O governo do PAICV durou quinze anos e ficou conhecido como o regime de partido 

único de tendência socialista, na medida em que não era permitida a existência de outros 

partidos políticos. Porém este governo tinha como prioridade criar as bases de 

desenvolvimento do país, sobretudo na área da educação, saúde e infraestrutura 

 

Segundo Silva (1991), após a situação colonial, Cabo Verde tentou subsistir 

aproveitando os escassos recursos que existiam e mobilizando a ajuda de outros países e 

instituições internacionais. Apesar de não haver qualquer interesse económico, Cabo 

Verde atingiria, a longo prazo, uma situação onde a ajuda seria dispensável e, portanto, 

capaz de legitimar a sua própria política, o seu próprio sistema, o seu próprio Estado. 

 

Desta forma, os anos que se seguiram à independência tornaram-se um período de 

esforço para melhorar progressivamente a situação do país, lutando contra as 

circunstâncias adversas: terras de pouca qualidade e dimensão, falta de água, pesca com 

custos demasiado altos.  

 

No entanto, quinze anos depois da independência, em 1990, os problemas deflagraram, 

a cooperação exterior era absolutamente precisa para o desenvolvimento do país, a 

situação económica tornou-se extremamente precária, a imigração era cada vez maior, 

levando os governadores Cabo-verdianos a delimitar e criar linhas orientadoras muito 

bem cingidas, “(…) toda a viabilização estrutural do país passaria pelo desenvolvimento 

dos sectores secundários e terciários da economia exigindo (…) a criação de 

infraestruturas adequadas e a existência de recursos humanos qualificados.” (Silva, 

1991, p.228) 
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2. A EVOLUCÃO DA EDUCACÃO 

 
Antes de falar propriamente da evolução da educação tivemos a preocupação de 

atualizarmos a nossa conceção sobre os direitos à educação para todos, analisando a 

Constituição da República de Cabo – Verde (2ª Revisão. 2010, Assembleia Nacional, 

2010). 

No seu artigo 49º salienta: 

1.Todos têm a liberdade de aprender, de educar e de ensinar. 

2. A liberdade de aprender, de educar e de ensinar compreende: 

a) O direito de frequentar estabelecimentos de ensino e de educação e de 

neles ensinar sem qualquer discriminação, nos termos da lei; 

b) Direito de escolher o ramo de ensino e a formação; 

c) A proibição de o Estado programar a educação e o ensino segundo 

quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou 

Religiosas; 

d) A proibição de ensino público confessional; 

e) Reconhecimento às comunidades, às organizações da sociedade civil e 

demais entidades privadas e aos cidadãos, da liberdade de criar escolas e 

estabelecimentos de educação e de estabelecer outras formas de ensino ou 

educação privadas, em todos os níveis, nos termos da lei. 

E ainda o artigo 77º diz o seguinte no ponto 1: “Todos têm direito à educação”. Isso só 

será possível se o Estado, designadamente, garantir o direito á igualdade de 

oportunidades de acesso e de êxito escolar.  

Também no artigo 89º, no ponto 1 realça que “Todas as crianças têm direito a especial 

proteção da família, da sociedade e do Estado, que lhes deverá garantir as condições 

necessárias ao desenvolvimento integral das suas capacidades físicas e intelectuais e 

cuidados especiais em caso de doença, abandono ou de carência afetiva.” 

Tendo assim os princípios de educação para todos enunciados na constituição da 

república é de notar que desde a independência nacional os sucessivos governos de 

Cabo Verde tem atribuído grande importância á criança. Importa realçar, de igual 

modo, que a situação da criança foi também objeto de preocupações fora do 

aparelho do estado, nomeadamente, por parte de instituições e de personalidades 

políticas e sociedade civil, como é o caso de um dos maiores poetas cabo-verdianos, 

Jorge Barbosa, que a denunciou de modo vigoroso na época colonial. 
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O objetivo do Governo foi então viabilizar todo o processo para construir infraestruturas 

bases para o desenvolvimento global de Cabo Verde. Assim, a educação seria um 

elemento-chave para a transformação estrutural da sociedade e para o reforço de uma 

identidade social cada vez mais autónoma. (Silva, 2003) 

 

Mas antes de frisar o ponto de partida para o presente progresso da situação 

educacional, é fulcral referir, mesmo que superficialmente, o carisma histórico que a 

educação teve nas origens e no desenvolvimento de Cabo Verde. 

 

2.1. Educação colonial 

Os dados históricos da educação em Cabo Verde remontam ao século XVI ao par da 

religião católica. Em meados de 1535 é criada a primeira escola, na cidade de Ribeira 

Grande, nesse tempo, capital de Cabo Verde, professando-se apenas Moral e Gramática 

Latina regidas pelo clero português (cf. Silva, 1991). 

A partir desta data e ao longo dos anos, foram-se criando escolas e seminários, dando 

lugar à progressiva alfabetização e conhecimentos. 

Passados três séculos, isto é, em 1847, com a consequente evolução do ensino, instala-

se na ilha do Fogo a primeira Escola Principal de Instrução Primária e na segunda 

metade do século, procede-se à cobertura escolar do arquipélago e implementação de 

um Liceu Nacional de Cabo Verde (1860) na cidade da Praia, onde se ministrariam as 

cadeiras do Ensino Primário. No entanto, como a “docência” e as condições subjacentes 

ainda eram incipientes, o liceu foi encerrado. Porém, durante 150 anos, a educação em 

Cabo Verde nunca se deixou extinguir, havendo consecutivos esforços para tal: 

fundação de seminários, aumento de disciplinas etc. Somente em 1917, e com o auxílio 

do Senador Augusto Vera-Cruz é que começou novamente a funcionar o liceu (o liceu 

instalou-se no palacete deste), desta vez na ilha de São Vicente, Mindelo. 

 

Como a difícil história de Cabo Verde, a educação não foi exceção, e se este liceu 

constituiria o primeiro passo para a reforma da Educação, foi também preciso muitas 

lutas, união de esforços para que este (liceu) perdurasse até à data. Aliás, foi a partir da 

expansão da sua frequência escolar que se abriram portas para o alargamento 

(obrigatório) de novos liceus parar abarcar os demais estudantes. 



65 
 

 

Com a rápida expansão dos liceus, Cabo Verde abriu novos horizontes ao ensino 

profissional e a partir do ano de 1956 começou a funcionar a primeira Escola Técnica 

Elementar do Mindelo (de frisar que havia escolas profissionais, nomeadamente, de 

náutica; no entanto desorganizados e ministradas pelo Ministério da Marinha e 

Ultramar). Ao longo dos anos, aproximadamente até à Independência Nacional (1975), 

esta Escola formou inúmeros alunos nos cursos prestados: Curso Geral de 

Administração e Comércio, Curso Geral de Mecânica, Curso Geral de Eletricidade, 

Curso Geral de Construção Civil e Curso Geral de Formação Feminina. (Silva, 1992, 

p.15). 

 

Assim, e parafraseando o Padre António Vieira, aquando do início de Cabo Verde, “(…) 

gente que, nestas ilhas, não têm qualquer necessidade de se lhes aprender a língua, 

porque todos, a seu modo, falam a portuguesa.” (Silva, 1991, p.16), é notória a 

disposição das pessoas cabo-verdianas para a Educação, tornando o trecho transcrito 

uma verdade muito presente. 

 

O primeiro período, desde 1975 até 1987 (início da Independência) é caracterizado pela 

mudança não no sistema, mas na formação de professores cabo-verdianos e extensão da 

cobertura escolar do país. Assim, o sistema Educacional do tempo colonial não foi 

alterado, mas foram retirados em massa os professores e funcionários portugueses no 

cargo até à data. A única mudança em termos estruturais consistiu na tentativa de 

integração da 5ª e 6ª classe no Ensino Básico e a consequente extinção do Ciclo 

Preparatório, introduzido no fim do período colonial. O Ensino Secundário era a última 

etapa do sistema educativo em Cabo Verde sendo necessário emigrar para ingressar no 

ensino superior; havia, no entanto, algumas instituições de formação profissional, mas 

sedeadas em outros Ministérios e empresas do Estado (Silva, 1991). 

 

Equiparadamente ao ensino português, Cabo Verde continuou com o mesmo plano de 

Orientação Pedagógica, modificando somente os programas de História e Geografia 

(para a realidade Cabo-verdiana). 

 

A situação atingida, após dez anos, refletia uma evolução contínua da Educação: o 

Ensino Básico Elementar expandiu-se pelo país inteiro; foi instalado em todas as 
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localidades de alguma envergadura, o Ensino Secundário Geral; na Praia funcionava 

uma Escola do Magistério Primário para formar professores do Ensino Básico 

Elementar e posteriormente foi fundada outra com o intuito de formar professores do 

Ensino Secundário e Ensino Básico Complementar. Somente o Ensino Pré-primário foi 

interrompido com o argumento dos seus custos serem demasiado elevados. 

 

A educação estava a ser, de facto, um fator positivo para o desenvolvimento gradual de 

Cabo Verde. No entanto, após uma reflexão crítica sobre esta, no decurso dos anos 80, 

como refere Silva (1991) distinguiram-se várias problemáticas que estavam a tornar a 

educação disfuncional à realidade e à política social: 

• O Ensino não estava integrado na política do desenvolvimento 

(desintegrado do mercado de trabalho, falta de jovens com formação 

técnica e profissional, …); 

• A falta de formadores/ professores qualificados não permitia uma boa 

aprendizagem e os alunos desistiam dos estudos (falta de perspetivas 

profissionais); 

• A educação ainda não era vista como reflexo e condição central para 

melhoria do nível de vida das crianças; 

• A escola reforçava as desigualdades sociais (a classe social mais alta 

tinha mais oportunidades de sucesso); 

• Os conteúdos do sistema de ensino eram desajustados (semelhante ao 

ensino colonial), tornando-os arbitrários em relação à realidade concreta 

de Cabo Verde; 

Deste modo, e tendo como objetivo a dissipação destes pontos agravantes da Educação, 

o Governo iniciou uma reforma educativa que marca um segundo período da política 

educacional, a partir de 1987. Era necessário uma tomada de consciência mais precisa 

dos graves dilemas da sobrevivência do país; a educação era central e prioritária. 

 

A reforma do sistema educacional foi iniciada segundo as seguintes perspetivas (Silva, 

1991, p.234): 

• Qualificar mão de obra nas atividades económicas e administrativas 

existentes, a fim de garantir um máximo rendimento dessas; 
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• Formar a mão de obra necessária para atrair ao país empresas 

estrangeiras interessadas em rentabilizar a existência dos recursos 

humanos qualificados; 

• Assegurar uma qualificação adequada dos jovens de modo que uma parte 

significativa pudesse encontrar empregos permanentes ou temporários. 

 

De facto, estas perspetivas compreendem 3 grandes pontos: uma mudança da estrutura 

do ensino, uma racionalização do seu funcionamento e uma modificação dos seus 

programas. 

Esta estrutura, muito mais complexa que a primeira tinha como aspetos inovadores: 

• A escolaridade obrigatória aumenta de 4 para 6 anos do Ensino Básico e 

tem como objetivo preparar os alunos para o Ensino Secundário; 

• O recurso ao crioulo como veículo de ensino tornou-se legítimo; 

• No fim de cada escalão, o sistema prevê uma seleção rigorosa: apenas os 

melhores alunos serão admitidos no escalão seguinte, enquanto os outros 

são encaminhados para a vida profissional; 

• Todo o sistema caracteriza-se por uma grande permeabilidade estrutural 

(permite, entre outros aspetos, a obtenção de certificados nos diversos 

níveis, transferência para os diversos ramos, …) 

 

A Educação de Cabo Verde tornou-se mais dinâmica, com resultados mais animadores 

ou seja com regras, conteúdos e estruturas mais concretas e adaptadas à realidade, mas 

não obstante de ser analisada com um projeto inicial e não um produto já examinado; o 

sistema educativo tem vindo a funcionar gradualmente, com grande precaução. 

É a partir desta reforma da Educação e do esforço presente e permanente da (re) 

definição concreta da política educacional que Cabo Verde se distingue “(…) pelo facto 

de assumir a sua condição de forma lúcida, e por um esforço consequente no sentido de 

uma utilização inteligente dos seus recursos (…)” (Silva, 1991, p.237).  

 

De seguida, apresentamos um quadro com as datas mais relevantes da história da 

educação em Cabo Verde, de modo a sintetizar e facilitar a visualização dos momentos 

mais importantes (Silva, 1991). 

 

Quadro 1: Datas relevantes para a história da Educação em Cabo Verde 
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2.2. Educação pós-Colonial 

 

Cabo Verde teve o seu primeiro Ministério da Educação e Cultura na pré – 

independência (janeiro de 1975). A partir desta data até ao momento, a Educação em 

Cabo Verde tem vindo a evoluir de uma forma gradual e consciente, contornando 

sistematicamente “(…) os desafios [para o sector educativo], exigindo o 

aprofundamento das reformas, a alteração ou a afirmação de claras orientações 

estratégicas e uma maior unidade de princípios para se conseguir um desenvolvimento 

equilibrado e sustentável para todo o sistema.” (Ministério da Educação e Valorização 

dos Recursos Humanos, 2003, p.11). 

 

Como podemos notar pelo organograma a educação em Cabo Verde tem passado por 

várias mudanças, tanto na estrutura, como no seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

1987 Reforma do Sistema Educacional – mudança da estrutura de ensino, 

racionalização do funcionamento e modificação dos programas. 

1975 a 1987 Primeiro período da política Educacional – formação de professores 

cabo-verdianos e expansão da cobertura escolar do país. 

1975 Independência Nacional de Cabo Verde 

1956 Primeira Escola Técnica Elementar, Ilha de São Vicente – cidade do 

Mindelo 

1917 Reinício do funcionamento do Liceu Nacional de Cabo Verde, agora 

sedeado na Ilha de São Vicente – cidade do Mindelo 

1860 Liceu Nacional de Cabo Verde, Ilha de Santiago – cidade da Praia 

1847 Primeira Escola Principal de Instrução Primária, Ilha do Fogo 

1535 Primeira escola na cidade da Ribeira Grande, Ilha de Santiago, regida 

pelo Clero português 
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Figura 1: Antigo organograma do Ministério da Educação 

Fonte: www.min-edu.gov.cv 

 

Entretanto com o passar dos anos, apareceu um novo organograma do sistema educativo 

com vista a ser mais dinâmica e acompanhando as mudanças que estavam a acontecer. 

 

Segundo Marques (2002), a educação em Cabo Verde teve 5 momentos chave após a 

independência que determinaram a valorização da Educação para promoção do 

desenvolvimento do país: 

• O encontro Nacional de Quadros de 1997; 

• A aprovação da primeira Lei Orgânica do Ministério da Educação, em 

1987; 

• A Lei de Bases do Sistema Educativo, em dezembro de 1990; 

• Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada na Tailândia 

em 1990; 

• Construção do Plano Estratégico para a Educação, aprovado em 2003; 

 

O Plano Estratégico (MEVRH, 2003), que visa enquadrar as medidas da política 

indispensável ao desenvolvimento e à expansão do sistema educativo, e a Lei de Bases 
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do Sistema Educativo, que define os princípios fundamentais da organização e 

funcionamento do sistema educativo, constituem a principal referência que a sociedade 

cabo-verdiana deposita na Educação. 

 

O Plano Estratégico, além de facultar uma visualização e representação sequencial e 

globalizante dos vários sectores da educação, também permite estruturar uma visão para 

o futuro da Educação “na atividade de planeamento as análises prospetivas são a forma 

mais adequada para se analisar o tempo presente e perspetivar o futuro tendo em 

atenção os constrangimentos e as potencialidades existentes.” (Ministério da Educação e 

Valorização dos Recursos Humanos, 2003, p.3). 

Assim, é a partir destes documentos que podemos delinear uma caracterização do 

sistema educativo de Cabo Verde. 

 

Segundo o Ministério da Educação e Valorização dos Recursos Humanos (MEVRH, 

2003), o sistema educativo cabo-verdiano apresenta e dispõe de um elevado nível de 

organização e tem uma boa cobertura do território (com efeito, cerca de 76% das 

crianças com idade escolar tem acesso à educação). 

 

Cabo Verde, caracterizado também por uma boa política de valorização de recursos 

humanos, apresenta em cada concelho, uma Delegação do Ministério de Educação e 

Valorização dos Recursos Humanos (MEVRH) – Delegação Escolar – responsável pela 

manutenção e coordenação dos serviços de educação básica locais. 

Deste modo, funcionando numa parceria constante e evocando todos os recursos 

possíveis, o sistema educativo cabo-verdiano caracteriza-se por um crescimento 

acentuado que se, por um lado, reflete uma sociedade em expansão de conhecimentos e 

formação, por outro, traz problemas de financiamento e sustentabilidade que tornam, 

também, todo o seu desenvolvimento numa constante fragilidade e, consequentemente, 

sempre atentos e introspetivos a todos os fatores que de uma maneira ou de outra, fazem 

a Educação. 

 

De salientar os problemas mais agravantes em todos os sectores da educação, 

assinalados no seguinte quadro (MEVRH, 2003, pp.8-10): 
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Quadro 2: Problemas mais agravantes nos sectores da Educação em Cabo Verde 

 

Educação 

pré-escolar 

Baixo nível de qualificação das monitoras/ orientadoras; material 

didático insatisfatório; enquadramento e acompanhamento da área 

deficiente, condicionando a preparação para o ensino básico. 

Ensino 

Básico 

Elevadas taxas de repetência; professores sem qualificação para lecionar 

do 1º ao 6º ano; inexistência de metodologias adequadas ao contexto 

cultural e sociolinguístico dos alunos; gestão das escolas e polos não 

fomenta o intercâmbio de experiências, não proporcionando também 

uma participação efetiva dos pais e a procura de soluções e experiências 

inovadoras. 

Ensino 

Secundário 

Falta de qualificação dos docentes; insuficientes materiais de apoio 

pedagógico, equipamentos e construções escolares; ensino totalmente 

teórico, sem atividades experimentais; via do ensino técnico continua 

desprestigiada sem ligação nenhuma à realidade empresarial. 

Sistema de 

formação 

profissional 

Estrutura deficiente, não dando resposta à procura social; ambiguidade 

entre o sector privado e público; ausência jurídica; falta de um quadro 

pedagógico enquadrado. 

Ensino 

Superior 

Número de vagas e bolsas para o exterior está a tornar-se menor; 

ausência de instituições nacionais públicas; cursos existentes nem 

sempre correspondem às necessidades do desenvolvimento económico e 

social. 

 

 

De facto, e abarcando algumas perspetivas de entidades com responsabilidade a 

diferentes níveis nesta área, a educação apresenta ainda alguns problemas que importa 

intervir. Ao mesmo tempo, constata-se também um esforço na organização de um 

sistema adequado às necessidades do país, tendo em vista uma melhor qualidade de 

vida. 

 

Os grandes pilares que presidiram à construção de todo o sistema educativo baseiam-se 

nos “(…) princípios de qualidade, de equidade, da pertinência social e económica, da 

comparticipação das famílias nos custos e na gestão do sistema, da descentralização, 

dos parceiros sociais e da promoção do ensino privado.” (MEVRH, 2002, p.14). 
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Assim, centrado num processo de socialização do indivíduo, o sistema educativo é 

decisivo e imperativo para o desenvolvimento global de Cabo Verde, já que o fator 

social torna a adaptação e integração de todas as transformações (para a evolução) do 

processo de globalização mundial, onde Cabo Verde, cada vez mais, é protagonista 

envolvente. 
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CAPÍTULO II. MUDANÇA SOCIO-POLÍTICA 

1. MUDANÇA SOCIO-POLÍTICA  

1.1. AS BASES DA EDUCAÇÃO CABO-VERDIANA: LEI DE BASES 

DE 1990 

     1.2 LEGISLAÇÕES RELATIVAS À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

(CRIAÇÃO DE COORDENADORES) 

     1.3. ALTERAÇÃO DA LEI DE BASES (LEI 103/III/90) SOB O 

DECRETO-LEI Nº2/2010 DE 7 DE MAIO  
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Este capítulo salientará a mudança sociopolítica que aconteceu em 1990 que acabou 

com o regime de partido único, para o regime de multipartidarismo e as consequentes 

mudanças na sociedade e na educação que aconteceu com a publicação da primeira lei 

de bases do sistema educativo sob a lei nº103/III/1990 de 29 de dezembro. 

Apresentaremos ainda alguns preceitos da legislação sobre a educação pré-escolar com 

enfoque na criação dos coordenadores para a educação pré-escolar, elucidaremos ainda 

as alterações da lei de bases de 90 sob o decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio 

 

 

1. MUDANÇA SOCIO-POLÍTICA 

 
Com as mudanças na política a nível mundial e o processo de democratização, dos 

países africanos, em 1990 deu-se a abertura política em Cabo Verde em que possibilitou 

o surgimento de novos partidos políticos, como movimento para a democracia (MPD) 

liderado pelo advogado Dr. Carlos Veiga. Desse modo surgiu um novo ator político no 

cenário nacional, “Iniciando-se um período de alterações políticas profundas” (Cardoso, 

2005, p.169) 

 

De acordo com o programa de cooperação (2002), “depois de 15 anos de mono 

partidarismo o processo de democratização de Cabo verde foi iniciado em fevereiro de 

1990 com uma declaração política a que se sucedeu um amplo movimento popular”  

 

No entanto, quinze anos depois da independência, em 1990, os problemas deflagraram: 

a cooperação exterior era absolutamente precisa para o desenvolvimento do país, a 

situação económica tornou-se extremamente precária, a imigração era cada vez maior, 

levando os governadores cabo-verdianos a delimitar e criar linhas orientadoras muito 

bem cingidas, “ (…) toda a viabilização estrutural do país passaria pelo 

desenvolvimento dos sectores secundários e terciários da economia exigindo (…) a 

criação de infraestruturas adequadas e a existência de recursos humanos qualificados. ” 

(Silva, 1991, p.228) 

 

O objetivo do Governo foi então viabilizar todo o processo para construir infraestruturas 

bases para o desenvolvimento global de Cabo Verde. Assim, a educação seria um 
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elemento-chave para a transformação estrutural da sociedade e para o reforço de uma 

identidade social cada vez mais autónoma. 

 

Mas antes de frisar o ponto de partida para o presente progresso da situação 

educacional, é fulcral referir, mesmo que superficialmente, o carisma histórico que a 

educação teve nas origens e no desenvolvimento de Cabo Verde 

 

Com efeito, houve várias negociações entre o PAICV, partido no poder e o MPD, foram 

marcadas as primeiras eleições pluripartidárias realizadas no país a 13 de janeiro de 

1991, foi instituída uma democracia parlamentar com todas as instituições de uma 

democracia moderna.  

“Foi neste contexto que o movimento para a democracia (MPD) venceu as primeiras 

eleições multipartidárias realizadas em 1991, com maioria qualificada, e foram 

organizadas as primeiras eleições municipais. Assim em 1992 foi aprovado uma nova 

constituição que consagra o estado de direito democrático”. (programa de cooperação, 

2002, p.22) in www.min-edu.gov.cv acedido em 16 de janeiro de 2010) 

 

Hoje Cabo Verde é um país com estabilidade e paz social, pelo que goza de crédito 

junto de governos, empresas e instituições financeiras internacionais. 

 

A construção da sociedade cabo-verdiana centrou-se em dois vetores primordiais de 

uma Europa em busca de expansão e protagonismo, a igreja e a administração, segundo 

silveira, 2004, citado por Tolentino (2006, p.125). Ainda de acordo com Fernandes 

2004, p.52) (op cit). Todo esse processo de encaixar na cultura ocidental protípica 

tendesse a ser expelido da consciência social, mecanismos psíquicos transmitidos de 

geração em geração terão mantido a coerência estruturante da realidade. 

 

 

1.1. As bases da educação cabo-verdiana: Lei de Bases de 1990 

 

Em Cabo Verde a reforma do ensino, dos anos 90, teorizou e absorveu as alterações 

ditadas pela evolução do sistema educativo e introduziu propostas de adequação 

profundas, de modo a dar respostas às novas exigências decorrentes das transformações 
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políticas, sociais e económicas por que passava o país. Assim, novos figurinos surgiram 

para legitimar a organização e a fundamentação do ensino formal e de adultos e se 

apresentou como um dos seus sustentáculos uma nova conceção da avaliação como 

garantia do sucesso educativo. 

 

Sem dúvida nenhuma, a lei de bases do sistema educativo configura um documento 

muito importante para o sistema educativo, uma vez que define os princípios 

fundamentais da organização e funcionamento do sistema educativo, nele se inclui o 

ensino público e o particular. 

Um dos objetivos dessa lei é a formação integral do indivíduo e tem a eliminação do 

analfabetismo como tarefa fundamental, procurando dirigir o sistema educativo a todos 

os indivíduos independentemente da idade, sexo, nível socioeconómico, intelectual ou 

cultural, crença religiosa ou convicção filosófica de cada um. 

Entretanto com o passar dos anos, apareceu um novo organograma do sistema educativo 

com vista a ser mais dinâmica e acompanhando as mudanças que estavam a acontecer. 
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Figura 2: Organograma do Ministério da Educação apos reforma de 90 

Fonte: www.min-edu.gov.cv 

 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº103/III/90 de 29 de 

dezembro, artigo 12º), e conforme se vê no organigrama anterior o sistema educativo 

compreende os subsistemas de educação pré-escolar, de educação escolar e de educação 

extra-escolar, complementados com atividades de animação cultural e desporto escolar 

numa perspetiva de integração. 

A educação pré-escolar visa uma formação complementar ou supletiva das 

responsabilidades educativas da família, sendo a rede deste subsistema essencialmente 

da iniciativa das autarquias, de instituições oficiais e de entidades de direito privado, 

cabendo ao Estado fomentar e apoiar tais iniciativas de acordo com as possibilidades 

existentes. (ART 13º secção I LBSE 103/III/90).  
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A educação Pré-escolar destina-se a crianças dos 3 aos 6 anos de idade, mas não é 

obrigatório, ainda que anteriormente seja exigido para a entrada de uma criança de seis 

anos no 1º ano do ensino básico. Em muitas regiões do país este sector não está 

assegurado, visto que não é financiado pelo Ministério, que assume apenas a 

responsabilidade de o coordenar pedagogicamente. 

Estabelece ainda para este subsistema os seguintes objetivos gerais: 

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 afetiva da criança;  

d) Facilitar o processo de socialização da criança;  

e) Possibilitar as crianças a familiarização com a língua portuguesa e o 

desenvolvimento de atividades motora, psicomotoras e normas de 

convivência positivas necessárias ao ingresso no 1º ano do ensino básico.  

f) Promover a aprendizagem das línguas oficiais e, de pelo menos, uma 

língua estrangeira 

 g) Favorecer a revelação de características específicas da criança e garantir 

uma eficiente orientação das suas capacidades. 

                                             Lei 103/III/90 artº15, decreto lei nº2/2010 de 7 de maio e decreto lei nº13/2018 de 7 de dezembro artº17 

 

A educação escolar abrange o ensino básico, secundário, médio, superior e modalidades 

especiais de ensino. 

O ensino básico com um total de seis anos de escolaridade é organizado em 

três fases cada uma das quais com dois anos de duração. O ensino básico 

com um total de seis anos de escolaridade é organizado em três fases, cada 

uma das quais com dois anos de duração. A primeira fase abrange atividades 

com finalidade propedêutica e de iniciação, a segunda fase é de formação 

geral, visando a terceira fase o alargamento e o aprofundamento dos 

conteúdos em ordem a elevar o nível de instrução. (MEVRH, 2003, p.6).  

 

O ensino básico é inteiramente assumido pelas Delegações Escolares e está disponível 

em quase todas as localidades do país e a 96% das crianças em idade de iniciar os 

estudos. 
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Passamos agora a falar do ensino secundário, vejamos o que a LBSE nos diz: 

O ensino secundário destina-se a possibilitar a aquisição das bases 

científicas tecnológicas e culturais necessárias ao prosseguimento de estudos 

e ao ingresso na vida ativa e, em particular, permite pelas vias técnicas e 

artísticas a aquisição de qualificações profissionais para a inserção no 

mercado de trabalho. Este nível de ensino tem a duração de seis anos, 

organizando-se em 3 ciclos de 2 anos cada: um 1°ciclo ou Tronco Comum; 

um 2° ciclo com uma via geral e uma via técnica; um 3º ciclo de 

especialização, quer para a via geral, quer para a via técnica.” (MEVRH, 

2003, p.6).  

 

O ensino secundário já não depende diretamente das Delegações Escolares, mas está em 

permanente articulação com elas. Os liceus situam-se nas localidades principais de cada 

concelho e neles são lecionados os anos de escolaridade entre o 7º e o 12º. No 9º ano os 

alunos podem optar entre a via Geral, de preparação para o Ensino Superior, e a via 

Técnica, profissionalizante. 

 

O ensino medio também é descrito na lei de bases e está dentro do subsistema escolar, 

eis a sua natureza: “O ensino médio tem natureza profissionalizante, visando a formação 

de quadros médios em domínios específicos do conhecimento”. (MEVRH, 2003, p.6).  

 

Por fim: 

O ensino superior compreende o ensino universitário e o ensino politécnico 

visando assegurar uma preparação científica, cultural e técnica, de nível 

superior que habilite para o exercício de atividades profissionais e culturais 

e fomente o desenvolvimento das capacidades de conceção, de inovação e 

de análise crítica. (MEVRH, 2003, p.6).  

 

O ensino superior público está disponível nas cidades da Praia e Mindelo e com um 

número razoável (2811) de cursos abertos por ano. Nestas cidades existem também 

algumas instituições privadas que disponibilizam este nível de ensino (como exemplo, 

o Instituto Piaget, Instituto superior das ciências económicas e empresariais (ISCEE), a 

universidade internacional de Cabo Verde (UNICA), instituto superior das ciências 

 
11 Ofertas formativas da Universidade de Cabo Verde ano letivo 2010/2011 
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jurídicas e sócias (ISCJS), Instituto de estudos superiores Isidoro da graça (IESIG) e a 

Universidade católica, IESIC). Mais recentemente (2008) abriu na cidade de Assomada 

um estabelecimento de ensino superior privado (Universidade de Santiago), que vem 

conquistando um número de razoável de alunos, aproximadamente 500 alunos, (que 

dantes frequentavam o ensino superior na cidade da Praia), e o número razoável de 

cursos abertos. 

No ano de 2012 foi criado pelo decreto-lei o instituto universitário de educação que 

também tem uma escola em Assomada. Podemos dizer que atualmente todas as 

universidades tem uma representação ou ofertas de curso quase por todo Cabo verde. 

Por outro lado: 

A educação extra-escolar desenvolve-se em dois níveis: a educação básica 

de adultos que abrange a alfabetização, a pós-alfabetização e outras ações de 

educação permanente, tendo como objetivo a elevação do nível cultural; a 

aprendizagem e as ações de formação profissional, orientadas para a 

capacitação e para o exercício de uma profissão. 

A Lei de Bases prevê ainda modalidades especiais de ensino, relacionadas 

com a educação especial, a educação para crianças sobredotadas; e o ensino 

a distância.” (MEVRH, 2003, p.8). 

 

Assim, em todos os concelhos, a Delegação Escolar, direta ou indiretamente, tenta gerir 

e fornecer diretrizes, de acordo com os seus recursos, para a população educativa se 

integrar no sistema. “O estado, através do Ministério de Educação e seus órgãos 

competentes, dinamizará por diversas formas a participação dos cidadãos e suas 

organizações na caracterização dos objetivos da Educação.” (ponto 3, Art.4º, Lei 

nº103/III/90 de 29 de dezembro). 

A escola cabo-verdiana deve ser um centro educativo capaz de proporcionar 

o desenvolvimento global do educando, em ordem a fazer dele um cidadão 

apto a intervir criativamente na elevação do nível de vida da sociedade. 

(ponto 1, Artigo 11º, Lei nº103/III/90 de 29 de dezembro).  

 

No entanto, e subsequente a todas estas transformações, o Sistema Educativo de Cabo 

Verde toma uma situação sempre prospetiva, de modo que o presente se torne “(…) o 

caminho das transformações que se pretendem desenvolver no futuro.” (MEVRH, 

2003, p.3). Assim, a revisão sempre sistemática dos documentos que alicerçam/ 
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sustentam o sistema educativo é fulcral e pertinente para mobilizar os recursos e atingir 

os objetivos. 

 

A revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo será uma necessidade a concretizar 

no âmbito do Plano Estratégico, para que as orientações que vierem a ser definidas; ao 

nível da Pequena Infância; do alargamento da Escolaridade Obrigatória; da 

reformulação das estruturas curriculares do Ensino Secundário; da reestruturação do 

Ensino Técnico e sua integração com a Formação Profissional; da consolidação e 

expansão da Educação de Adultos; do reforço, regionalização e desenvolvimento do 

Ensino Superior e Investigação Científica; da modernização e regulamentação de todo o 

Sistema Educativo; possam enquadra-se numa base legal ajustada aos grandes 

princípios que deverão orientar a política educativa nos próximos 10 anos. (in 

http://educom.sce.fct.unl.pt, em 24/04/2009). 

É de referir que a lei de bases, lei n.º 103/III/90 de 29 de dezembro, concernente aos 

Direitos e Deveres subjacente à educação, estipula no artigo 4º, 8 pontos importantes: 

1-Todo o cidadão tem o direito e o dever da educação. 

2-A família, as comunidades e a autarquia locais têm o direito e o dever de 

participar nas diversas ações de promoção e realização da educação. 

3-O Estado, através do Ministério da Educação e seus órgãos competentes, 

dinamizará por diversas formas a participação dos cidadãos e suas 

organizações na concretização dos objetivos da educação. 

4-O Estado promoverá progressivamente a igual possibilidade de acesso de 

todos os cidadãos aos diversos graus de ensino e a igualdade de 

oportunidades no sucesso escolar. 

5- O Estado criará dispositivos de acesso e de frequência dos diversos graus 

de ensino em função dos meios disponíveis. 

6- Em ordem a assegurar as condições necessárias á fruição dos direitos e o 

desempenho dos deveres dos cidadãos em matérias educativas, o Estado 

deverá velar pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema público de 

educação, com prioridade para a escolaridade obrigatória. 
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7- O ensino particular observará o disposto na presente lei quanto aos 

princípios, estrutura os objetivos da educação, sem prejuízo da prossecução 

de finalidades específicas e de modalidades de organização que lhe sejam 

autorizadas.  

8- Um subsistema de educação extra-escolar promoverá a elevação do nível 

escolar e cultural de jovens e adultos numa perspetiva de educação 

permanente e formação profissional.      

Em relação ao 2º. Ponto, o artigo n.º 11, menciona em várias alíneas as tarefas da escola 

cabo-verdiana, e prenuncia: “São tarefas fundamentais da escola e do processo 

educativo que nela se desenvolve: 

a) Proporcionar á geração mais jovem a consciência crítica das realidades 

nacionais; 

b) Desenvolver e reforçar em cada indivíduo o sentido patriótico e a 

dedicação a todas as causas de interesse nacional; 

c) Desenvolver o apreço pelos valores culturais e nacionais e o sentido da 

sua atualização permanente; 

d) Estreitar as ligações do ensino e da aprendizagem com o trabalho, 

favorecendo a assimilação consciente dos conhecimentos científico e 

técnico necessários ao processo global do desenvolvimento do país; 

e) Incentivar o espírito criativo e a adaptação às mutações da sociedade, da 

ciência e da tecnologia no mundo moderno; 

f)  Promover o espírito de compreensão, solidariedade e paz 

internacionais.    

Convém realçar a existência de leis que comprovem que o direito à educação a todos os 

cidadãos, conforme os artigos 16º e 17º da Lei de Bases do Sistema Educativo. Por 

outro lado, existem vários normativos que regulam a educação pré-escolar para além da 

LBSE referidos, portanto o ponto a seguir abarcará estes aspetos. 
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1.2. Legislações relativas à educação pré-escolar (criação de coordenadores) 

Em Cabo verde existe algumas leis que regulam o sistema educativo tal como a LBSE, 

estatuto do pessoal docente, regime dos estabelecimentos do ensino secundário entre 

várias outras. Contrariamente a outros países como por exemplo Portugal existe a 

legislação pré-escolar que compila todas as normas referentes à educação pré-escolar. 

Aqui no nosso país encontramos peças ou artigos em diversas leis gerais que também se 

aplicam à educação pré-escolar como é o caso do regime dos estabelecimentos privados 

que nos adverte o seguinte, para abertura de qualquer estabelecimento da educação pré-

escolar é necessário ter o alvará de funcionamento, mas por estranho que pareça essa lei 

é aplicada apenas aos estabelecimentos privados, algumas organizações religiosas e 

ONGs. Uma vez que na maioria dos jardins de infância das Câmaras Municipais não 

possuem o alvará de funcionamento. Por esta razão encontramos um conjunto de 

discrepâncias nestes jardins de infância pertencentes a Câmara Municipal.  

 

Vamos detalhar o que a lei diz: O artº 5º do decreto-lei nº4/2001 de 1 de fevereiro nos 

pontos 2 e 3 diz nos: 

Todas as instituições que fazem parte da rede pré-escolar devem ser 

previamente oficializadas pelos serviços competentes do departamento 

governamental responsável pela educação, através da conceção de um 

alvará. E para isso as entidades gestoras deverá enviar um pedido de 

oficialização contendo os elementos constantes no decreto-lei nº17/96 de 3 

de junho. 

 

Dentre os documentos exigidos encontramos:  

1. Croqui e planta de localização 

2. Habilitações literárias da entidade requerente 

3. Habilitações literárias do(a) responsável pela Direção Pedagógica 

4. Declaração do(a) requerente, comprometendo-se a recrutar pessoal 

qualificado 

5. Atestado médico, certificado de vacina antitetânica (todos os 

funcionários) 

6. Registo Criminal (todos os funcionários) 

7. Fotocópia do B.I (todos os funcionários) e habilitações literárias do 

pessoal docente 

8. Prova da existência de estruturas físicas próprias ou arrendadas 

             Formulário de pedido de alvará, fornecidos pela DNE. 
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Importa refletir sobre o número quatro, “o requerente deverá declarar que compromete 

em recrutar pessoal qualificado?” O proprietário do jardim até poderá fazer esta 

declaração de compromisso, mas entre declarar e cumprir encontramos uma grande 

diferença, pois contratar pessoal qualificado exigirá custos. Entretanto não há 

fiscalização se efetivamente se essas normas são cumpridas. Por outro lado, pensamos 

que o Ministério de Educação deverá exigir pelo menos nesse contexto que nós estamos 

de afirmação da Educação pré-escolar, não a declaração, mas sim o contrato efetivo de 

um licenciado em educação de infância, como um dos requisitos para se conseguir o 

alvará e mesmo o funcionamento do estabelecimento educativo. 

Para compreendermos melhor a situação elaboramos o quadro abaixo com as 

informações relativas a existência ou não de alvarás nos jardins de infância de Cabo 

Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Quadro 3: Número de jardins de infância com e sem alvará a nível nacional 

 Fonte: Construção própria com dados do anuário de 2015/2016 e informações dos coordenadores da 

educação pré-escolar nos concelhos 
 

A partir da leitura deste quadro podemos perceber a existência de um número elevado 

de jardins (355) sem alvará de funcionamento, o que permite que jardins sem condições 

 
12 São todos aqueles pertencentes às Câmaras Municipais 
13 São todos que pertencem a entidades gestoras variadas conforme o quadro nº10 
14 As ilhas da Brava e do Maio, não conseguimos obter os dados. 

Ilhas/concelhos  Nº 

de 

jardins 

Publico12 Privado13 Nº J.I 

que 

possui 

alvará 

Nº J.I 

que não 

possui 

alvará 

Sotavento  437 257 180 111 304 

Brava  10 9 1 ……….14 ……… 

Fogo  53 31 22 2 51 

São Filipe 27 7 20 1 26 

Santa Catarina do Fogo 12 12 0 0 12 

Mosteiros 14 12 2 1 13 

Santiago  362 208 154 109 253 

Praia 144 20 124 90 54 

Ribeira Grande  14 13 1 1 13 

São Domingos 34 30 4 2 32 

Santa Catarina 54 42 12 12 42 

São Salvador do Mundo 11 11 0 0 11 

Santa Cruz 38 32 6 0 38 

São Lourenço 18 17 1 1 17 

São Miguel 25 24 1 0 25 

Tarrafal  24 19 5 3 21 

Maio 12 9 3 -------- --------- 

Barlavento 143 77 66 92 51 

Boa Vista 16 6 10 4 12 

Sal  16 7 9 4 12 

São Nicolau  15 6 9 11 4 

Ribeira Brava 8 4 4 6 2 

Tarrafal de São Nicolau  7 2 5 5 2 

São Vicente 34 10 24 32 2 

Santo Antão 62 48 14 41 21 

Ribeira Grande 30 23 7 30 0 

Porto Novo 22 17 5 1 21 

Paúl 10 8 2 10 0 

Total  580 334 246 203 355 
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estejam a funcionar, condicionando o bom desenvolvimento das crianças. E apenas 203 

possuem alvará. É o Barlavento que tem o maior número de jardins com alvará, de um 

total de 143 estabelecimentos, 92 possuem alvará e 51 não possuem. É de realçar que a 

ilha de São Vicente é a ilha que tem o maior número de estabelecimentos a funcionar 

com alvará, de um total de 34 jardins, apenas dois não possui alvará de funcionamento, 

mas alertaram que já entregaram toda a documentação no Ministério da Educação e que 

estão a aguardar o despacho. Encontramos uma particularidade na ilha de Santo Antão, 

em que os jardins do Paúl e da Ribeira Grande, todos possuem alvará, contudo no 

concelho do Porto Novo, apenas um jardim de infância possui alvará de um total de 22.  

 

Paralelamente a isto, o artigo 6º do mesmo decreto-lei nº4/2001 de 1 de fevereiro 

destaca que: “A carga horária mínima diária é de quatro horas e pode funcionar em 

regime de período único ou desdobramento”. E os grupos devem ter um máximo de 30 

crianças, e na sua organização deve-se respeitar os seguintes critérios a faixa etária, o 

espaço físico e o número de crianças, sendo que o espaço físico deve ser organizado por 

forma a propiciar o desenvolvimento em todas as atividades, especialmente as de carater 

recreativo e lúdico. 

 

A seguir apresentamos os dados sobre o rácio criança / profissionais e o rácio criança 

/sala com intuito de confrontar a teoria e prática. 
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Quadro 4:Rácio crianças/PI e Rácio Criança/sala 

 

Concelhos 
Rácio 

Criança/PI Criança /Sala 

Boa Vista 26 28 

Brava 14 14 

Mosteiros 17 20 

São Filipe 16 16 

Santa Catarina do Fogo 12 13 

Maio 20 25 

Sal 22 32 

Praia 17 23 

Ribeira Grande de Santiago 13 17 

Santa Catarina Santiago 17 25 

São Salvador do Mundo 19 24 

Santa Cruz 19 22 

S.L. dos Órgãos 14 15 

São Domingos 14 18 

São Miguel 18 19 

Tarrafal Santiago 17 25 

Paúl 13 17 

Porto Novo 20 24 

Ribeira Grande 18 17 

Ribeira Brava 25 21 

Tarrafal São Nicolau 16 19 

São Vicente 24 31 

Total 18 23 
Fonte: elaboração própria com dados dos Principais indicadores, 2017, p.25 

 

Pelos dados do quadro 4, apenas os concelhos do Sal e São Vicente apresentam o 

número acima do recomendado 32 e 31 respetivamente. Resta saber se as salas 

apresentam condições adequadas para os números apresentados, nesses e nos outros 

concelhos que estão dentro do número aconselhado. 

 

Os coordenadores da educação pré-escolar tem perante a lei algumas atribuições, mas 

antes de detalhar as suas atribuições, iremos apresentar a estatísticas geral de acordo 

com dados fornecidos pela DNE 
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Quadro 5: Número de Coordenadores a nível Nacional e suas habilitações  

 

Concelhos 
Número de coordenadores/habilitações  

Nº Habilitações  

Boa Vista 1 Licenciado em E.I 

Brava 1 12ºano de escolaridade 

Mosteiros 1 Formação média em Educação de Infância  

São Filipe 1 Licenciado em E.I 

Santa Catarina Fogo 1 Licenciado em E.I 

Maio 1 Formação media para professores do 

Ensino Básico 

Sal 1 Licenciado em E.I 

Praia 4 Licenciado em E.I 

Ribeira Grande de 

Santiago 

1 Licenciado em E.I 

Santa Catarina 2 Licenciado em Ciências Naturais  

Formação média para professores do 

Ensino Básico 

São Salvador do Mundo 1 Licenciado em E.I 

Santa Cruz 2 Licenciado em E.I 

S.L. dos Órgãos 1 Licenciado em E.I 

São Domingos 1 Mestre em E.I 

 

São Miguel 3 2 - Formação média E.I 

1  - Formação média para professores do 

EB 

Tarrafal de Santiago 2 Licenciado em E.I 

Licenciado em Ciências Naturais 

Paul 1 Licenciado em E.I 

Porto Novo 1 Licenciado em E.I 

Ribeira Grande 1 Licenciado em E.I 

Ribeira Brava 1 Licenciado em E.I 

Tarrafal São Nicolau 1 Licenciado em E.I 

São Vicente 3 Formação média em Educação de Infância 

Total 32  
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela DNE 

 

Pela leitura do quadro, apercebemos da existência de um total de trinta e dois 

coordenadores a nível nacional, responsáveis por um total de 580 jardins a nível 

nacional. No que tange as habilitações das mesmas, existem uma (1) com 12ºano de 

escolaridade, seis (6) com formação média em educação de infância, três (3) com 

formação media para professores do ensino básico obrigatório, dezanove (19) com 

licenciatura em educação de infância, duas (2) com licenciatura em outras áreas 

(ciências naturais) e uma (1) com mestrado em educação de infância. Pensamos que se 
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deve rever o perfil dos coordenadores bem como o número dos mesmos em cada 

concelho. 

 

No sentido de detalhar as informações legais, apresentamos a seguir as atribuições do 

Coordenador da educação pré-escolar que segundo O decreto-lei nº5/2001 de 1 de 

fevereiro, artigo 4º. Aponta: 

a) Dar orientações pedagógicas e metodológicas aos orientadores e 

monitores do pré-escolar, 

b) Realizar encontros de planificação, anuais e mensais, com os docentes do 

pré-escolar 

c) Promover intercâmbios de experiências entre os docentes do pré-escolar; 

d) Visitar jardins de infância, observar os planos de atividades, a fim de 

identificar as falhas no trabalho com as crianças e promover formas de 

superação das mesmas; 

e) Cooperar com os serviços centrais do departamento governamental 

responsável pela educação, na implementação de ações de formação, 

apoio e orientações pedagógicas dos orientadores e monitores, 

f) Fazer relatório semestral e anual das atividades pedagógicas; 

g) Incentivar a produção de materiais didáticos; 

h) Emitir parecer sobre a atribuição de alvará a jardins de infância no 

concelho; 

i) Cooperar com DGBES e a inspeção geral na supervisão e cumprimento 

das orientações emanadas superiormente; 

j) Dinamizar e coordenar encontros e ações regulares com a equipa 

concelhia; 

k) Promover o desenvolvimento de ações por forma a envolver famílias e a 

comunidade; 

l) Promover ações de interligação entre a educação pré-escolar e o ensino 

básico integrado. 

Importa refletir, sobre o número de coordenadoras existentes em cada ilha, se os permite 

cumprir os papeis acima mencionados, sobretudo os da alínea a); d) e k. por outro lado, 

algumas coordenadoras não possuem formação na área como poderão cumprir tal 

papel?. 
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Posto isso e como forma de complementar as informações legais discriminamos a 

partir daqui alguns preceitos do Estatuto do pessoal docente  

O estatuto do pessoal docente regido pelo Decreto Legislativo nº 2 de 2004 comtempla 

a carreira de educadores de infância, no seu artigo 38° onde diz “O grupo de professores 

profissionalizados integra os seguintes cargos: Nível de educação pré-escolar, a) 

Educador de Infância Adjunto; b) Educador de Infância; c) Educador de Infância de 

Primeira; d) Educador de Infância Principal”.  

E no artigo 39º especifica, como que cada um será enquadrado de acordo com as suas 

habilitações, por exemplo: a) Educador de Infância Adjunto, de entre indivíduos 

habilitados com o 10º ano de escolaridade e curso específico de três anos, ou de entre 

indivíduos habilitados com o 12° ano de escolaridade e curso específico de pelo menos 

um ano, devendo ambos os cursos serem criados por portaria do membro do Governo 

responsável pela área da educação ou oficialmente reconhecido nos termos da lei;  b) 

Educador de Infância, de entre indivíduos habilitados com curso específico devidamente 

reconhecido, de entre indivíduos habilitados com curso superior específico que não 

confira grau de licenciatura ou ainda de entre os educadores de infância adjunto com, 

pelo menos, cinco anos de efetivo exercício de funções e avaliação de desempenho 

mínima de Bom;  c) Educador de infância de Primeira, de entre os educadores de 

infância com, pelo menos, quatro anos de efetivo exercício de funções e avaliação de 

desempenho mínima de Bom ou de entre indivíduos habilitados com curso superior 

específico que confira grau de licenciatura;  e d) Educador de Infância Principal de entre 

os educadores de infância de primeira com pelo menos cinco anos de efetivo serviço e 

avaliação de desempenho mínima de Bom. 

Contudo, isto é só no papel, ou seja, é o escrito, uma vez que nenhum profissional com 

formação média ou superior na área de educação de infância, que é contratado pelo 

Ministério da Educação é enquadrado naquelas categorias que o artigo menciona, sendo 

que conforme informações do Ministério da Educação, não existe uma carreira para 

educadores de infância. Por exemplo a maioria das coordenadoras da educação pré-

escolar em Cabo Verde tem uma formação média ou superior na área conforme se vê no 

quadro anterior, mas as mesmos são contratados como professores do ensino básico e 

secundário respetivamente de acordo com as suas qualificações. O mesmo aconteceu 

com todos os educadores contratados recentemente para o subsistema escolar (ensino 

básico). 
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1.3.  Alteração da Lei de Bases (lei 103/III/90) sob o decreto-lei nº2/2010 de 7 de 

maio 

A Alteração da Lei de Bases (lei 103/III/90) veio a ocorrer, efetivamente, em 2010, 

pelo Decreto-Lei nº2/2010 de 7 de maio, vinte anos depois da sua publicação, embora 

revista em 1999 pela lei n.º 113/V/99, de 18 de outubro.  

Na lei anterior (lei 103/III/90) o sistema educativo compreendia três subsistemas (pré-

escolar, escolar e extraescolar). Na revisão de 2010, os três subsistemas mantêm-se, mas 

ocorre a integração da componente de formação técnico-profissional numa perspetiva de 

estreita articulação entre os subsistemas acima referidos e o sistema nacional de 

formação e aprendizagem profissional. 

 

Importa ainda ressaltar ou apresentar o novo organigrama resultante da nova revisão de 

2010 e conforme anunciado anteriormente realçando algumas mudanças ocorridas.  
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Figura 3: Novo organigrama do ME de acordo com a revisão de 2010 

.  

 Fonte: anuário da educação 2014/2015 

 

Pela análise desse esquema notamos algumas mudanças relativas a educação pré-escolar 

na idade de frequência em comparação com o antigo, alargamento do ensino básico, 

reestruturação da educação básica de adultos, a eliminação do ensino médio, a 

emergência do ensino recorrente a partir do 10ºano bem como a formação profissional. 
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No que tange á educação pré-escolar a mudança maior tem a ver com a sua frequência 

de dois anos, antes da entrada no ensino básico integrado. A partir de 2008 através da I 

serie do Boletim oficial nº43 de 24 de novembro de 2008 artº 1º) foi alterada no sentido 

de qualquer criança independentemente da sua frequência à educação pré-escolar 

entraria no sistema escolar com seis anos, uma medida que visa também uma certa 

justiça uma medida quanto à igualdade de oportunidade, sabendo que a cobertura da 

educação pré-escolar é de 76,2% de acordo com os principais indicadores de educação, 

2017, p.26. 

Por outro lado, neste diploma dá-se especial ênfase a política de afirmação da língua 

nacional cabo-verdiana, com vista ao aprofundamento do conhecimento e da afirmação 

da escrita enquanto primeira língua de comunicação oral. 

Uma das grandes novidades trazidas pela nova Lei de Bases do Sistema Educativo é o 

aumento dos anos de gratuitidade no sistema de ensino de seis para oito anos e a 

previsão do aumento gradual da obrigatoriedade do ensino até abranger o 12º ano de 

escolaridade no horizonte de 2015 em Cabo Verde. 

 Com esta lei 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 objetivos gerais e diversos 

dispositivos para a educação das crianças antes da escolaridade obrigatória. 

 

Vejamos a seguir, algumas mudanças mais significativas ocorridas na educação pré-

escolar visto que é o nosso alvo. 

 

No que concerne a caracterização e âmbito presente na secção II, artigo 16º, 

continuaram os mesmos, entretanto se mudou a idade de frequência que era dos três aos 

seis anos passou para de 4 aos 6 anos. Também foram especificados alguns apoios que o 

estado dará a este subsistema que vem no sentido de adotar medidas de incentivo e 

apoio que permitam a todas as crianças ingressarem no ensino básico após frequentarem 

a educação pré-escolar.  
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Embora foram alteradas a idade de ingresso Liarte (s/d) Citado por Nabuco (s/d), refere 

que: 

Entre os três e os seis anos, a maioria das crianças são iniciadas na 

preparação do que mais tarde será a escola. Essa preparação é 

efetuada em instituições que recebem denominação diversa (jardim 

de infância, creche, jardim, escola) e têm o objetivo de desenvolver 

a personalidade da criança em todos as suas variantes (corporal, 

intelectual e afetiva), enquanto a preparam para a aprendizagem da 

escola primária.  

 

Relativamente aos objetivos gerais foram acrescentados mais uma alinha que afirma que 

no decurso da educação pré-escolar deve-se “promover a aprendizagem das línguas 

oficiais e, de pelo menos, a uma língua estrangeira”; com isto o estado pensou com 

certeza na preparação da criança desde cedo, para um mundo globalizado, onde o 

domínio de um idioma estrangeiro é imprescindível. Contudo perante o pessoal docente 

que temos é indispensável a criação de condições para que esse objetivo seja 

viabilizado. Embora talvez o que se deseja poderá ser uma socialização com um idioma 

estrangeiro e não aprendizagem. 

No que concerne a formação do pessoal docente, todos os subsistemas de ensino, 

incluindo o pré-escolar, os docentes devem ter a formação qualificada, obtida em 

estabelecimento que confira graus académicos superiores, sendo proporcionada a 

formação em exercício como tem vindo a acontecer até a presente data. Este é um dos 

grandes desafios em relação à educação pré-escolar que contém profissionais com 

habilitações variadas (desde a quarta classe até ao 12ºano).  

 

 O Decreto-lei nº13/2018 de 7 dezembro acrescenta a educação pré-escolar destina-se 

“à todas crianças a partir do ano que atinjam os 4 anos da idade” artigo 16º ponto 2. 

Acrescenta ainda que a mesma se enquadra nos objetivos da universalização do acesso à 

educação visando, por um lado, o desenvolvimento da criança e, por outro a preparação 

para o ingresso no ensino escolar.  

Este subsistema consubstancia-se num conjunto de ações articuladas com a família, 

materializado em jardins de infância oficialmente reconhecidas. 

Relativamente aos objetivos foi acrescentado apenas alínea e) como se pode ver na 

redação abaixo. 
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O Decreto-lei nº13/2018 de 7 de dezembro define no seu artigo 17º para este nível 

educativo os seguintes objetivos gerais:  

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 afetiva da criança;  

d) Facilitar o processo de socialização da criança;  

e) Possibilitar as crianças a familiarização com a língua portuguesa e o 

desenvolvimento de atividades motoras, psicomotoras e normas de 

convivência positivas necessárias ao ingresso no 1º ano do ensino básico. 

f) Promover a aprendizagem das línguas oficiais e, de pelo menos, uma 

estrangeira. 

g) Favorecer a revelação de características específicas da criança e garantir 

uma eficiente orientação das suas capacidades. 
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CAPÍTULO III. UM OLHAR SOBRE A INFÂNCIA 
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3.4. A DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
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A criança é território virgem, no qual podemos lançar sementes que, 

uma vez criadas raízes, se desenvolverão por si próprias. 

Émile Durkheim 

 

 

 

 

 

 

Neste Capítulo iremos descrever as principais ideias que suportam o nosso trabalho de 

investigação. Por isso, constitui o marco teórico de referência. Apresentamos as conceções 

da infância, as perspetivas de desenvolvimento humano, a educação de infância em Cabo 

Verde, as primeiras iniciativas de proteção da infância, a trajetória histórica, o currículo 

em educação de infância, a didática e a questão da qualidade em educação infantil. 

  

 

1. CONCEÇÃO DA INFÂNCIA 

 

A convenção Internacional dos Direitos das Crianças define a Criança como todo o ser 

humano menor de 18 anos. Salvo se nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a 

maioridade mais cedo (artigo 1º da Convenção Internacional dos direitos das crianças).  

Segundo Áries (1978), a conceção de infância nos dias atuais é bem diferente de há 

alguns séculos. De salientar que a visão que se tem da criança hoje é algo 

historicamente construído. Por isso é que se percebe os grandes contrastes em relação ao 

sentimento de infância no decorrer dos tempos. O que hoje pode parecer uma aberração, 

como por exemplo, a indiferença em relação à criança pequena que acontecia há alguns 

séculos, era algo absolutamente normal. Por maior estranheza que isso cause, a 

humanidade nem sempre viu a criança como um ser em particular, e por muito tempo a 

tratou como um “adulto em miniatura.” (op cit, 1978) e Weikart, 2000 citado por 

Peixoto, 2008 p.21). Na mesma linha de pensamento, aparece Kramer (2006) com a 

ideia de que a infância não teve sempre o mesmo significado. Pelo contrário, ela aparece 

no contexto da sociedade capitalista, urbano-industrial, momento em que ocorre, 

historicamente, a certa definição do papel social da criança na comunidade. Se, na 

sociedade feudal, a criança exercia um papel predominantemente produtivo, na 

sociedade burguesa passava a ser alguém que precisava de ser cuidada, escolarizada e 

preparada para uma função futura. Este conceito de infância é determinado 

historicamente pela modificação nas formas de organização da sociedade. 
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Por conseguinte, Shéerer (2009, citado por Gallo 2018 p.61) acrescenta:  

Convém não esquecer que o século XVIII foi também o século que inventou 

a criança. A sociedade em que os adultos e criança se encontram misturados 

no trabalho e nas diversões, nas festas e cerimónias, cede lugar aquela -a 

nossa – em que a infância, cuidadosamente segregada, torna-se um objeto 

específico de atenção no plano social: daí em diante, suas tarefas e 

brincadeiras terão o único objetivo de contribuir para a sua própria 

formação.  

 

O facto da infância se tornar alvo de atenção e preocupação por parte dos adultos vai ter 

como consequência o desenvolvimento das preocupações educativas e a consequente 

criação de instituições consagradas ao ensino, o que pode ser interpretado como um 

sinal do reconhecimento de um estatuto próprio e diferente do dos adultos. 

 

Desde logo, o século XX na Europa foi considerado o século da criança devido aos 

vários estudos e acontecimentos que revolucionaram a educação de infância. 

Relativamente aos acontecimentos, podemos realçar a declaração universal dos direitos 

da criança. E no que tange aos estudos, falamos da criação de vários modelos de 

educação de infância, embora tais modelos não fossem necessariamente construídos 

com base em teorias do desenvolvimento da criança. Sendo assim os estudos de 

Pestalozzi, Maria Montessori e Froebel foram importantes para a educação de infância. 

Assim como nos alerta Marques (2006, p.142) Fröebel “foi pioneiro na criação de um 

currículo para a infância centrado no jogo, na linguagem, no gesto e no canto”. Por 

conseguinte (Castanheira, 2013) afirma que Froebel, tinha a convicção de que a chave 

para o sucesso do pleno desenvolvimento do homem estava nos primeiros anos da sua 

vida. Fica então a pergunta: Como as populações africanas, latino-americanas durante 

este período , seculo XVIII, XIX e XX , conviviam  com as crianças ?  

 

A par desses movimentos, as brasileiras Macedo, Santiago, Santos, & Faria, (2016, p. 

41); alertam que também em relação às populações do hemisfério sul é necessário 

“reconhecer que as crianças produzem culturas e a fazem de modo competente, 

solidário, conflituoso entre seus pares” ( …) Na mesma senda ( Manuel Sarmento, 2003 

citado por  (Cardona, 2011, P.145) aponta que “as crianças devem ser construtoras 
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ativas do seu próprio lugar na sociedade” defendendo  a especificidade da cultura da 

infância e o seu estatuto de atores sociais, cidadãos e cidadãs de pleno direito. Ainda 

(Lopes da Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 10) reconhecem a criança como 

“sujeito e agente do processo educativo” 

 

Nos pontos a seguir será dado um enfoque do desenvolvimento na infância sob a visão 

de várias perspetivas de desenvolvimento humano, a história da educação pré-escolar 

em Cabo Verde, a didática, currículo e a questão da qualidade desta etapa educativa. 

 

2. PERSPETIVAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO  

 
Atualmente os diferentes programas de educação infantil têm se afastado cada vez mais 

do determinismo religioso e filosófico, na medida em que com os estudos da psicologia 

infantil e da aprendizagem têm sido mais relevantes. Por outro lado, os estudos de 

outras ciências como sociologia, economia, filosofia entre outras têm contribuído 

bastante para uma educação infantil cada vez mais fundamentada. 

 

2.1. Perspetiva psicanalítica  

A Perspetiva psicanalítica é a visão do desenvolvimento que dá especial importância às 

forças inconscientes que motivam o comportamento. Surgiu no início do século XX 

quando Segmund Freud (1956-1939) desenvolveu a psicanálise, uma abordagem 

terapêutica que tem por objetivo dar a conhecer às pessoas, os conflitos emocionais 

inconscientes. Esta perspetiva foi alargada e modificada por outros terapeutas, incluindo 

Erik H. Ericsson e Jean Baker Miller. 

As suas teorias tal como Freud são amplamente baseadas na observação clínica. 

(Papalia et al, 2001) 

Segmund Freud reconhece muita importância à idade infantil na sua teoria psicossocial. 

Dizendo que é “justamente nesses cinco ou seis primeiros anos de vida do menino que 

se estrutura a sexualidade adulta que depois será” (Santomé, 1979, p.51). Ele referiu 

ainda que “uma educação que não se preocupe com a educação sexual na etapa infantil 

desestima uma fase que na perspetiva psicanalítica se considera determinante para a 

formação da personalidade adulta “normal”. 



100 
 

Freud identificou cinco fases do desenvolvimento da personalidade 1), dentre as quais 

considerou as primeiras três - relativas aos primeiros anos de vida - como sendo cruciais 

alertando que se as crianças recebem pouca ou demasiada gratificação em uma das 

fases, correm o risco de fixação - uma paragem no desenvolvimento – e podem precisar 

de ajuda para ir alem dessa fase.  

Freud propôs três hipotéticas instâncias da personalidade; o Id, o ego e o superego. Os 

recéns nascidos são governados pelo ID, a fonte de impulsos e desejos que estão 

presentes no nascimento. Sabendo que o ID procura a satisfação imediata sob o 

princípio do prazer. Por outro lado, o ego que representa a razão ou o senso comum 

opera sobre o princípio da realidade, procurando meios aceitáveis de gratificação ao 

lidar com o mundo real. Por fim o superego representa os valores socialmente 

aprovados que se desenvolve por volta dos 5 a 6 anos, como resultado da identificação 

com a figura parental do mesmo sexo. 

 

O método psicanalítico influenciou muito a psicoterapia atual. Entretanto “a teoria de 

Freud inscreve-se na história e na sociedade da época” segundo (Papalia et al 2001 

p.23). 

 

Não obstante críticas apareceram a teoria de Freud e outros teóricos psicanalistas 

sobretudo porque alguns consideram que a teoria psicanalítica parece desvalorizar a 

mulher uma vez que o sistema social era dominado pelo homem, na cultura europeia da 

época victoriana. Emde 1992 citado por (Papalia 2001 p.23) afirma que: “A 

investigação tem questionado ou invalidado muitos dos seus conceitos, por exemplo, a 

ideia de que o superego e a identidade de género são o resultado de conflitos das 

crianças durante a fase fálica”.  

 

Neste sentido, Estudos demonstram que “uma das primeiras experiências de educação 

infantil fundamentada na psicanálise é a verificada por Vera SCHMIDT nos anos 

seguintes a revolução russa em Moscovo, entre 1921 e 1924”. (Santomé, 1979, p.53). 

 

Relativamente ao campo da educação infantil, essa teoria estabeleceu três objetivos 

básicos que teriam de se alcançar nesta fase da educação infantil: a progressiva 

adaptação às exigências da realidade; o controlo dos processos de excreção; e a 
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preparação e início da sublimação das tendências instintivas infantis” (Reich, e schmidt, 

1973, p.46 citado por Santomé, 1979, P.53) 

 

Todavia, o lema da educação em liberdade e para a liberdade tipifica o modelo de escola 

infantil psicanalítica, e a auto-regulação do indivíduo e do grupo é o objetivo prioritário. 

Não obstante, Perrenoud (1999) afirma que “o individuo ou o grupo deverá ter 

capacidades para gerir seus projetos, seus progressos, suas estratégias diante das tarefas 

e obstáculos.” Na realidade, todas as pessoas possuem um certo grau de autorregulação, 

mas importa que esse grau contribua para a aprendizagem escolar e seja elevado, o que 

certamente favoreceria uma autonomia progressiva no aprender e, por extensão, na 

própria vida. 

 

Ora, 

Para aprender, o indivíduo não deixa de operar regulações intelectuais. Na 

mente humana, toda regulação em última instância, só pode ser uma auto-

regulação, pelo menos se admitirmos as teses básicas do construtivismo: 

nenhuma intervenção externa age se não for percebida, interpretada, 

assimilada por um sujeito. Nessa perspetiva, toda ação educativa só pode 

estimular o auto-desenvolvimento, a auto-aprendizagem, a auto-regulação 

de um sujeito, modificando seu meio, entrando em interação com ele. Não 

se pode apostar, afinal de contas, senão na auto-regulação. (Perrenoud, 

1999, p. 96) 

Ainda de acordo com Zimmerman (2000) a auto-regulação tem a ver com qualquer 

pensamento, sentimento ou ação criada e orientada pelo indivíduo para a realização dos 

seus objetivos. 

 

Dentre os teóricos da perspetiva psicanalítica que afastou da teoria freudiana é o 

psicanalista Erik H. Erikson, ao realçar o peso das influências sociais na personalidade 

em relação às biológicas. 

Esse teórico que viveu (1902- 1994) defendia na sua teoria psicossocial que o 

desenvolvimento do ego ocorre ao longo da vida consistindo em oito estádios (Ver 

quadro 8) em que cada um dos quais desenvolve-se em torno de uma crise especifica ou 

ponto de viragem e em que o individuo é confrontando com o desejo de alcançar um 

equilíbrio saudável entre características alternativas positivas e negativas. 
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Dentro da perspetiva psicanalítica, existe ainda a teoria relacional de Jeam Baker Miller 

que assegura que todo o crescimento da personalidade ocorre dentro de ligações 

emocionais e não separado delas. Valorizou o papel das relações com outras pessoas 

desde bebé afirmando que o bebé identifica com as pessoas não por aquilo que ela é, 

mas sobretudo pelo que ela faz. Referiu que nos primeiros anos de vida e na pré-escola 

tanto rapazes como menina atribuem uma importância máxima as ligações íntimas em 

vez de se esforçarem ao máximo pela autonomia e individualização.  

Por outro lado, no período escolar, ocorre uma divisão entre o desenvolvimento do sexo 

masculino e feminino quando, nas raparigas, é encorajado o interesse nas relações, pela 

família e pelos aspetos emocionais, ao passo que os rapazes são orientados para a 

competição e realização pessoal. Esta dicotomia acentua-se durante a adolescência e a 

vida adulta prejudicado tanto o homem como as mulheres, uma vez que crescimento das 

mulheres no seio das relações é desvalorizado e as dificuldades do homem 

relativamente ao crescimento das relações não é direcionado suficientemente cedo. 

 

2.2. Perspetiva de Aprendizagem 

 

A perspetiva de aprendizagem é hoje amplamente conhecida e aplicada na educação. 

Sobretudo porque refere-se aos comportamentos que pode ser observado e estudado de 

um modo objetivo e científico. Os teóricos da aprendizagem realçam que o 

desenvolvimento resulta da aprendizagem, sendo ela mudança duradoura do 

comportamento que ocorre como resultado da experiência. Entretanto os mesmos 

teóricos subvalorizam a hereditariedade e a biologia, apesar de aplicarem estes mesmos 

princípios, ao comportamento da infância até a idade adulta. Não lidam com o 

desenvolvimento como estando ligado à idade. 

Os seus dois maiores ramos são o comportamentalismo e a teoria de aprendizagem 

social. E o comportamentalismo é: “uma teoria de aprendizagem que enfatiza o estudo 

de comportamentos e acontecimentos observáveis, bem como o papel predizível do 

ambiente com o estimulador do comportamento” (Papalia 2001 et al p.27). 

 

A investigação comportamental lida com dois tipos de aprendizagem o 

condicionamento clássico e o operante. 
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Ora o que é o condicionamento clássico? Ele é um tipo de aprendizagem em que um 

estímulo anteriormente neutro (que originalmente não desencadeava uma resposta 

particular) adquire o poder de estimular a resposta, após ter sido associado a outro que 

normalmente a desencadeia. 

Os princípios do condicionamento clássico foram desenvolvidos pelo fisiologista russo 

Ivan Pavlov (1849-1936), que inventou as experiências nas quais os cães aprendiam a 

salivar ao som de uma campainha, que tocava a hora da comida. E o Condicionamento 

operante tipo de aprendizagem em que o individuo tem tendência de repetir um 

comportamento que foi reforçado ou a extinguir um comportamento que foi punido. 

Este tipo de aprendizagem foi defendido pelo psicólogo Americano B.F Skiner (1938) 

que anteriormente fez experiência com ratos e pombos, referiu que também este 

princípio se aplicava aos seres humanos. 

 

A teoria de aprendizagem social (sócio cognitiva) é uma teoria proposta por Bandura, 

em que os comportamentos são aprendidos por observação e imitação de modelos. 

Essa teoria tem uma influência mais significativa atualmente do que o 

comportamentalismo. 

Comparando-a ao comportamentalismo a teoria de aprendizagem social pode-se afirmar 

que esta última considera o indivíduo como ativo na construção no seu conhecimento, 

contrariamente aos comportamentalistas encaram o ambiente como moldando a criança, 

e os teóricos da aprendizagem social acreditam que a criança também age sobre o 

ambiente e que de facto, cria, de algum modo, o meio ambiente. Apesar de os teóricos 

da aprendizagem social enfatizarem a experiência laboratorial tal como os 

comportamentalistas, eles acreditam que teorias baseadas na investigação animal, não 

podem explicar o comportamento humano. Além do mais a aprendizagem humana é 

mais complexa do que um simples condicionamento. 

Essa teoria reconhece o papel preponderante da cognição afirmando que as respostas 

cognitivas das crianças às suas perceções, são consideradas como centrais para o 

desenvolvimento, mais do que as respostas reflexas ao reforço e à punição. 

 

Outro aspeto de grande importância na teoria de aprendizagem social é a observação e 

imitação de modelos. 
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2.3. Perspetiva cognitiva 

A Perspetiva cognitiva é definida como Perspetiva de desenvolvimento interessada nos 

processos de pensamento e no comportamento que reflete esses mesmos processos. 

 

O seu maior representante foi Jean Piaget (1896-1980) um clássico da epistemologia 

genética. Pois muito do que sabemos, acerca do pensamento das crianças, é devido aos 

seus estudos. Piaget foi o corredor de fundo da atual revolução cognitiva, com a sua 

ênfase nos processos mentais internos, em oposição a teoria clássica da aprendizagem, 

focalizada nas influências externas e nos comportamentos aberto. 

Relativamente aos estudos da inteligência digamos que ele iniciou muito cedo, ainda 

quando estudante em paris, aplicou os testes de inteligência de Alfred Binet para avaliar 

a inteligência das crianças que frequentava a escola francesa. Vendo as respostas 

erradas que as crianças deram, ele notou pista de processos de pensamentos delas. Daí 

em comparação com as observações feita aos seus filhos e de outras crianças criou uma 

teoria compreensiva de desenvolvimento cognitivo. O método clínico de Piaget que 

combinava a observação com o questionamento flexível. 

 

Piaget viu as crianças de modo orgânico, ativas, seres em crescimento, com os seus 

próprios impulsos internos e padrões de desenvolvimento. Acreditava que o fulcro do 

comportamento inteligente é uma capacidade inata para se adaptar ao ambiente. Viu 

toda a criança normal, a partir da infância, como construtor do seu próprio mundo. É de 

realçar que Piaget deu pouca importância as diferenças individuais e de grupo, as 

motivações e o desenvolvimento emocional. 

 

Piaget descreveu o desenvolvimento cognitivo como ocorrendo numa serie de estádios 

qualitativamente diferentes. Em cada estádio, a criança desenvolve novas maneiras de 

operar de pensar e responder ao ambiente.  

Não obstante o crescimento cognitivo em todos os estádios de desenvolvimento ocorre 

através de três princípios inter-relacionados: organização, adaptação e equilibração. 

 

Comparando estes princípios diríamos que a organização integra o conhecimento num 

sistema, dando assim significado ao contexto. A adaptação é o ajustamento a nova 

informação acerca do ambiente, através de processos complementares de assimilação 

que significa incorporação de nova informação numa estrutura cognitiva existente e da 
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acomodação que são modificações numa estrutura cognitiva existente para incluir a 

nova informação. E por fim a equilibração é a tendência para procurar equilíbrio entre 

os elementos cognitivos do organismo e entre este e o mundo exterior. Todos esses 

conceitos estão definidos na terminologia de Piaget. 

 

Devido as observações cuidadosas que Piaget fez, foram reveladas algumas inovações 

surpreendentes sobretudo nas formas como as crianças pensam nomeadamente na 

experiência de conservação da quantidade nas crianças de 7 anos. E a experiência de 

que um bebé possa pensar que uma pessoa, que saiu do seu campo de visão, deixou de 

existir. Com isso Piaget mostrou que a mente das crianças não é uma miniatura da 

mente do adulto. Compreendendo como as crianças penam, torna-se mais fácil, para os 

pais e os professores ensiná-las. 

 

Alguns psicólogos contemporâneos questionam os seus estádios, claramente 

demarcadas; concebem o desenvolvimento cognitivo como sendo mais gradual e 

contínuo Flavel, 1992 citado por (Papalia et al 2001 p.32). De um modo mais 

fundamental, psicólogos provenientes de várias perspetivas desafiaram a ideia básica de 

Piaget de que o pensamento das crianças desenvolve numa progressão, única e 

universal, em direção ao pensamento formal. Em vez disso outros estudos sugerem que 

os processos cognitivos estão intimamente ligados a conteúdos específicos ou seja 

(acerca daquilo que estão a pensar) bem como o contexto de um problema e o tipo de 

informação que é o pensamento que numa cultura considera importante (Case & 

Okamoto, 1996 citado por Papalia et al 2001). 

 

A mais recente abordagem do processamento da informação procura explicar o 

desenvolvimento cognitivo, através da observação e análise dos processos mentais 

envolvidos na perceção e utilização da informação. Ela é bastante eclética. “Não é uma 

simples teoria, mas um quadro de referência ou melhor um conjunto de pressupostos 

que estão ligados a um amplo conjunto de teorias e de investigação” (Papalia et al 2001 

p.32). 

Os teóricos do processamento da informação comparam a mente a um computador. As 

impressões sensoriais entram; o comportamento (incluindo a fala, a escrita e outras 

respostas) sai. Mas o que acontece ao meio? Como transforma a mente, a sensação e a 

perceção numa informação utilizável? Bem, para os comportamentalistas a questão não 



106 
 

interessa. Piaget tentava encontrar o modo como as crianças pensam, através de quê? 

Através de perguntas. Pois nem as crianças nem os adultos estão completamente 

conscientes dos processos mentais complexos. 

 

A abordagem do processamento da informação mantém hoje, influências 

preponderantes. Fornece um caminho válido para aceder a inteligência e reunir 

informação acerca doo desenvolvimento da memória e de outros processos cognitivos. 

Entretanto, presta pouca ou nenhuma atenção aspetos tão importantes do 

desenvolvimento cognitivo como a criatividade, a motivação, a interação social e não 

lida diretamente com a questão do modo como o desenvolvimento progride. 

A teoria do processamento da informação tem pelo menos duas aplicações úteis para o 

desenvolvimento da criança, segundo a teoria de (R.M. Thomas, 1996 citado por 

Papalia 2001). Essas duas aplicações, uma consistem no apoio que a criança poderá 

receber dos pais e dos professores de forma a tornarem mais conscientes dos seus 

processos mentais. A segunda aplicação tem a ver com o uso dos modelos de 

processamento da informação para testar, diagnosticar e tratar problemas de 

aprendizagem 

 

Não obstante as teorias neo-piagetianas surgiu em resposta as críticas à teoria de Piaget 

que referimos anteriormente sobretudo quando fala do desenvolvimento por estádios e 

da normalização da criança, ou seja, ele falou da criança “média” sem dar atenção à 

motivação e as emoções para o desenvolvimento da criança.  

Assim sendo os psicólogos desenvolvimentistas neo-piagetianos, durante os anos 80, 

tentaram integrar alguns elementos da sua teoria com a abordagem do processamento da 

informação. 

O quadro comparativo dos estádios de desenvolvimento segundo as teorias de Freud, 

Ericson e Piaget encontra-se no anexo 1. 

 

2.4. Perspetiva etológica 

A perspetiva etológica é uma teoria baseada na vinculação de Browlby e Ainsworth, 

estes autores defendem, sobretudo que os seres humanos têm os mecanismos 

adaptativos para sobreviver, salientam-se os períodos críticos ou sensíveis; as bases 

biológicas e evolucionista do comportamento e a predisposição para a aprendizagem são 
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importantes. As técnicas usadas são Observação naturalista e laboratorial. Defendem 

ainda que o desenvolvimento não ocorre por estádios, realçando que o que causa o 

desenvolvimento é a Interação de fatores inatos e da experiência.  

  

2.5. Perspetiva contextual 

 

Finalmente a perspetiva contextual tem por base Teoria sociocultural de Vigostsky. 

Esse teórico acredita que o contexto sociocultural tem um impacto importante no 

desenvolvimento. 

 

Vygotsky considera o desenvolvimento humano como resultado das atividades 

praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se insere. 

(Vasconcelos, 1999). O desenvolvimento é visto como uma responsabilidade coletiva, 

através de interações sociais dinâmicas e de uma construção conjunta com os outros. O 

adulto fornece suportes (scaffolding – pôr, colocar andaimes), promovendo a autonomia 

e mediando a resolução de problemas, para que a criança adquira novas competências e 

assim evolua para um nível superior de desenvolvimento (Mason e Sinha in Spodek, 

2002). 

 As técnicas mais usadas são a Investigação transcultural; observação da interação da 

criança com uma pessoa mais competente.  

Tal como a perspetiva etológica, a contextual também não acredita que o 

desenvolvimento ocorre por estádios, mas sim a experiência é importante para que isso 

acontece, sendo indivíduo ser ativo. 

 

No anexo 2 Será apresentado um quadro comparativo das cinco perspetivas de 

desenvolvimento Humano, realçando as suas teorias principais, suas crenças básicas, as 

técnicas usadas, como se processa o desenvolvimento, as causas do desenvolvimento e a 

passividade ou atividade do individuo. 
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2  A EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA EM CABO VERDE 

 

2.1 As primeiras iniciativas de proteção a infância em Cabo Verde 

Em Cabo Verde desde os primórdios da Independência a proteção da criança esteve 

sempre em grande destaque. Um dos grandes lemas do partido da independência 

(P.A.IG.C – Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) era “As 

crianças são a razão da nossa luta”.  

A primeira organização estatal criada com o intuito de proteger as nossas crianças era o 

I.C.S. Instituto Cabo-verdiano de Solidariedade, atual Fundação Cabo-verdiana de 

solidariedade FCS. Este era por excelência uma organização de cariz social. Por isso 

abarcava uma vasta área de problemas sociais não respondendo de forma cabal aos 

anseios e as necessidades que a sociedade requisitava para as nossas crianças. Posto isto 

sentiu-se a necessidade de criar uma instituição que tinha como missão proteger as 

nossas crianças, foi desse modo que surgiu o ICM – Instituto Cabo-verdiano de 

Menores15. Abarcando não somente crianças, mas também os adolescentes, este foi 

alterado no dia 10 de julho de 200616, passou a ser o (ICCA) Instituto Cabo-verdiano da 

Criança e do Adolescente. Todavia os objetivos a missão e as suas competências 

mantiveram, tendo como vocação principal proteger as crianças e os adolescentes em 

situações de risco pessoal e social que, de algum modo, possam pôr em perigo o seu 

desenvolvimento.  

No sentido de dar uma resposta que permitisse um diagnóstico mais adequado e 

personalizado às crianças que demandavam o ICCA, este acabou criando os Centros de 

Emergência Infantil (existindo neste momento um Centro na cidade da Praia e o outro 

em Mindelo). Com a criação dos centros viu-se que se estavam a ser dadas respostas 

claras às necessidades que essa camada da população necessitava em termos de 

proteção. Mesmo tendo as limitações intrínsecas de um país arquipelágico como o 

nosso.   

Em Cabo Verde para além das organizações estatais que zelam pela proteção das nossas 

crianças existem também organizações de cariz privadas ou não governamentais que 

 
15 Através do Decreto-lei n.89/82  
16 Isto de acordo com a publicação no Boletim Oficial, I Série, nº 20, para Instituto Cabo-verdiano da 

Criança e do Adolescente – ICCA.  
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também complementam em certa medida esse trabalho. Temos organizações 

internacionais que estão no terreno a fazer trabalhos meritórios que a grande maioria 

dos cabo-verdianos apoia firmemente. Como o caso das Aldeias SOS17 e da 

Bornefonden. Em relação às organizações privadas de caris nacional temos a Cruz 

Vermelha (possui vários jardins infantis que é frequentado por cerca de 80% de crianças 

filhos de pais com fracos recursos), a Fundação Infância Feliz que é  uma associação de 

caráter humanitário, de beneficência  e utilidade publica (FIF, 2008) (que possui vários 

jardins em vários bairros da cidade da Praia), a ACRIDES (Associação das Crianças 

desfavorecidas), a Fundação Acarinhar (tem como missão integrar as crianças com 

paralisia cerebral na sociedade). Dentre várias outras. 

   

A proteção da criança em Cabo Verde é um assunto complexo que exige uma demanda 

maior de recursos tanto humanos como financeiros. E isso é o que mais falta a este país.  

 

Enquanto ao enquadramento Legal da Proteção da Criança, o país tem sido construído 

desde a independência, mas no período pós-independência a lei que ainda regulava todo 

o material relativo á família era o código Civil de 1966. O livro IV deste código é 

aquele que continha as normas sobre o direito da família e também dos menores. 

Aquando do primeiro programa de Governo as políticas direcionadas para as crianças 

são encontradas de forma indireta. Mas se formos a ver a primeira legislação 

interventiva no que se refere aos menores aconteceu com o Decreto nº 57/75 de 6 de 

dezembro.18 

 

O primeiro diploma que incide sobre o estatuto da criança é o Decreto-Lei nº 84/76 de 

25 de setembro. Este decreto trouxe um novo regime da relação paterno-materno19 filial, 

alicerçado naquilo que o legislador apelida de princípios da igualdade e da não 

discriminação dos filhos, independentemente do estado civil dos progenitores (…).  

 

 
17 Existem em Cabo Verde duas aldeias SOS. Uma na Assomada, e outra em Ribeirão Chiqueiro. E um 

centro de dia em São Vicente. Costumam receber crianças dos dois sexos que entram ali com menos de 

seis (6) anos e permanecem até os dezoito anos (18) anos de idade. Estão no país desde o ano de 1984. 
18 Este Decreto visava regular a instrução do processo de averiguação oficiosa de maternidade e de 

paternidade, com o objetivo de imprimir maior simplificação e celeridade processuais, atribuindo 

competências instrutória às Conservatórias dos Registos e respetivas delegações.   
19 Uma vez que anteriormente estava estabelecido uma dicotomia entre filhos legítimos e filhos ilegítimos 

e esta lei surgiu como forma de eliminar essa desigualdade.  
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O programa de governo do 1º quinquénio da década de 80 do século XX também não 

continha um plano específico ou mais bem sistematizado para as nossas crianças. 

Também neste diploma as grandes diretrizes vinham de forma indireta20. 

Apesar de não haver uma política sistematizada as ações sectoriais permitiram a criação 

de um conjunto de organizações desde o período da independência que vieram a 

impulsionar e permitiu dessa forma a intervenção, o apoio e a proteção das crianças. 

Com o advento da Democracia (anos 1990) houve uma certa mudança nos paradigmas. 

O Governo introduziu algumas reformas principalmente no que se refere á justiça 

(criação do novo Código de Família). Mas no que diz respeito às políticas globais para a 

criança ela continua a ser colocada conjuntamente com outras políticas sociais, 

principalmente no que se refere à saúde, educação, promoção social e justiça.   

 Pode-se claramente dizer que o Código de Família conjuntamente com o Código de 

Menores veio reforçar toda a legislação, ou melhor aperfeiçoar o caminho aberto pela 

Constituição de 199221.    

O Código de Família recebeu muitas críticas, mas teve um ganho que supera todas as 

críticas que foi sem dúvida a relevância jurídica que concedeu a união de facto com 

mais de 3 anos de idade.   

O Código de Menores reconhece a criança como a prioridade inadiável da política 

social e ainda como sendo a criança o único ser a quem a sociedade deve conferir 

privilégios. Este possui um sistema base mista de proteção sócio judiciária, que acaba 

por envolver a sociedade e as instituições judiciárias representadas, prioritariamente 

pelo ICM (ICCA) e tribunais, tendo como objetivo proteger os menores e promover as 

condições que favoreçam o seu desenvolvimento harmonioso e integral e assegurar a 

sua integração na família, na escola e na comunidade.   

O Código de Menores como também o Código de Família enumera um conjunto de 

direitos. É este Código de Menores que define as duas vertentes de proteção de 

menores, uma judiciária que está sob a jurisdição dos tribunais e a outra a social que é a 

considerada prioritária e que é a base que está sob a alçada do ICCA (na altura ICM).        

 

 
20 Nesta altura o país já possuía a sua primeira Constituição (1980) e a única introdução de mais valia 

seria o artigo 39, que consagrava o direito da infância, da juventude e maternidade à proteção da 

sociedade e do Estado.    
21 A constitucionalização de direitos, liberdades e garantias individuais e dos direitos económicos, sociais 

e culturais dos cidadãos e das crianças foi um ganho insofismável para toda a sociedade em geral mas 

para as crianças em especial.  
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Os comportamentos anti-sociais ou que a lei penal qualifica como crimes ou 

contravenções só começaram a ser regulados com a publicação do Decreto nº 17/83 de 2 

de abril22.   

 

Outros diplomas que debruçam sobre a proteção da criança mesmo de forma indireta 

são os seguintes: o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal e 

legislação complementar, a Portaria nº 4544 de 3 de abril de 1954 e, ainda o Decreto-lei 

nº 62/87 de 30 de junho. 

 

As Competências do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), 

surgem como foi referido anteriormente em julho de 2006. Mas segundo os seus 

estatutos ela herda todos os bens, bem como a missão que anteriormente cabia ao ICM – 

Instituto Cabo-verdiano de Menores. O ICCA continua a ser o Organismo Estatal 

encarregue de promover e executar a política governamental para a Criança e o 

Adolescente. As áreas de atuação principais do ICCA são a Promoção e Divulgação dos 

Direitos da Criança e a Proteção e Reinserção Social das mesmas.  

 

O objetivo dessa política é proteger a criança e o adolescente contra situações de risco 

pessoal e social que, de algum modo, possam pôr em perigo o seu desenvolvimento. As 

principais competências do ICCA são: 

- Contribuir na formulação de uma política de atendimento dos direitos das 

crianças e dos adolescentes; 

- Decretar medidas de proteção, assistência e educação relativamente aos menores 

em situação de risco; 

- Programar, supervisionar, coordenar e executar atividades e projetos de proteção 

da criança e do adolescente em situação de risco; 

- Promover ações de prevenção que visem sensibilizar e mobilizar a comunidade 

para a problemática dos Menores e defender os seus interesses; 

- Supervisionar as instituições de atendimento a crianças e adolescentes; 

- Coordenar e promover o desenvolvimento da cooperação nacional e internacional 

no domínio da defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

- Promover estudos a nível nacional sobre a situação da Infância e adolescência; 

- O que demais lhe for cometido pela Lei. 

 
22 As medidas que vão ser estabelecidas pelo decreto são admoestação e imposição de certas condutas, até 

a colocação em instituições de proteção (art. 43º e 46º) e respetivas regras processuais.  
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A seguir apresentaremos o esquema resumo das instituições promotoras da infância em Cabo 

Verde desde a independência à atualidade 

 

 

Ilustração 1: instituições promotoras da infância em Cabo Verde desde a independência à atualidade 

  

Todas essas instituições e associações contribuíram para o alavancar da educação de 

infância no país, mas também na promoção dos direitos e deveres das crianças, bem 

com a reinserção social. No ponto a seguir debruçaremos na trajetória historia da 

educação de infância no país. 

 

 

2.2 Evolução Histórica da Educação Pré-Escolar em Cabo Verde 

A educação em Cabo Verde teve início com a ocupação das ilhas, na mais velha cidade 

de Cabo Verde (Cidade de Velha) que é hoje património mundial da humanidade. 
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(Unesco 2009). A evolução da educação em Cabo Verde divide-se em dois grandes 

momentos: o período colonial e o pós-colonial. 

 

No período colonial as primeiras iniciativas datam de início dos anos 60 (iniciativas 

informais); dentre estas iniciativas se criou em São Vicente a Casa da criança, que 

conforme se vê na fotografia e relatos de uma entrevistada, “esta casa, foi a primeira a 

fazer acolhimento de crianças pequenas desde 1962” (E8)  

 

 

Figura 4: Casa da criança em São vicente 

Fonte:https://www.cmsv.cv/images/Inaugura%C3%A7%C3%A3o_obras_casa_da_crian%C3%A7a_12.j

pg 

 

Já em fevereiro de 1964 foi publicada uma portaria (2038) que determina a criação de 

classes preparatórias nas colónias portuguesas, com o objetivo prioritário de preparação 

para a escola e a aprendizagem do português; contudo a Generalização do ensino Pré – 

Primário como parte integrante da escola primária só aconteceu em 196823, e nesta data 

dava cobertura a cerca de 6.606 crianças, chegando a 16.576 em 1974-1975. Funcionou 

nos mesmos estabelecimentos de ensino, e devendo os responsáveis por estas classes 

 
23 Cf. Regulamento do Ensino Primário Elementar, aprovado pelo Diploma Legislativo nº 1663, de 19 de 

Junho de 1968, do Governo da Província de Cabo Verde 
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serem habilitados com a 4ª classe e uma preparação pedagógica de curta duração, 

passando a ser denominadas monitora(es) escolares. 

O ensino pré-primário foi excluído/suspenso do sistema de educação formal, ou seja, do 

Ministério da Educação. Alegando a falta de quadros devidamente preparados, a falta de 

equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos. Contudo, segundo (Moura, 2009, 

p.130) “outros motivos estiveram na origem da referida suspensão. Sobretudo, se 

consideramos que as condições do ensino pré-escolar não se alteraram muito entre o 

período da suspensão (1975) e o período da sua reintegração no sistema formal de 

ensino (1990)”. O autor afirma isso com base na Carta social de Cabo Verde (MTS, 

2004) que aponta que “a grande maioria (80%) do pessoal de jardim-de-infância tinham 

baixo nível de instrução” reforçando ainda que o ensino primário tem funcionado em 

condições bastante precárias no que diz respeito às infraestruturas e também materiais 

didáticos. Corroboramos com o autor, na medida em que essa atitude contribui para 

desigualdades no acesso ao ensino básico e não só. Aliás, segundo (Ansotegui, 1977, 

citado por Moura, 2009), apenas os que acedem ao ensino desde a educação pré-escolar 

terão uma escolarização completa.  

Após a independência, acabou por abrir novas perspetivas para a infância e para a 

educação. O novo Estado imprimiu novas reformas, no âmbito da lei da família. 

Instituindo a igualdade dos filhos perante a lei, publicou-se leis de proteção a 

maternidade e a infância e em especial o Código da Família, o Código do Menor e 

também reconheceu a importância da educação pré-escolar para um desenvolvimento 

harmonioso da criança. Incentivou ainda a criação de instituições capazes de favorecer o 

desenvolvimento da criança 

 

Ainda em finais dos anos 76 e década de 80, são criadas algumas instituições através do 

Instituto Cabo-verdiano de Solidariedade24  (ICS) destinada a crianças provenientes das 

famílias mais carenciadas; abrindo os primeiros jardins de infância no país (o jardim 

Gulbenkian25 na cidade da Praia, o jardim Amílcar Cabral26 no Mindelo- São Vicente). 

Conforme se pode ver nas fotografias abaixo. 

 
24  é uma Instituição de direito privado de utilidade pública a nível Nacional, criada em 1974 e extinta em 

20 de fevereiro 2006, através do Decreto-Lei nº16/2006 dando lugar à FCS.  
25 Este foi inaugurado a 5 de julho de 1976, por ocasião do 1º aniversario da independência nacional) 
26 Este foi inaugurado a 12 de setembro de 1976, este embora foi requalificado recentemente, resolvemos 

colocar a fotografia antiga realçando os seus muitos anos de existência. 
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Figura 5: Jardim infantil Gulbenkian 

Fonte: 

ttps://web.facebook.com/fundacaocaboverdeanadesolidariedade/photos/a.305605599521582/1051181714

963963/ 

 

 

Figura 6: Jardim infantil Amílcar Cabral em São Vicente 

Fonte: 

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.TRGdaqpzPa3PMPRuxuoFCgHaEd&pid=Api&P=0&w=261&h=158 

 

 

Nos primeiros 10 anos da independência ou seja em 1985, o governo e algumas 

associações e organizações tais como (Instituto Cabo-verdiano de Solidariedade 
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atualmente designado por Fundação cabo-verdiana de solidariedade, instituto cabo-

verdiano de menores, que agora é o instituto cabo-verdiano da criança e do adolescente 

(ICCA), organizações das mulheres cabo-verdianas (OMCV), a organização dos 

pioneiros Abel Djassi, as instituições religiosas, organismos internacionais (UNICEF), e 

finalmente organizações não governamentais como RADDA BORNEN E 

BORNEFONDEN) centraram-se no desenvolvimento de programas e projetos de 

atendimento á educação destinadas á infância, dentro de uma perspetiva de atendimento 

aos jardins das zonas urbanas e posteriormente os das zonas rurais. 

Embora, por um lado tinham como objetivo promover a educação pré-escolar, por outro 

lado visavam arranjar estratégias muito abrangentes que para incentivar a educação e a 

alfabetização, e a participação da mulher no processo de desenvolvimento económico, 

social e político. 

 

Já nos anos 80, consequência de transformações que ocorreram nos primeiros anos da 

independência (entrada da mulher para o mercado de trabalho, o aumento considerável 

de emigração do interior para as vilas e cidades, consequentemente crescimento do meio 

urbano instaurou-se na necessidade de as mães deixarem os filhos com pessoas idóneas 

e que pudessem iniciá-los em alguma atividade de carácter educativo/formativo. Deste 

modo surgiram os primeiros jardins rurais e as escolinhas do meio urbano) ao todo nove 

(9) e estes pertenciam a entidades diferenciadas como por exemplo ICS e algumas 

ONGs. Contudo estes espaços ora criados funcionava como centro de receção e guarda, 

oferecendo algumas atividades de carácter lúdico (como canções, histórias e jogos) e 

refinamento da escrita. 

 

Ainda nesta mesma década o instituto cabo-verdiano de solidariedade forma as 

primeiras monitoras por um período de 1 a 2 anos e estes deveriam ter o 2ºano do ciclo 

preparatório. 

O ICS, define os seguintes objetivos para a educação pré-escolar: 

- Assegurar o florescimento da personalidade (satisfação das necessidades 

intelectuais, cognitivas, de criatividade e de independência); tem de oferecer 

materiais para o desenvolvimento da personalidade; 

- Contribuir para a satisfação das necessidades nutricionais e sanitárias da 

criança; se o jardim não tiver condições para responder todas as 
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necessidades nutricionais das crianças cabe ao jardim procurar parcerias 

para tal; 

- Favorecer a organização de conhecimentos a partir das experiências 

vividas pela criança, que a Educação Pré-Escolar deve enriquecer; ou seja 

partindo dos pré-requisitos que as crianças trazem de casa; 

- Responder às necessidades de desenvolvimento físico e muscular da 

criança; devemos trabalhar de acordo com as idades das crianças; 

- Estimular o desenvolvimento intelectual (a curiosidade, a imaginação, etc.) 

por meio de atividades específicas; as atividades realizadas no jardim devem 

responder ao desenvolvimento das crianças; 

- Preparar a criança para a escola; fazendo com que as crianças saem do 

jardim com um bom desenvolvimento das motricidades, linguagem, já 

fazem a leitura das imagens entre outros.  

- Desenvolver na criança a iniciativa, a imaginação, o espírito de pesquisa e 

de descoberta; 

- A educação pré-escolar deve favorecer a organização de conhecimento a 

partir das experiências vividas pelas crianças para enriquecer, ou seja, 

aproveitar das coisas que as crianças já sabem e desenvolver/enriquecer; 

- Deve melhorar a possibilidade de comunicação verbal, percetiva e 

psicomotor, a partir das oportunidades e atividades desenvolvidas. 

                                             (Instituto Cabo-verdiano de Solidariedade, 1983,s/d e  p.) 

 

Este normativo parece-nos importante na medida em que nesta altura o ME não tinha 

definido nenhuma orientação de trabalho educativo para as crianças dessa faixa etária. 

Neste sentido, podemos afirmar de acordo com Bento (2004)  A educação pré-escolar 

apareceu para combater o fracasso da educação primária,  onde foi assumida como uma 

prática preventiva, um espaço de construção de conhecimento onde se estrutura a base 

fundamental de todo o processo educativo futuro.  

Vejamos na sequência os dados estatísticos referentes ao ensino básico elementar, 

complementar e o ensino secundário, como forma de deixar claro, que apesar de 

educação estar assegurada pelo ICS, nesta altura, não havia uma organização dos dados:  
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Quadro 6: Dados relativos ao ano letivo 1984/1985 

 
Nível Nº 

alunos 

Total de 

professores 

% prof. 

Habilitados 

Nº 

estabelecimento 

de ensino 

Nº sala 

de aula 

Regime de 

utilização de 

salas 

Dupla Tripla 

EBE 47.232 1.588 14.9% 256 679  291 

EBC 8.972 261 7.6% 15 140 140  

ES 4.135 170 37.6%* 3    

 (*) Formação específica - Ensino Básico Elementar (EBE), Ensino Básico Complementar (EBC) e Ensino 

Secundário (ES) 

Fonte: adaptado de Duarte, 2009 

Conforme podemos ver no quadro 6, o acesso a esses níveis era restrito, e sobretudo 

existia poucos estabelecimentos de ensino no país, sobretudo no ensino básico 

complementar e secundário.  

Década de 90 

 

Passados 15 anos da independência nacional, o governo pensou sobre vários problemas 

que tínhamos antes da independência, daí notou-se que a educação pré-escolar carecia 

de muitas necessidades. Sobretudo a necessidade de implementar um sistema de 

segurança alimentar, um dos problemas que mais assoou Cabo Verde devido às 

estiagens contínuas, assegurando a escolaridade básica para 6 anos, alfabetizar adultos e 

promover a saúde infantil e da população em geral. 

Ora nesta década em 1992 o nosso país entrou numa nova fase política, promovendo a 

institucionalização do poder local e a implementação da reforma. 

 

Para a educação pré-escolar este foi um dos momentos mais marcantes, uma vez que a 

partir de 90 passou a ser um dos subsistemas do sistema educativo através da lei 

103/III/90 de 29 de dezembro. Até a presente data, este configura-se como o único 

documento legal de âmbito educativo que define os grandes princípios que 

regulamentam a educação pré-escolar. Igualmente importante aparece também em 1996 

o primeiro estatuto do ensino privado que é aplicável à criação, organização, 

funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos privados de educação e ensino, 
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incluindo os da educação pré‐escolar sob o Decreto‐Lei nº 17/96 de 3 de junho e que foi 

revisto pelo Decreto‐Lei nº 32/2007, de 3 de setembro. 

 

Assim, a década de 90, permitiu, em consequência do reconhecimento institucional 

expresso na importância da educação infantil, a recentralização no pensar educação de 

infância, tendo conduzido a uma reavaliação da problemática da educação de infância, 

sua organização curricular, o tipo de preparação e formação dos profissionais da área e 

o papel do estado. 

 

Em 1992, o Ministério da Educação cria a figura de coordenação nacional da educação 

pré-escolar através da (LEI 14/97) integrada na direção geral do ensino, nomeando uma 

técnica para coordenar. Esta medida foi seguida de um conjunto de ações que 

paulatinamente permitiu reconfigurar o lugar da educação pré-escolar no conjunto das 

preocupações educativas. Nomeadamente o encontro nacional (1992) de reflexão sobre 

a situação da educação pré-escolar nos pais donde foram delineadas ações como, a 

realização de um diagnostico da situação da educação pré-escolar no país e a 

organização de uma base de dados; a elaboração de um programa mínimo adequado as 

diferentes realidades do país, a formação de mais técnicos e a coordenação pedagógica 

ser assegurada pelo Ministério da educação; e o pensar no acolhimento das crianças 

com menos de 3 anos. Contudo este último até hoje ainda pouco se fez para atender 

crianças com essas idades e para piorar a situação a lei agora nem abrange as crianças 

de três anos. A par disso nas últimas décadas dos anos 90, face a algum desnorteamento 

e anarquia que se vivia nos jardins e escolinhas, isso num estudo feito pela Fundação 

Calouste Gulbenkian na elaboração das orientações curriculares para a educação pré-

escolar. Devido ao estudo acima mencionado, condicionou também a criação da 

Direção da educação pré-escolar e básica (LEI 14/97). Conforme referido 

anteriormente. 

 

No quadro a seguir nós encontramos os números de jardins e escolas existentes desde a 

independência até ao ano letivo 2015/2016: 
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Quadro 7. Número de jardins e escolas 

Subsistemas 1975/1976 1990/1991 2000/2001 2008/2009 2015/2016 

Educação pré-

escolar 

------ 203 384 492 543 

Ensino Básico 33 370  420 418 414 

Ensino secundário 3 8 29 44 62 

Ensino Médio ------ 2 3 3 ____ 

Ensino Superior ------- ----- 4 10 10 

      

Fonte: Elaboração própria com dados do anuário estatísticos e da DGESC 

 

Podemos notar a existência ou mesmo a emergência da educação pré-escolar a partir 

dos anos noventa com 203 estabelecimentos. E a partir de 1990, nota-se o aumento 

gradual do número de estabelecimentos de educação pré-escolar que no ano letivo 

2015/2016 foi de 543 jardins, mais do que dobro de quando iniciou oficialmente. É 

claro que logo após independência, havia algumas iniciativas de educação pré-escolar, 

contudo não estavam formalizadas. 

 

No quadro seguinte, observamos a taxa de cobertura da educação pré-escolar em 

diversos concelhos de Cabo Verde durante o ano 2005/2006  
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Quadro 8. Taxas de Cobertura da Educação Pré-escolar no Ano Letivo 2005/2006 

Concelhos  TBE (%)  
TLE (%) 

Género (%) F  
[3 - 5]  [4]  [5]  

Boa Vista  91,4  83,5  98,5  71,7  48,9 

Sal  87,5  81,2  98,1  83,9  49,7 

Maio  77,3  76,1  89,2  74,1  51,0 

S. Domingos  71,5  70,6  90,6  85,7  50,5 

S. Miguel  66,8  63,4  81,1  86,4  53,1 

Brava  65,6  65,6  94,7  78,1  51,2 

Praia  63,2  56,6  65,7  65,3  49,9 

S. Nicolau  60,2  56,6  69,7  58,8  48,2 

S. Vicente  56,7  54,4  76,9  62,2  53,4 

S. Filipe  51,8  51,7  81,5  64,3  50,1 

Mosteiros  50,5  49,5  73,6  76,1  50,5 

Porto Novo  49,4  49  62,6  54,9  52,0 

Sta. Cruz  45,6  45,5  75,3  57,2  50,6 

Ribeira Grande  43,4  43  53,5  65,6  51,2 

Tarrafal  42,9  42,9  57,5  68,7  50,7 

Paul  42,3  41,8  62,2  59,9  47,1 

Sta. Catarina  39,7  38,5  59,3  45,9  49,7 

Total no País  55,1  52,5  70,5  63,8  50,7 
 

  Fonte: min-edu.gov.cv 

 

Ainda podemos realçar, através da leitura do quadro 8, a cobertura, por faixa etária, em 

vários concelhos do país durante o ano letivo 2005/2006, atingia os 55,1%. Podemos 

perceber a faixa etária de quatro anos tem uma percentagem de cobertura maior (70,5%) 

em relação às outras faixas etárias. 

No quadro a seguir apresentaremos a taxa de cobertura no ano letivo 2016/2017, a fim 

de compararmos se houve evolução: 
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Quadro 9:Taxa de cobertura da educação pré-escolar ano letivo 2016/2017 

 
Fonte: principais indicadores de Educação 2017 

Pela análise do quadro nº9, no ano letivo 2016/2017, embora apresentaram os dados por 

idade, e não por intervalo de idade, percebemos que na faixa dos 3 anos há apenas 37% 

de cobertura a nível nacional.  No entanto verificamos que houve evolução a nível da 

taxa de acolhimento, sobretudo na idade dos 4 anos passando de 70% para 77,1% e um 

aumento 63,8% para 87,5% na faixa de 5 anos. E a taxa bruta de acolhimento a nível 
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nacional ronda os 76,2 % ultrapassando o do ano letivo 2005/2006 que era de 55,1% 

segundo a mesma fonte.  

A seguir iremos observar, como os efetivos evoluíram desde o ano letivo 1990/1991 até 

ao ano letivo 2015/2016 conforme se pode ver no quadro 10, apresentado abaixo: 

 

Quadro 10. Evolução de efetivos 

Subsistemas 1990/1991 2000/2001 2008/2009 2015/2016 

Educação pré-escolar 12.464 19.810 22.191 23633 

Ensino básico 69.823 90.640 73.264* 63336 

Ensino secundário 9.071 44.748 53.181 51790 

Ensino médio  518 854 ----- 

Ensino superior  717 8.467 1180027 

*Redução devido a baixa de natalidade. 

 Fonte: Duarte in Meta: avaliação, vol., 1, n 3 (2009) e anuário estatísticos da Educação, 2016 

Comparando com outros subsistemas, a educação pré-escolar em relação aos efetivos 

estava atrás do ensino básico (que contém o maior número de efetivos) nos anos 90, 

mas a partir de 2000, o ensino secundário evolui mais em termos de efetivos. Por outro 

lado fica evidente o aumento dos efetivos da EPE, desde o ano letivos 1990/91 até ao 

ano letivo 2015/2016. 

Em relação ao pessoal docente mais de 70% não tem a qualificação de base. Segundo 

dados dos principais indicadores da educação, 2008 conforme se vê no quadro a seguir: 

 

Quadro 11: Profissionais de infância por categoria em Cabo Verde 

 Nº % 

Educadores (tem formação superior ou média) 

  

  21 2% 

 Monitores (formação pedagógica com 

certificação) 

 

  246 24% 

Orientadores (com habilitação académica, mas 

sem formação pedagógica)  761 74% 

Fonte: Autoria própria com dados de indicadores de educação 2007/2008 

 
27 Dados atuais facultado pelo site https://www.dgesc.gov.cv/index.php em 9 de setembro de 2020. 

https://www.dgesc.gov.cv/index.php
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Face esta situação de carência do pessoal docente formado para a educação pré-escolar, 

o Instituto Pedagógico criado sob o decreto nº18/88 de 9 de março aparece como 

instituição, com a responsabilidade de formar os profissionais na área. A preocupação 

com o atendimento da demanda dos professores qualificados para o ensino básico o 

impediu de avançar mais rapidamente na busca de soluções visando a formação 

/capacitação de agentes qualificados para a educação pré-escolar. 

 

No entanto a pressão (por parte dos municípios e da sociedade civil) que se fazia sentir 

foi forte o que obrigou o instituto pedagógico (IP) a avançar com a oferta de um curso 

experimental para a educação de infância no ano letivo de 1998/1999 na Escola de 

Formação de Professores de São Vicente. 

 

Esta formação experimental teve apoio da cooperação estrangeira nomeadamente 

Instituto Politécnico de Leiria e a Escola Superior de Educação João de Deus de 

Portugal.  Foi dessa formação experimental que saíram os educadores de infância que na 

sua maioria vieram a integrar a coordenação pedagógica da educação pré-escolar nos 

diferentes concelhos do país. 

 

 A partir de 2000/2001- DEPEB (Direção da educação pré-escolar e básica) publica o 

guia de atividades da Educação Pré-escolar, e Cadernos de apoio às atividades nos 

Jardins de Infância, com objetivo de orientar a prática pedagógica nos jardins de 

infância, uma vez que nessa altura existia já um público diversificado, ou seja, pessoal 

docente com vários níveis.  

 

Ainda em 2001 –foi Realizado uma Mesa-redonda28 sobre a Pequena Infância na ilha de 

Santo Antão com finalidade de discutir a situação da infância em Cabo verde; este 

encontro teve como principal objetivo fazer o levantamento da real situação da 

educação pré-escolar.  

Face aos constrangimentos encontrados em 2005/06 – houve Implementação do Projeto 

Piloto de Abordagem Integrada da Pequena Infância sobretudo nos bairros mais 

problemáticos da cidade da Praia (casa lata e fonton), Santa Cruz e Calheta São Miguel. 

 

 
28 Deste encontro foi publicado um relatório das decisões tomadas para a melhoria da educação pré-

escolar em Cabo verde. 
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Não obstante, no ano letivo 2005/2006 o Instituto Superior de Educação (ISE) 

desenvolve pela primeira vez o curso Superior de Educação de Infância e o IP 

desenvolve curso de Educação de Infância de nível médio. Passando uma década após o 

inico das formações pouca coisa ou nada foi feito para a melhoria do subsistema. O que 

se esperava que após estas formações o próprio Ministério da Educação e Desporto 

criasse algum diploma que desse algumas regalias ao pessoal docente ora qualificado.  

 

Cabo Verde, sem exceção, vem também acompanhando esse movimento de massa de 

consciencialização sobre os efeitos benéficos de uma educação precoce reconhecendo a 

importância e o papel da educação de Infância no desenvolvimento harmonioso e 

integral da criança. 

 

Conjuntamente com parâmetros também referidos na Declaração dos Direitos da 

Criança – Saúde, nutrição, água, saneamento, higiene, proteção – a Educação em Cabo 

Verde tem vindo a evoluir de forma satisfatória. No entanto, existem sempre 

constrangimentos e obstáculos que leva a diversas estagnações e dificuldades no 

desenvolvimento desta: as condições gerais de acesso a determinados bens e serviços, as 

insuficiências, lacunas e inadequação de mecanismos de aplicação da legislação 

concernentes aos menores, pobreza estrutural do país, ausência de uma política para o 

sector de Educação Infância, a inexistência de uma estrutura coordenadora desta, a falta 

de articulação entre instituições, o fraco nível de participação das famílias e 

comunidades, o não envolvimento as crianças no processo, … 

Ora, a criança tem ocupado um lugar de destaque no quadro dos programas sociais 

levados a cabo por departamentos Governamentais, organizações diversas da sociedade 

civil, por iniciativas de carácter nacional, local e individual, de modo a promover, cada 

vez mais, o desenvolvimento integral da criança. 

 

A Educação de Infância em Cabo Verde, designada por Pequena Infância, abrange a 

faixa etária dos 0 aos 8 anos, correspondente a 3 períodos importantes: 

• Período dos 0 aos 3 anos, período decisivo para o desenvolvimento da 

criança em que a dimensão Sobrevivência tem de ser particularmente 

vigiada, sem descurar a dimensão despertar, negligenciada entre nós; 
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• Período dos 3 aos 6 anos, período correspondente à entrada no ensino 

pré-escolar em que as duas dimensões, Sobrevivência e Despertar, 

devem desenvolver-se harmoniosamente e de forma articulada; 

• Período dos 6 aos 8 anos, corresponde à primeira fase do ensino básico, 

correspondente a um período de adaptação, seja para as crianças que 

saíram do pré-escolar, para reforço dos conhecimentos, seja para as que 

não tiveram essa oportunidade e que beneficiando de ações integradas, 

poderão usufruir de maiores possibilidades de sucesso.” (MEVRH, 

2001, p.9).  

 

Porém, como acontece em muitos países da região, Cabo Verde focaliza, somente, o 

período da pré-escolarização (4-6 anos), como o mais importante na Pequena Infância 

(aliás, em muitas regiões, a pequena infância é referida somente como o período do pré-

escolar). Este facto revela, sem qualquer dúvida, uma desarticulação profunda em 

termos de políticas, definição dos níveis de responsabilidade, formação dos recursos 

humanos e aproveitamento dos serviços básicos existentes relativamente ao 

desenvolvimento destas 3 etapas (resumidamente, a Pequena Infância). “A inexistência 

de uma visão holística da criança constitui um forte constrangimento à eficácia das 

ações (…)” (MEVRH, 2003, pp.18). 

Assim, os responsáveis da educação integram somente a educação pré-escolar no 

sistema educativo, destinado às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 

idade de ingresso no ensino básico (6 anos), isto de acordo lei de bases antiga lei 

nº103/III/90 de 29 de dezembro. 

O sistema educativo de Cabo Verde reconhece a necessidade de proteção à 

infância, relevando a importância da educação pré-escolar, no 

desenvolvimento da personalidade considerada em todos os seus aspetos; na 

aquisição de competências e desenvolvimento de atitudes nos vários 

domínios do saber; na familiarização com o meio cultural; no 

desenvolvimento de comportamentos refletidos e responsáveis; na 

integração social e escolar, tendo em vista o seu contributo impulsionador o 

sucesso da escolaridade básica. (MEVRH, 2001, p.8). 

De frisar que nas condições de Cabo Verde, a educação pré-escolar deve ser uma 

resposta simultaneamente social e educativa, dependendo a melhoria da sua qualidade e 

credibilidade da complementaridade e coexistência dessas duas vertentes. 
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Consequentemente, a educação pré-escolar visa uma formação complementar das 

responsabilidades da família (onde a criança tem as primeiras interações) e a preparação 

da criança para o ingresso no sistema escolar, onde as componentes sociais e educativas 

se afunilam cada vez mais. 

 

A Lei de Bases, dando ao pré-escolar um carácter facultativo, define para este nível 

educativo os seguintes objetivos gerais: 

Estabelece ainda para este subsistema os seguintes objetivos gerais: 

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 afetiva da criança;  

d) Facilitar o processo de socialização da criança;  

e) Possibilitar as crianças a familiarização com a língua portuguesa e 

o desenvolvimento de atividades motora, psicomotoras e normas de 

convivência positivas necessárias ao ingresso no 1º ano do ensino 

básico.  

f) Promover a aprendizagem das línguas oficiais e, de pelo menos, 

uma língua estrangeira 

 g) Favorecer a revelação de características específicas da criança e 

garantir uma eficiente orientação das suas capacidades. 

                                             Lei 103/III/90 artº15, decreto lei nº2/2010 de 7 de maio e decreto lei nº13/2018 de 7 de dezembro artº17 

 

 

A rede da educação pré-escolar é, essencialmente, da iniciativa das autarquias locais e 

de instituições oficiais, bem como de entidades de direito privado constituídas sob 

forma comercial ou cooperativa, cabendo ao Estado fomentar e apoiar tais iniciativas, 

de acordo com as possibilidades existentes. 

 

O Ministério da Educação tem unicamente a responsabilidade da coordenação 

pedagógica da Educação pré-escolar a nível nacional e, em cada concelho a 

coordenação pedagógica é assegurada pelas Delegações Escolares; cabendo aos 

coordenadores da Educação Pré-escolar a função de auxiliar, orientar, supervisionar a 
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prática pedagógica dos educadores, monitores e orientadores no concelho que está 

inserido.   

 

Como os Jardins de Infância pertencem a identidades diferenciadas, como autarquias, 

igrejas, Organizações Não Governamentais (ONGs) ou privados, existe uma diversidade 

estrutural, financeira e logística, levando a uma grande discrepância nesses parâmetros. 

No entanto, no que concerne ao objetivo geral do Jardim de Infância, todas as entidades 

se afunilam: “O jardim de Infância é considerado como um estabelecimento de 

educação que presta serviços orientados para o desenvolvimento e a aprendizagem da 

criança, proporcionando-lhes atividades educativas complementares de apoio à família.” 

(MEVRH, 2003, p.8). 

 

A rede é constituída por jardins de infância da iniciativa das Câmaras Municipais (55% 

dos jardins), sendo que a OMCV (Organização das Mulheres de Cabo Verde) detém 

cerca de 16% dos jardins, as Organizações Religiosas 11%, os privados cerca de 7,5% e 

as Organizações não-governamentais, como a Fundação Cabo-verdiana da 

Solidariedade e a Cruz Vermelha, 10,5%. 

 

Tabela 1:. Percentagens dos jardins de infância por entidade gestora 

Entidade Gestora % 

Câmaras Municipais 55% 

OMCV 16% 

Organizações Religiosas 11% 

Privados 7.5% 

ONGs 10.5% 

Total  100% 

Fonte: Plano estratégico de educação, 2003  

 

Em Cabo Verde tem-se vindo a apostar na construção progressiva de Jardins de Infância 

com infraestruturas adequadas e recursos cada vez mais apropriados (a maioria por 

alçada da Câmara Municipal), de modo a diminuir o problema que abrange uma grande 

dimensão (por motivos relativos aos fatores inerentes do país: problemas económicos 

das famílias das crianças, pouco tempo disponível para as crianças de modo a 

assegurarem uma profissão, serviços públicos carecem de qualidade, recursos e pessoal 

docente desqualificado, papel secundário da mulher e criança na sociedade, violência 
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nas suas diversas formas, doenças sexualmente transmissíveis, (…) 

desacompanhamento e abandono das crianças do sistema educativo. 

 

Mesmos com muitos esforços na remodelação de jardins de infância constatamos a 

existência de infraestruturas inadequadas de acordo com os dados do anuário (2016, 

p.24), conforme se vê no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 12: Infraestruturas da EPE 

 

Infraestruturas da Educação pré-escolar a nível nacional 

Adequado Inadequado Total 

914 81 995 

Fonte: Autoria própria com dados do auário estatistico, 2016, p.24 

 

Fica evidente, pela leitura do quadro 12 a existência de oitenta e uma infraestrutura 

inadequada, a nível nacional. 

 

Apesar de todas as situações referidas, em todos os Jardins de Infância, existe uma 

Orientadora/ Monitora/ Educadora (consoante as suas habilitações académicas) 

responsável por um grupo de crianças (uma sala). 

 

Em Cabo Verde ainda não existe uma política relativa ao sector da educação pré-

escolar, contudo a partir de 2005 como já foi referido anteriormente a Universidade de 

Cabo Verde e o Instituto Pedagógico de Cabo Verde (IPCV) criaram os primeiros 

cursos de licenciatura e de nível médio respetivamente. Deste modo, as monitoras com 

um nível académico variado, entre a 4º e o 12º ano, mas com uma formação específica 

de 10 meses ministrados pelo IPCV) e as orientadoras (também com um nível 

académico variado) não têm habilitações básicas para suportar a sua prática, bem como 

também não têm reconhecimento profissional (tanto a nível de escalão como de 

remuneração). Por conseguinte o Programa do Governo da IX Legislatura 2016/2021 

consagra o propósito de “implementar um ensino Pré-escolar de qualidade, com a sua 

integração no sistema formal de ensino, através do desenvolvimento de projetos, que se 

possam desdobrar em estratégias, atividades e resultados esperados”.  
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Paralelamente ao desenvolvimento e construção de Jardins de Infância, também se 

denota uma progressiva necessidade de formação dos agentes da educação pré-escolar 

conforme veremos nos quadros abaixo: 

 

Quadro 13: Alunos matriculados no curso de Capacitação em educação de infância no Centro de Ensino 

de Assomada (CEA) 

Anos 

letivos 

Número de 

orientadores 

matriculados 

Observações 

Capacitação de 10 

meses 

Essa formação de capacitação tem a 

finalidade de ajudar as orientadoras nos 

aspetos sobre a psicologia do 

desenvolvimento e da aprendizagem, 

planificação e avaliação dentre outras 

disciplinas básicas para a educação de 

infância. 

2010/2011 30 

Total  30 

Fonte: Construção própria com dados da secretaria da referida escola 

Pela análise do quadro 13 é possível verificar a existência de cursos de capacitação de 

curta duração (10 meses) em Escola Secundária e de formação profissional privada, isto 

mostra que devido à necessidade de pessoal formado ou capacitado na área de educação 

de infância, outras entidades tomaram a iniciativa de formação. 

Quadro 14: Alunos matriculados no curso de educação de infância na Escola de Formação de 

Professores do Ensino Básico do Mindelo- EFPEBM 

Anos letivos 

Número de Formandos matriculados Número de 

Formandos 

aprovados 

Número de 

formandos 

reprovados 
Iniciali29 Capacitação30 Exercício31 

98 a 2001 25   22 3 

2005 a 2008   37 37 0 

2006 a 2009   32 25 7 

2007 a 2010   61 50 11 

2008 a 2011   26  26 

Total  25  156 134 22 

Total geral  181   

Fonte: Construção própria com dados da secretaria da referida escola 

 

Pela análise deste quadro 14, fica evidente que na Escola de Formação de Professores 

do Ensino Básico do Mindelo, não se ministrou a formação de curta duração, e que o 

 
29 Formação média de três anos para todos interessados habilitados com o 10ºano. 
30 Formação de curta duração (10 meses) de apoio a prática pedagógica para todas as orientadoras em 

exercício de funções. 
31 Formação média para as orientadoras e monitoras com pelo menos 10ºano de escolaridade em exercício 

de funções. 
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número de formandos em exercício é superior a todas as escolas, já que esta escola foi a 

pioneira em ministrar o curso de nível médio de educadores de infância em Cabo Verde. 

 
Quadro 15: Alunos matriculados no curso de educação de infância na Escola de Formação de 

Professores do Ensino Básico de Assomada- EFPEBA 

Anos letivos 

Número de formandos matriculados 

Inicial Curso especial de formação 

monitores de infância32 

Exercício  

2008 - 2011   60 

2009 - 2012   32 

2012/2013  17 25 

Total   17 117 

Fonte: Construção própria com dados da secretaria da referida escola 

 

O quadro 15 expressa a particularidade da oferta de um curso especial de formação de 

Monitores de Infância que se iniciou em 2012/2013 com um total de 17 formandas, 

curso esse criado para dar resposta as necessidades de um concelho da ilha de Santiago, 

isso também mostra que devido ao perfil variado das formandas fica difícil montar 

planos de estudos. É interessante também ver que esta escola de formação apostou mais 

na formação em exercício abarcando um total de 117 monitores e orientadores de vários 

concelhos de Santiago Norte.  

 
Quadro 16: Alunos matriculados no curso de educação de infância na Escola de Formação de professores 

do Ensino Básico Hermínia Cardoso da Praia- EFPEB-HC 

Anos letivos 

Número de Formandos 

matriculados 

Número de 

Formandos 

aprovados  

Número de 

formandos 

reprovados  Inicial Capacitação Exercício 

98 a 2001      

2005 a 2008  96  96  

2006 a 2009 24  27 47 4 

2007 a 2010 35   25 

5 (outros cinco 

desistiram ou 

anularam a 

matrícula.) 

2008 a 2011   35 

 

35  

2009 a 2012   29 29  

Total  59 96 91 232 9 
Fonte: Construção própria com dados da secretaria da referida escola. 

 

 
32 Esse curso especial foi destinado apenas as orientadoras de educação de infância do concelho de São 

Miguel com apoio da Bornefonden. E foi desenvolvido em duas fases (a 1ª fase para aquelas com menos 

habilitações literárias com intuito de elevar o nível académico e a segunda fase para todas as orientadoras 

que não tinham nenhuma capacitação na área, incluído as que que frequentaram a primeira fase). 
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O Quadro 16 demonstra que Escola de Formação de Professores do Ensino Básico da 

Praia iniciou o curso de orientadores de infância em exercício desde o ano letivo 2005 a 

2008 abarcando um total de 96 agentes do Pré-escolar da ilha de Santiago. Por 

conseguinte a partir do ano letivo 2006 a 2009 formou jovens a procura do primeiro 

emprego bem como o pessoal que estava em exercício de funções em educação de 

infância num total de 47 profissionais, apenas quatros reprovaram. 

Por outro lado, no ano letivo 2007 a 2010 houve um total de 35 inscritos para a 

formação inicial, mas apenas 25 concluíram os estudos, sendo que cinco reprovaram e 

outros cinco anularam a matrícula ou desistiram de acordo com as informações dos 

serviços académicos da escola. 

Já nos anos letivos 2008 até o ano letivo 2012 apenas se fez a formação em exercício 

com um total de 64 formandos e todos concluíram o curso. 

A EFPHC da Praia formou um total de 232 formandos nos anos letivos referenciados. 

 
Quadro 17: Alunos matriculados, no curso de educação de infância nas três Escolas de Formação de 

Professores do Instituto Pedagógico 

Anos letivos 

Número de Formandos matriculados 

Inicial Capacitação Exercício 

1998 a 2001 25 96  

2005 a 2012  17 364 

Total  25 113 364 
Fonte: construção própria com dados da secretaria da referida escola 

 

 

Pela leitura do quadro 17, fica patente uma forte aposta na formação em exercício nas 

três Escolas de Formação de Professores. As formações de curta duração ou para um 

público com níveis de habilitações mais baixos ficou num total de 113. Nota -se uma 

baixa procura nos cursos de formação inicial em educação de infância apenas 25 

formandos. Nas três escolas, houve um total de 364 formandos. 
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Quadro 18: Alunos matriculados no curso de licenciatura em educação de infância na Universidade de 

Cabo Verde (pólos da praia e do Mindelo) 

Anos letivos 

Número de Formandos 

matriculados 

Número de 

Formandos 

Aprovados 

Número de 

Formandos 

Reprovados Licenciatura 

Praia Mindelo Praia e Mindelo Praia e Mindelo 

2005- 2009 56 30   

2006-2010 36 27   

Total  92 57 

 

Obs.: a universidade não revelou os 

números totais de aprovados e reprovados 

uma vez que nem todos os formandos 

ainda tinham defendido o trabalho de fim 

de curso. 

Total geral 149 

Fonte: construção própria com dados dos serviços académicos da UNICV 

 

Observando o quadro 18 fica evidente um aumento de número de formandos em 

Educação de Infância na Universidade de Cabo Verde nos polos da Praia e também do 

Mindelo na ilha de São Vicente, sendo que a Praia com um total de 56 nos anos letivos 

2005 a 2009 e também 36 formandos nos anos 2006 a 2010 e no Mindelo com um total 

de 57 formandos nos mesmos anos letivos.  

Não sabemos ao certo quantos realmente terminaram a formação uma vez que a 

universidade de Cabo Verde não disponibilizou todos os dados, já que alguns 

formandos ainda não tinham defendido os seus trabalhos de conclusão do curso 

Resumindo os dados podemos dizer que a partir de 2005 houve uma forte preocupação 

com a formação de orientadores de infância, tanto em número como de instituições de 

formação. 

 

Nota-se que durante cinco anos houve um aumento significativo de número de 

formandos nas três Escolas de Formação de Professores. Estima-se que até 2012 

teremos um total 412 monitoras e educadores de infância com diferentes níveis (desde 

uma capacitação até ao nível superior). Entretanto como afirma (Varela , 2015, p.5) 

Cursos esses que, no entanto, não tiveram o impacto desejado na educação 

pré‐escolar, devido a pouca ou quase nula absorção desses diplomados no 

subsistema, em virtude, nomeadamente, da falta de disposição legal que 

obrigasse as entidades proprietárias a recrutar pessoal docente com aquelas 

habilitações, facto que levou tais entidades a persistir na prática de salários 

baixos, não atrativos para aqueles diplomados. 
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A nova lei de bases decreto lei nº2/2010 de 7 de maio p.3 exige que “a formação de 

qualquer agente educativo deve ser superior mesmo não conferindo grau de 

licenciatura”, exigência que, ainda assim, está longe do nível habilitacional exigido em 

países de sistemas educativos mais avançados, como países europeus (A Bélgica, 

Alemanha, Irlanda do norte e Países Baixos e da América do Norte) segundo Varela, 

(2015, p.10). 

Não obstante de acordo com os dados da euridyce p.18, para aceder aos estudos de 

professor de nível pré-escolar deve ter pelo menos um certificado de ensino secundário, 

ou seja, de fim de ciclo em quase todos os países da união europeia. Mas há casos 

excecionais como a frança que se exige um diploma universitário de 3 anos. Não 

obstante a Dinamarca exige um diploma de ensino secundário superior mais experiência 

profissional mínima de dois anos.  

Independente dos acessos após 3, 4 e 5 anos de estudos os professores recebem um 

diploma de qualificação não universitária com exceção de Espanha, Grécia, frança e 

Reino unido. 

Após essa contextualização internacional, e em comparação com a realidade nacional, 

na maioria dos cursos acima referido apenas o da Universidade de Cabo Verde exige a 

ensino secundário (fim do ciclo) como critério para o acesso. No ex. Instituto 

Pedagógico de Cabo Verde o acesso mínimo era de 10ºano de escolaridade para o curso 

médio, isto também é comum na Itália onde o acesso à formação acontece entre 15 -16 

anos.  (Europeia/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014)   

por outro lado, para as formações de capacitações é aceite com qualquer outras 

habilitações, mas com o requisito de estarem em exercício de funções com “vista a 

atualização, aperfeiçoamento, a reconversão e o completamento dos conhecimentos”. 

(Ponto 2 do artº 83 da LBSE de 90). 

Não obstante em 2013/2014, o Ministério da Educação anunciou um concurso para 

recrutar educadores de infância para o subsistema do ensino básico tendo acolhido 

muitos educadores de infância com licenciatura. Como se não bastasse já no próximo 

ano letivo 2014/2015, o Ministério da Educação e Desporto, devido a falta de 

professores do ensino básico, continuou recrutando educadores de infância, desta vez, 

com curso médio, deixando o subsistema da educação pré-escolar sem o seu pessoal ora 

formado. Mais se acrescenta que os educadores com curso médio estavam em exercício 

de funções, algumas já com mais de 20 anos de serviço. 
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Face a isso as Câmaras Municipais avançaram com novos concursos de recrutamento 

que em alguns concelhos demoraram mais de 6 meses. As perguntas que surgem são: 

como ficaram as crianças dos jardins de infância cujas educadoras de infância foram 

recrutadas para o ensino básico? Será que durante este tempo as crianças continuaram a 

frequentar os jardins de infância? Outra questão talvez a mais intrigante é as duas 

entidades que na realidade são responsáveis uma pela parte administrativa e a outra com 

a parte pedagógica como menciona o artigo 18º do decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio, 

não dialogaram sobre esta decisão? Isto nos leva a deixar mais outra questão no ar ou 

mesmo afirmar que a educação pré-escolar precisa de legislação própria quanto à tutela.  

É de realçar que a maioria das educadoras formadas pelo Ex ISE (atual Universidade de 

Cabo Verde e Ex Instituto Pedagógico (atual Instituto Universitário de Educação e 

recentemente convertido em Faculdade de Educação e Desporto da UniCV) estão a 

trabalhar no ensino básico obrigatório.  

 

Importa referir que dos esforços feitos para melhorar a educação pré-escolar tudo ou 

quase tudo ficou em papel de acordo como a leitura do quadro abaixo: 

 

Quadro 19: Profissionais de infância em Cabo Verde por categoria e por ano letivo 

Ano/prof/inf  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Educadoras 91 194 250 259 175 131 

Monitoras 268 314 321 348 311 259 

Orientadoras 757 605 641 644 748 893 

Total 1116 1113 1212 1251 1234 1283 

Fonte: construção própria com dados dos anuários da educação dos anos letivos acima mencionados 

Pela leitura do quadro 19, observamos que durante os anos letivos 2010/2011 até o ano 

letivo 2013/2014 houve aumento das educadoras de infância, não obstante vê-se 

claramente a caída dos números nos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016 com o 

aumento claro das orientadoras, facto que afirmamos anteriormente, dizendo que com a 

saída das educadoras entraram novas e estas, com certeza, não tinham nenhuma 

formação, e caso tivessem não entrariam no subsistema. Nota-se uma descida de pelo 

menos 84 educadoras em 2014/2015 e 44 educadoras no ano letivo seguinte. Dados que 

ainda poderão estar longe do que realmente é a realidade uma vez que apenas num dos 

concelhos de Santiago 19 educadoras foram recrutadas para o Ensino Básico segundo 
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informações da coordenadora da educação pré-escolar avançadas na entrevista 

concedida para esse estudo. Por conseguinte Muenchow et, al (2014) afirma: que “a pré-

escola com alta rotatividade de funcionários pode indicar que as coisas podem não estão 

bem nessa organização”.  

Ora, os que formaram, partiram, desde então nenhum curso de licenciatura em educação 

de infância foi aberto, pergunta-se: será que o pessoal deste subsistema não precisa ou 

não merece formação?  

De acordo com a Lei-mãe que é a Constituição da República de Cabo Verde que no seu 

artigo 78º refere que “ todos tem direito à educação” afirmando ainda que deve  i) “ser 

integral e contribuir para a promoção humana, moral, social, cultural e económica dos 

cidadãos”; (ii) “contribuir para a igualdade de oportunidade no acesso a bens materiais, 

sociais e culturais”; (iii)“estimular o desenvolvimento da personalidade, da autonomia, 

do espírito de empreendimento e da criatividade, bem como da sensibilidade artística e 

do interesse pelo conhecimento e pelo saber”; (iv) “promover os valores da democracia, 

o espírito de tolerância, de solidariedade, de responsabilidade e de participação”. 

Apesar das situações referidas anteriormente, cada concelho tem um poder autónomo, 

estes são regidos pela Constituição da República que, até ao presente, ainda não 

perspetiva nem determinou uma política global para a Educação de Infância. 

Consequentemente, não existe articulação entre os demais sectores, há indefinições 

relativamente às competências de cada instituição (Câmara Municipal, Ministério da 

Educação, ONGs), entre outros. Mesmo no campo da formação, sabemos que é o 

Instituto Pedagógico, a instituição que tem essa missão conforme o artigo 64 ponto 2 da 

LBSE de 1990.  Mas como podemos ver nos quadros anteriores vários outros 

intervenientes promoveram a formação na área. 

Assim, esta situação transporta para problemas a nível institucional, operacional e 

legislativo. De salientar (MEVRH, 2002): 
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Quadro 20: Problemas a nível institucional, operacional e legislativo na Educação Pré-escolar 

Nível 

Institucional 

Falta de articulação entre os diferentes departamentos e dos 

programas destinados às crianças; deficiente articulação entre a 

educação pré-escolar e o ensino básico; assimetrias no acesso à 

educação pré-escolar; rede de jardins caótica, insuficientemente 

integrada na realidade geográfica e social; deficientes mecanismos de 

acompanhamento pedagógico e do funcionamento dos jardins; 

Nível 

Operacional 

Deficiente animação comunitária, intervenção concertada junto das 

famílias e ao maior envolvimento na defesa das crianças; deficiências 

graves na gestão de um grande número de jardins de infância. 

Nível 

Legislativo 

Insuficiente regulamentação das disposições legais referentes a 

menores e de mecanismos eficazes para a sua aplicabilidade; 

Necessidade de revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 

termos de definição das responsabilidades do Ministério da Educação 

na educação pré-escolar, da sua integração no sistema educativo, da 

clarificação de competências dos intervenientes, em particular na 

transferência de responsabilidades e de recursos para os concelhos. 

Fonte: (MEVRH, 2002) 

 

Face ao exposto acima. Apresentaremos um esquema síntese que nos poderá ajudar a 

compreender a trajetória histórica da educação pré-escolar em Cabo Verde desde 1960: 
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Figura 7: Trajetória histórica da educação pré-escolar em Cabo Verde 
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2.3. O Currículo em Educação de Infância 

O currículo pode ter vários significados, entretanto, neste particular queremos dar realce 

as caraterísticas especificas que este apresenta no contexto da educação de infância. 

Vamos começar por apresentar o conceito e as particularidades do mesmo e a forma 

como se deve encarrá-lo no contexto que pretendemos.  

Segundo Roldão (2018, p.7), currículo é “o conjunto de aprendizagens que, por se 

considerarem socialmente necessárias num dado tempo e contexto, cabe à escola 

garantir e organizar”. Ainda o Decreto-lei nº13/2018 de 7 de dezembro no seu artigo 15º 

ponto 1 diz que “entende-se por currículo nacional o conjunto de aprendizagens a 

desenvolver pelos alunos que frequentem o sistema e os subsistemas educativos do 

país”. Isso também inclui a educação pré-escolar que é um do subsistema.   

Por seu lado, Ribeiro & Ribeiro (s/d, p.51) definem o currículo como “plano estruturado 

de ensino aprendizagem, incluindo objetivos ou resultados de aprendizagem a alcançar, 

matéria ou conteúdos a ensinar, processos ou experiências de aprendizagem a 

promover”. 

Sendo assim, O currículo deve conter diversos aspetos interligados: 

▪ O conteúdo (o que as crianças devem aprender); 

▪ Os processos de aprendizagem (como as crianças devem aprender); 

▪ As estratégias de ensino (como ensinar); 

▪ As estratégias de avaliação (como saber que aprendizagens ocorrem e que ajustes 

curriculares devem ser feitos). 

                                         (Ribeiro e Ribeiro, (s/d) pp.51-52) 

Os mesmos autores, na pagina p.53, acrescentam que no âmbito escolar, há que se levar em 

conta três tipos de currículo: o formal, informal e oculto. Daí que consideramos que a 

definição que apresentam para currículo oculto como 

 aquelas práticas e processos educativos que induzem resultados de 

aprendizagem não explicitamente visados pelos planos e programas de 

ensino e que apenas se indiciam. Por não serem ainda totalmente 

conhecidos, e também aos efeitos educativos que a educação escolar 

parece favorecer.                                     
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Pensamos que esta noção de currículo esteja mais ligada àquilo que a educação pré-escolar 

pode proporcionar. 

 Não obstante a educação pré-escolar tem características gerais que a distinguem de 

outros níveis de ensino. Para estes níveis etários não existem conteúdos programáticos, 

nem currículo, mas sim, a construção de um currículo próprio, de acordo com as 

Orientações Curriculares, tendo em conta as Áreas de Conteúdo, face à situação 

específica de cada turma. Por seu lado o guia de atividades, (s/d, p.9) acrescenta que as 

orientações curriculares “constituem um quadro de referência comum para todos 

educadores” e por conseguinte apoiá-las “nas decisões sobre a sua prática e, 

consequentemente, na condução do processo educativo a desenvolver com as crianças”. 

De um modo geral, a maioria dos currículos da educação pré-escolar, organiza-se em 

torno de atividades, situações lúdicas ou experiências proporcionadas às crianças, ou 

seja, não existem conteúdos programáticos, nem currículo no sentido pleno do seu 

entendimento.  Assim o Decreto-lei nº4/2001 de 1 de fevereiro no seu artº 6ºalinia d) 

afirma que “se deve propiciar as atividades recreativas e lúdicas” e que também no 

trabalho direto com as crianças deve se dar atenção especial as atividades que a ajude a 

desenvolver os impulsos biológicos, sociais e culturais. Artº6º ponto 3.  

E o currículo é o que acontece diariamente no jardim-de-infância, fruto das escolhas das 

crianças, ou seja, a construção de um currículo, tendo em conta as áreas de conteúdo, 

face à situação específica de cada turma. Neste sentido, falamos de um modelo de 

currículo centrado na criança. Assim, cabe ao educador a tarefa de proporcionar um 

ambiente rico, estimulante e acolhedor, valorizando a espontaneidade da criança.  

Assim apresentamos um esquema adaptado de Portugal (2009 citado por Horta, 2016 

p.38) sobre as capacidades do educador para desenvolver um currículo centrado na 

criança. 
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Fonte: adaptado de Horta, 2016 p.38 

É de realçar que a influência do educador no desenvolvimento da criança começa desde 

os primeiros dias da sua permanência na instituição infantil, daí a importância do papel 

dirigente do educador no processo pedagógico, orientado para o desenvolvimento 

harmonioso da personalidade da criança. 

Desse modo, pensamos que um currículo para a educação pré-escolar deve promover o 

desenvolvimento: sensorial, da psicomotricidade, da linguagem, das estruturas mentais 

da criança, da sua afetividade e da sua sociabilidade. O desenvolvimento sensorial, 

embora seja mais acentuado de 0 a 2 anos (quando a criança ainda não está na escola), 

precisa ser complementado na educação pré-escolar. 

O currículo na educação pré-escolar no entender Portugal e de Laevers (2018, p. 40): 

Pretende-se não determinado por normas externas e universalistas, 

mas atendendo as particularidades das crianças em presença no jardim 

de infância, focalizando-se no seu bem-estar e implicação em 

atividades que mobilizam diversos domínios de aprendizagem e 

desenvolvimento. Assim, privilegia-se um currículo amplo e 

adequado, do ponto de vista da criança e do contexto socio-cultural 

em que as crianças são encorajadas a escolher e a aprender através de 

Capacidades do 

educador para 

desenvolvimento de 

um curriculo 

centrado na criança 

Reconhecer e 

compreendera 

diversidade existente 

no seu grupo de 

crianças (em termos de 

culturais, de 

desenvolvimento, de 

experiencias de vida) 

Alcançar a perspetiva 

de cada criança em 

particular 

(designadamente a 

nível cognitivo e 

emocional) 

Articular e integrar 

num espaço de vida 

coletivo, habitado por 

adultos e crianças, a 

diversidade de 

interesses e 

necessidades existentes. 

Procurar a harmonia entre a 

vertente teórica e a sua 

ação, bem como a sua 

capacidade para 

(re)construir, de forma 

contínua e apropriada o 

seu conhecimento sobre as 

crianças e sobre a forma 

como estas aprendem. 

Ilustração 2:Carateriscas de um curriculo centrado na criança. 
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experiências ativas com pessoas, materiais, acontecimentos, ideias, 

dando espaço às “cem linguagens” da criança. 

 Assim entendemos que o currículo pode ser baseado em experiências, em interesses ou 

em necessidades das crianças. 

Ainda os Portugal e de Laevers (2018, p. 40) adiantam que a grande finalidade da 

educação de infância é “o desenvolvimento pessoal e social enquanto área integradora 

do processo que implica o desenvolvimento de atitudes e valores, atravessando as áreas 

de expressão e comunicação e do conhecimento do mundo (…)”. 

Pode-se dizer então, que é no início da formação da criança na educação pré-escolar, 

onde ela vai ter o primeiro contato com o processo de educação e que servirá de base 

para todos os anos de escolaridade vindouros. Esse contato deverá ser agradável e 

prazeroso, para que não gere traumas futuros. No período preparatório, a família e o 

jardim de infância devem caminhar juntos, auxiliando um ao outro. A família deve 

estimular a criança, ajudá-la com as tarefas, participar das reuniões, estar em contacto 

com as monitoras, interessar-se pela vida escolar da criança, mas não fazer as tarefas no 

lugar da criança. É importante que seja ela, a criança, a realizar as suas tarefas . 

Na educação pré-escolar, a criança tem oportunidade de conviver com outras crianças e 

com adultos, integrando-se num grupo e desenvolvendo competências sociais e de 

relacionamento interpessoal, que lhe facilitarão a adaptação à escola do 1.º ciclo ou 

educação básica (ou o ensino básico integrado como é referido em Cabo Verde) e às 

regras de funcionamento que ela implica. 

Deste modo, com a existência do guia33 de atividades curriculares para a educação pré-

escolar ou Orientações Curriculares publicada pelo Direção geral do ensino básico e 

secundário do Ministério da Educação, baseada na lei 103/III/90 artº1, nº3), o currículo 

a desenvolver, abarcará quatro fundamentos aí enunciados: “i) o desenvolvimento e 

aprendizagem como vertentes indissociáveis; ii) o reconhecimento da criança como 

“sujeito” do processo educativo; iii) a construção articulada do saber e iv) a exigência 

de dar resposta a todas as crianças”.  

 
33 Este guia foi elaborado pelo Ministério da Educação de CV com apoio da fundação Calouste 

Gulbembiam de Portugal. 
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Tendo como suporte estes fundamentos, “deverá criar-se uma organização do ambiente 

educativo” que, de acordo guia de atividades curriculares para a educação de infância 

(s/d, p.6) em consonância com as orientações curriculares de Portugal (1997, pp. 15-31, 

OCEPE, 2016), esta “constitui o suporte do trabalho curricular” do jardim-de-infância. 

Assim, a Educação Pré-Escolar ganhará o estatuto de uma educação de qualidade, 

propiciadora da igualdade, devendo garantir as condições para que a criança aprenda a 

aprender, com vista a “contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e 

para o sucesso das aprendizagens”. Deste modo, compreende-se, portanto, que o cenário 

não se torna muito estimulante para crianças provenientes de ambientes sociais 

desfavorecidos, se estas não tiverem acesso34 à educação pré-escolar. Aqui ressalta o 

objetivo geral da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar de Portugal, uma vez que ela é 

“a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”.  

De acordo com o Dec. Lei nº 241/01 de 30 de agosto de Portugal, no seu anexo nº 1, 

ponto II, está definido o modo como cada educador de infância “concebe e desenvolve o 

respetivo currículo, através de planificação, organização e avaliação do ambiente 

educativo”. Assim, ele “organiza o espaço e os materiais, concebendo-os como recursos 

para o desenvolvimento curricular, de modo a proporcionar às crianças experiências 

educativas diversificadas; disponibiliza e utiliza materiais estimulantes;”. 

Do mesmo modo o Guia de atividades curriculares para a educação de infância de Cabo 

Verde (s/d, pp.10-15) refere que o currículo deve se desenvolver com base no processo 

de planificação tendo em conta a intencionalidade educativa que leva o educador a 

observar, planificar e avaliar a sua ação educativa sem esquecer a articulação com 

diversos parceiros educativos. 

Dai que aparecem as áreas de conteúdo, na educação pré-escolar, como âmbitos do 

saber (OCPEPE, p.35) que favorecem uma perspetiva globalizante no que se refere aos 

conteúdos transversais conducentes às diferentes aprendizagens. De acordo com 

(Ludovico, 2007 citado por Horta, 2016, p.33) “o educador deve encarrar as áreas de 

conteúdo como áreas instrumentais para munir as crianças com competências que 

poderão, no decorrer do processo educativo e escolar, mobilizar e gerir nos seus 

próprios percursos pessoais”. E estas áreas designam-se, pois, por Formação Pessoal e 

Social, Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo. Orientações pedagógicas 

 
34  Em Cabo Verde pensa se em generalizar o acesso a educação pré-escolar no ano letivo 2016/2017, 

respondendo assim ao decreto-lei nº2 /de 2010 de 7 de maio que prevê este aspeto. 
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para educação pré-escolar p.16. e Orientações Curriculares para o para e Educação Pré-

escolar de Portugal pp.37-98) 

  

A área de Formação Pessoal e Social é uma área transversal e integradora, assenta no 

conhecimento de si, do outro e na relação com os outros. Por assim dizer, o 

desenvolvimento pessoal e social baseia-se na criação de um ambiente relacional em 

que a criança é escutada e valorizada. Privilegia-se, deste modo, a capacidade de 

autoestima, autoconfiança e independência, no sentido do saber ser e saber fazer indo ao 

encontro do Art 19º do decreto leinº2/2010 de 7 de maio. Por conseguinte “aprendem 

certos valores e atitudes inerentes à vida em sociedade, permitindo-lhe tornar num 

cidadão consciente, participativo e ativo” (OPEPE,2017, p.16.) 

A área de Expressão e Comunicação É entendida como uma área básica, pois 

compreende diferentes formas de linguagem consideradas importantes para o 

desenvolvimento das crianças. É a única área que abrange diferentes domínios que estão 

intimamente relacionados: o das expressões (motora, dramática, plástica e musical); o 

da linguagem oral e abordagem da escrita e o da matemática, todas elas recorrem à 

sensibilização estética e eventual domínio de materiais e técnicas. Idem p.17. 

A área de Conhecimento do Mundo está relacionada com a introdução às ciências, 

conhecimento do meio próximo e outros meios e culturas. Trata-se de uma área que 

desperta a curiosidade natural da criança e desejo de saber, englobando saberes sociais, 

método científico, observação e registo, construção de conceitos, educação para a saúde 

e ambiente. Estes temas devem ser criteriosamente escolhidos pelo educador, face à sua 

pertinência, não esquecendo os interesses do grupo. 

Ilustração 3: Áreas de conteúdo da Educação Pré-escolar 
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O jardim-de-infância tem a gestão integral da organização pedagógica, através do 

currículo estruturado nas orientações curriculares, que possibilitam assim, aos 

educadores, a liberdade de adotar uma pedagogia estruturada. Assiste-se, deste modo, à 

criação de um método próprio, visando o sucesso nas aprendizagens das crianças, “não 

menosprezando o carácter lúdico de que se revestem muitas das aprendizagens (…)”. 

Orientações Curriculares (1997, p. 18 e OCPEPE 2016).  

 

Não obstante nos parece importante aquilo que é referenciado por Delors et al, (1996, 

pp.89 -101) sobre os quatro pilares da educação do futuro:Aprender a conhecer, a fazer, 

a viver juntos e aprender a ser que certamente contribuíram para a educação ao longo 

da vida. e (Vasconcelos, 2007 p.115) afirma que estes pilares “continuam a ser um 

quadro de referência importante perante o qual se procura equacionar a construção de 

novas cidadanias na infância”. 

Paralelamente a isto, o guia de atividades curriculares para os jardins de infância 

constitui um quadro de referência comum para todos os educadores no âmbito das suas 

práticas pedagógicas. (lei 103/III/90 artº 1, nº3). E art.3º ponto 2 do decreto-lei 

nº2/2010.  

2.4.  A didática da educação pré-escolar  

No entender de Zabalza (2001) citado por (Amado, 2017) uma das variáveis 

fundamentais da estruturação didática da escola infantil35 é a organização de contextos 

adequados de aprendizagem, de espaços que promovam a alegria, o gostar de estar na 

escola, e que potenciam o desenvolvimento integrado das crianças que neles vão passar 

uma parte importante do seu tempo diário. 

 

Assim a didática da educação pré-escolar fundamenta-se nos seguintes princípios: de 

acordo com Zabalza, 1992: 

• Princípio do valor científico  

• Princípio da acessibilidade e da educação e aprendizagem para o 

desenvolvimento  

• Princípio da demonstração visual na educação e aprendizagem  

• Princípio da sistematização e sequência lógica dos conteúdos  

 
35  Em alguns países, nomeadamente o Brasil os jardins de infância são designados por escola infantil 
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• Princípio da atividade, da tomada de consciência, e da solidez na assimilação 

dos conhecimentos por parte das crianças  

• Princípio que toma em consideração as possibilidades evolutivas e individuais  

 

Princípio do valor científico  

Todo o conhecimento, por muito elementar que seja, deve estar cientificamente 

fundamentado. A peculiaridade deste princípio da didática da educação pré-escolar 

consiste em que não se dá as crianças um sistema de conhecimentos científicos como no 

ensino escolar, mas sim uma sistematização dos conhecimentos reais que as crianças 

adquirem ao familiarizarem com a vida circundante e com a natureza 

 

Princípio da acessibilidade e da educação e aprendizagem para o desenvolvimento  

Ao pensarmos na nossa proposta educativa devemos ter presente que ela deve ir de 

encontro as necessidades e interesses da criança. Tomar sempre como ponto de partida o 

nível de desenvolvimento já atingido pela criança, mas perspetivar o seu 

desenvolvimento em função daquilo que ela e capaz de fazer com a nossa. 

 

Princípio da demonstração visual na educação e aprendizagem 

Nas atividades curriculares ocupam um lugar preponderante os procedimentos de jogo, 

os quais estimulam o pensamento visual por imagens e o pensamento visual por ações 

das crianças. 

Empregam-se amplamente a demonstração visual de objetos e ilustrações em 

combinação com as palavras do educador.   

 

Princípio da sistematização e sequência lógica dos conteúdos 

A capacidade de sistematizar, segundo Pavlov, é uma propriedade importantíssima da 

atividade nervosa superior do homem. Ela proporciona clareza, precisão, contribui para 

a compreensão do conteúdo e facilita a sua recordação.  

Uma condição imprescindível da sistematização e a distribuição consequente do 

conteúdo do estudo. O passo para a assimilação de novos conhecimentos só pode 

efetuar-se uma vez assimilados os conteúdos anteriores. Só assim as crianças começam 

a valorizar os conhecimentos adquiridos. 
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Princípio da atividade, da tomada de consciência, e da solidez na assimilação de 

conhecimentos por parte das crianças 

Este princípio lembra-nos de que devemos criar condições nos nossos jardins para que 

as crianças tenham oportunidade de através da sua atividade independente consolidar os 

seus conhecimentos e aperfeiçoar as suas habilidades. Isso passa necessariamente pela 

organização correta do espaço, pela existência de material lúdico-didático que deve ser 

posto a disposição das crianças e também pela existência na rotina diária do jardim, de 

espaço-tempo para a atividade independente da criança.  

 

Princípio que toma em consideração as possibilidades evolutivas 

Este princípio predetermina a importância e o significado da elevada cultura psicológica 

que deve possuir o educador, dos profundos conhecimentos sobre psicologia infantil e 

sobre as particularidades de cada período evolutivo que deve ter, da capacidade de 

observar cada criança e o coletivo de crianças, da capacidade de avaliar as crianças a 

partir de posições objetivas. 

O Educador estuda minuciosamente e de forma multifacetada a cada criança, as 

condições de sua vida e o seu desenvolvimento, garantindo a aproximação individual 

durante a atividade coletiva de educação e aprendizagem. 

 

2.5. A questão da qualidade na educação infantil  

Atualmente se fala muito da qualidade do sistema educativo, sobretudo nos discursos 

dos líderes políticos que tutelam a pasta da educação. E o (PEDS, 2018, p.14) afirma “A 

qualidade da educação continua a ser o principal desafio, em todos os níveis de ensino, 

exigindo a urgente introdução de melhorias. 

Por seu lado vários autores, como   Ball, 1994 citado por (Nabuco, s/d), Schweinhart, 

Barnes, Weikart, (1993) e mais recentemente Muenchow & Weinberg (2016) afirmam 

que programas pré-escolares de alta qualidade podem beneficiar imensamente tanto as 

crianças, como pais e toda comunidade, ademais pode fornecer alto retorno, no que 

tange ao sucesso escolar e integração social da criança, os investimentos feitos neste 

subsistema. 

Deste modo, o (PEE, 2017, p.50) salienta que “qualidade da Educação Pré-escolar 

devido a sua importância contribui para a promoção da aprendizagem produzindo efeito 
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direto sobre o nível de preparação para o ensino básico e cumulativamente sobre a 

qualidade das aprendizagens ao longo de toda a educação formal” 

Ora, antes de falar da qualidade da educação infantil abordaremos as três dimensões 

básicas na qualidade segundo (Zabalza, 1998). Este autor refere que existem pelo menos 

três dimensões que importa realçar quando se analisa diferentes realidades da vida 

social sendo a primeira a qualidade vinculada aos valores, ou seja, atribui-se qualidade 

há aquilo que representa algum dos valores vigentes. Por outras palavras diríamos que 

algo é importante se reagir adequadamente aos valores que se esperam dessa instituição, 

dessa pessoa, dessa situação, etc. Este primeiro aspeto é considerado por vários autores 

como a componente básica da qualidade relativamente ao campo da educação. 

 

A segunda dimensão refere-se à qualidade vinculada à efetividade. Esta dimensão 

atribui qualidade às instituições ou processo que alcança bons resultados. Por fim a 

terceira dimensão refere-se à qualidade vinculada a satisfação dos participantes no 

processo e dos usuários do mesmo. Esta faz parte daquilo que se entende como 

“qualidade de vida”. Inclusive, nos âmbitos estritamente empresariais a “satisfação dos 

empregados” desempenha um papel cada vez mais preponderante como base e condição 

para que se possa obter a efetividade. 

 

Em relação a qualidade da educação as três conceções abordadas anteriormente se 

complementam (Zabalza, 1998) uma vez que estamos diante de uma escola de 

qualidade, ou diante de um programa educativo de qualidade ou diante de um material 

educativo de qualidade quando podemos reconhecer neles os três componentes citados: 

uma identificação com valores chave formativos, ou seja o objetivo máximo da 

educação será o compromisso com a formação integral da criança e da sociedade em seu 

redor. A segunda componente tem a ver com resultados de alto nível, isto se refere a 

aquilo que é valorizado e de qualidade. Por último a terceira componente está ligada ao 

clima de trabalho satisfatório para todos aqueles que participam na situação ou no 

processo avaliado. Ora quando todos estão satisfeitos no seu posto de trabalho e ao 

mesmo tempo os seus usuários neste caso os alunos e toda a comunidade educativa e 

escola tem um padrão de qualidade. 
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Sabendo que a educação é um assunto que envolve pessoas, então a sua dimensão 

pessoal é preponderante ou básica. Daí que os aspetos mais ligados ao pessoal 

(satisfação, motivação, sentimentos de sucesso, nível de expectativa, autoestima etc.) 

sejam fundamentais enquanto variáveis condicionadoras da qualidade dos processos e 

seus resultados.  

 

Contudo, para além dessas três dimensões da qualidade, o autor (Zabalza, 1998) refere 

que seria conveniente levar em consideração um outro aspeto que também é importante 

para dar uma dimensão dinâmica à ideia da qualidade. Uma vez que no que refere à 

qualidade das escolas não é tanto um repertório de traços que se possuem, mas sim algo 

que vai sendo alcançado. Neste sentido a qualidade se torna algo mais dinâmico, ou 

seja, algo que se vai construindo dia após dia e de maneira permanente. Neste particular 

(Bairrão, 1995) afirma que a qualidade tem a ver com o conjunto diversificado de 

valores, tais como as características dos contextos e dos indivíduos que neles trabalham, 

as características dos programas, as políticas educativas e os resultados da investigação. 

 

Qualidade das escolas infantis 

 

A qualidade das escola infantis é assunto de muita relevância nos dias de hoje, 

anteriormente falamos sobre dimensões necessárias para que uma escola seja de 

qualidade, isso nos permite facilmente fazer a transferência das ideias aplicáveis a 

educação em geral ao que constitui as características específicas da educação infantil. 

 

Por sua vez, a educação infantil precisa enfrentar desafios da procura de qualidade que 

lhe são próprios. Contudo a maior parte desses desafios são apresentados na forma de 

dilemas com alternativas de soluções diferentes, cada uma das quais tem os seus prós e 

contras. 

O primeiro desafio que a qualidade impõe a educação infantil está relacionado com os 

valores e crenças, necessidades e prioridades, influência e poder por parte daqueles que 

organizam esses serviços de acordo com (Moss, 1994, citado em qualidade e projeto em 

educação pré-escolar, 1998, p.47).  

Como já foi referido anteriormente falar em valores relacionados a educação e a 

educação infantil é sempre algo complicado. Porquê? Porque os valores agem como 
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estruturas condensadas que condicionam todo o desenvolvimento das políticas 

educativas e dos programas concretos de ação. 

Assim sendo, os próprios valores quando associados à prática concreta de ensino, 

oferecem alternativas válidas que se projetam em diferentes direções, algumas delas 

com as suas vantagens e inconvenientes. 

Vejamos os dilemas principais enfrentados pela educação infantil na atualidade de 

acordo com (Zabalza, 1998 p.39) O dilema entre cuidados (care) e a educação 

(education); entre o público e o privado na distribuição de compromissos, na conexão 

entre direito ao trabalho dos pais e das mães e atenção as crianças pequenas; e a difícil 

rotura dos parâmetros objetivos para alcançar estimativas mais qualitativas. 

 

Falando diretamente do primeiro dilema, Zabalza (1998,p.39) afirma que: 

Em alguns países europeus e norte da Europa a temática da educação 

infantil é estabelecida mais na direção do care (um tipo assistencial às 

famílias para que os pais possam trabalhar sem precisar ficar preocupados 

com seus filhos que recebem assistência de pessoal orientado a intervenções 

especialmente dirigidas à procura do desenvolvimento global das crianças).  

Daí o motivo de não haver muita preocupação com o currículo desta etapa educativa, 

por conseguinte, procura-se fazer com que a escola possibilite uma boa socialização e 

que crie um clima rico para o desenvolvimento. 

 

Em Cabo Verde, em que sentido a educação pré-escolar é encarada? Care ou educare? 

Podemos aqui refletir no quadro do pessoal docente, uma vez que mais de 70% não tem 

uma formação específica para trabalhar com as crianças pequenas. (ver quadro nº11). 

Como já foi referido anteriormente há necessidade da complementaridade das vertentes 

sociais e educativas pensando nas características familiares e cultura dos pais. Sendo 

assim, o (PEE, 2017) assegura que é necessário” implementar um ensino pré-escolar de 

qualidade, suscetível de dar uma resposta simultaneamente social, educativa e 

formativa” 

 

Não obstante o Guia de atividades para a educação para a educação de infância (s/d, 

p.4) refere que: 

Um sistema de educação pré-escolar bem conduzido pode compensar 

situações familiares pouco favoráveis, enquanto a criação de instituições de 



 

151 
 

má qualidade, que funcionam sobretudo como lugares onde se guardam 

crianças, pode prejudicar gravemente o seu desenvolvimento, com sérias 

consequências para a sua evolução ulterior. 

 

Muenchow, Faria, Howard, Quick, & Parrish, (2014) elencam 5 aspetos que se deve 

procurar numa pré-escola de alta qualidade, dentre eles destacam, formação dos 

professores, carateristicas do curriculo, qualidade das interaçoes em sala de aula, a 

forma como a avaliação está sendo usada e o funcionamento do programa na realação 

com os pais e familiares. 

Estes cinco aspectos estão intimamnete relacionadas com os dez aspectos que apresenta 

zabalza, 1998, dos quais passamos a destacar. 

 

OS DEZ ASPETOS DE UMA EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE 

O autor Zabalza (1998) refere pelo menos dez aspetos chaves que representam a 

qualidade da educação infantil, como será a discriminados de acordo com a ilustração 

abaixo: 
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Ilustração 4: Dez aspetos da qualidade em educação infantil 

Fonte: elaboração própria  

 

1 ➔A organização do espaço na educação infantil é muito importante para a 

aprendizagem das crianças por isso requer para este nível educativo, espaço amplos, 

bem diferenciados, de fácil acesso e especializados de modo que a criança facilmente a 

identifica e saiba para que serve. 

O espaço converte-se numa condição básica para levar a cabo muitos aspetos chaves. 

Por exemplo espaços sem identificação ou pobres podem dificultar uma dinâmica de 

trabalho centrado na autonomia e a atenção individualizada a cada criança. 

Ainda como refere o guia de atividades curriculares para a educação de infância (s/d, 

p.19) “a organização do espaço educativo faz parte do papel do educador”. 
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O caderno de apoio as atividades no jardim de infância «vamos organizar o nosso 

espaço» apresenta as seguintes ilustrações de como organizar o espaço: 

ilustração 

 

Ilustração 5:sugestão de organização da sala de atividades 

Fonte: Caderno de apoio às atividades no jardim de infancia “vamos organizar o nosso espaço”.  

 

 

Ilustração 6: Sugestão de organização do espaço educativo 

Fonte: Caderno de apoio às atividades no jardim de infancia “vamos organizar o nosso espaço”.  

 

O espaço educativo na nossa realidade é organizado por áreas ou cantinhos de 

aprendizagem, uma vez que segundo as OPEPE (2017, p.20) contribui para: 

Vivenciar diferentes situações de aprendizagem; escolher com autonomia o 

que irá fazer e ver a sua escolha respeitada e apoiada pelo adulto; vivenciar 

ações de cooperação, partilha e solidariedade; relacionar com o outro 
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demonstrando os seus interesses, gostos e necessidades; experienciar 

diferentes tipos de linguagens (simbólica, lúdica, plástica…). 

 

A seguir observaremos a ilustração de vários cantinhos como o da expressão plástica, da 

leitura, cantinho de faz de conta ou casinha da boneca, cantinho da natureza e o 

cantinho dos jogos etc.  

 
Ilustração 7:Casinha da boneca 

                                                 Fonte: autoria própria 

 

  
Ilustração 8: Cantinho das construções 

                                                       Fonte: autoria própria 

 

  
Ilustração 9:Organização dos materiais educativos 

Fonte: autoria própria 
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Ilustração 10: Cantinho da leitura 

Fonte: autoria própria realizada no jardim de infância da sucupira na cidade da Praia 

 

2 ➔ Equilíbrio entre iniciativa infantil e trabalho dirigido na hora de planificar e 

desenrolar das atividades 

Vários modelos de educação infantil e principalmente o modelo high scope insistem 

muito na necessidade de deixar espaços e momentos ao longo do dia nos quais cada 

criança vai decidir o que fazer, embora após os períodos de trabalho em pequenos 

grupos se introduz trabalhos dirigidos e tarefas chaves.  

Em contexto com um currículo oficial, como é o caso espanhol, a necessidade de 

garantir tal equilíbrio é mais evidente. Contudo no caso de Cabo Verde que não existe 

um Currículo oficial, ou seja, só existe orientações curriculares torna-se mais 

complicado.  

Por outro lado, a pressão do currículo não pode substituir, em nenhuma situação, o valor 

educativo da autonomia e da iniciativa própria das crianças. Por sua vez os professores 

devem planificar também momentos de trabalhos orientados para as competências 

específicas que constam na proposta curricular. 

 

3➔ Atenção privilegiada aos aspetos emocionais 

As emoções constituem a base de qualquer progresso. Na educação infantil tudo está 

cheio de aspetos emocionais: desde o desenvolvimento psicomotor, intelectual, social e 

cultural. 

Assim, as emoções atuam sobre todos os níveis de segurança das crianças que é a base 

do seu desenvolvimento.  

Estando segura, a criança sente o prazer e é capaz de assumir riscos em direção à 

autonomia, prosseguindo para o princípio da realidade e aceitar relações sociais. 
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Do ponto de vista prático, a atenção a dimensões emocional implica a rotura de 

formalidades excessivas e exige uma grande flexibilidade das estruturas de 

funcionamento. 

 

4 ➔ Uso de uma linguagem enriquecida 

A linguagem como peça fundamental da educação infantil é através dela que se vai 

construindo o pensamento e a capacidade de aprender. 

Qualquer oportunidade é boa para exercitar a linguagem e é fundamental melhorá-la e 

buscar novas possibilidades expressivas. Neste sentido a interação das crianças com os 

educadores é fundamental.  

 

5 ➔ Diferenciação de atividades para abordar todas as dimensões do desenvolvimento e 

todas as capacidades 

Neste quinto aspeto chave, refere que embora haja diferenciação entre as áreas ou 

dimensões de desenvolvimento, há necessidade de fazer integração das áreas e das 

atividades para que a criança tenha um desenvolvimento integral. E a título de exemplo 

menciona que num jogo pode se incorporar atividades de diversos tipos englobando 

assim as diversas áreas do saber. 

 

6 ➔ Rotinas estáveis 

A rotina diária é considerada como parte fundamental dum plano de educação infantil, 

por isso é necessário que ela atue como as organizadoras estruturais das experiências 

quotidianas, pois esclarecem a estrutura e possibilitam o domínio do processo a ser 

seguido evitando assim a incerteza do futuro por esquema fácil de assumir. 

As rotinas devem contribuir para consolidar alguns conteúdos trabalhados. 

Nos nossos jardins de infância em Cabo Verde, as rotinas incluem um conjunto de 

quadroS chamados de quadros concretizadores da rotina diária que a seguir 

apresentaremos e descrevemos sumariamente cada um. 
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Ilustração 11: Quadro de presenças 

                                                   Fonte: autoria própria. 
 

 

Ilustração 12: Quadro do tempo 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 

Ilustração 13: Regras do comportamento 

                                                     Fonte: autoria própria. 
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Ilustração 14: Palavras importantes 

Fonte: autoria própria. 
 

 

Ilustração 15:  Calendário 
Fonte: autoria própria. 

 

A seguir passaremos a descrever cada fotografia que representam quadros 

concretizadores da rotina diária. Começaremos pelo quadro de presenças que ajuda a 

criança a sentir-se membro do grupo e a dar conta da presença de outros. A janela do 

tempo dá a criança a oportunidade de verificar o estado do tempo. Os quadros das regras 

fazem parte dos quadros concretizadores da rotina diária nos jardins de infância e 

devem ser lembrados às crianças sempre que necessário e elas devem fazer parte da 

elaboração deste quadro. Por outro lado, a punição é algo a ser evitado com crianças 

pequenas podendo provocar nelas sentimentos de angústia, mágoas e ressentimentos 

que podem marcar a vida toda. O quadro de regras de boa convivência serve para 

lembrar as crianças das palavras importante numa comunicação, elas devem ser usadas 

sempre. Por fim o calendário ajuda a criança ganhar pouco a pouco a noção do dia da 

semana, data e ano.  
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 7 ➔ Materiais diversificados e polivalentes 

Um jardim-de-infância deve ter um cenário muito estimulante, capaz de facilitar e 

sugerir múltiplas ações. Por conseguinte deve conter materiais de todos os tipos e 

condições36, mas sem esquecer a sua alta qualidade, e de todas as formas e tamanhos. 

Os materiais constituem uma condição básica para que os aspetos expostos nos itens 3, 

4 e 5 sejam possíveis. 

Muitos são os materiais utilizados nos jardins de infância desde os famosos legos até 

outros construídos manualmente. Na nossa realidade muitos materiais são feitos pelas 

profissionais de infância. Apresentaremos agora algumas imagens de materiais 

construídos por essas pessoas: 

 

Ilustração 16: Materiais para trabalhar a matemática 

Fonte: autoria própria. 

 

8 ➔ Atenção individualizada a cada criança 

A atenção individualizada faz parte de uma educação de qualidade, uma vez que ao dar 

a cada criança a atenção personalizada, acabamos por conhecê-la melhor e 

posteriormente atendê-la melhor. O autor Moram citado por Thiessem (1997, p.15), 

salienta «antes de mais, cabe-lhe observar cada criança /grupo para conhecer as suas 

capacidades, interesses e dificuldades, recolher as informações sobre o contexto familiar 

e o meio em que as crianças vivem para compreender melhor as suas características». 

As vezes torna-se difícil dar a atenção individualizada a cada criança devido ao número 

 
36 Refere-se às características dos materiais que podem ser comprados e construídos. 
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de crianças que temos na sala, por exemplo em Cabo Verde, uma monitora37 ou 

orientadora38 atende a um grupo de 25 a 30 crianças e as vezes mais do 30 por sala de 

atividades conforme se pode observar no gráfico nº16. 

 

Não obstante mesmo que não seja possível desenvolver uma atenção individualizada 

permanente (Zabalza, 1998 p.53) refere que “é preciso manter, mesmo que seja 

parcialmente ou de tempos em tempos, contactos individuais com cada criança em 

diversos momentos (linguagem, orientação de trabalhos e dar lhe apoio de acordo com 

as suas dificuldades)”. O autor acrescenta que embora seja mais cómodo, do ponto de 

vista organizacional, trabalhar com todo o grupo de uma vez só (todos fazendo a mesma 

coisa), tal modalidade é contraditória a este princípio. 

É através de atenção individualizada a cada criança será possível realizar experiências 

de integração, já que a atenção individualizada esta na base da cultura da diversidade. 

 

9 ➔ Sistemas de avaliação, toma de notas, etc. que permita o seguimento global do 

grupo e cada uma das crianças 

Uma condição importante para o desenvolvimento de um programa “profissional” de 

educação infantil é a sistematização do processo em seu conjunto. É preciso ter uma 

orientação suficientemente clara e avaliar a cada passo se está havendo um avanço em 

direção aos propósitos estabelecidos. Por isso é importante saber o que se quer (ideia 

geral) e quais as linhas do processo estabelecido para alcançá-los. 

  Os diferentes modelos de educação infantil têm os seus próprios instrumentos de 

acompanhamentos (como é o caso de high scope através da COR)39, (Formosinho,1996) 

destinadas a registar processos e resultados visando a sua análise posterior permita 

incorporar os reajustes que forem necessários, tanto no que refere a atenção aos alunos 

concretos como no que se refere à modificação de algumas das atividades do grupo. 

 

10 ➔ Trabalho com os pais e com a comunidade educativa (escola aberta) 

 
37 Monitora - aquela que apresenta alguma formação com uma certificação na área da educação pré-

escolar ou seja, formação feita pelas diversas instituições.  
38 Orientadora- têm a ver com a pessoa que orienta as crianças de acordo com a sua experiência, ou seja, 

não possui nenhuma formação na área da educação pré-escolar, e muitas vezes a formação de base é 

muita baixa. 

 
39Chil observation record é um instrumento de observação baseada em fornecer uma avaliação sistemática 

dos conhecimentos e habilidades em todas as áreas do desenvolvimento. 
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A participação dos pais na vida da escola é sem sombra de dúvida um fator fundamental 

para o desenvolvimento de várias atividades curriculares e extracurriculares. Na medida 

em que esta participação enriquece o trabalho educativo que é desenvolvido na escola, 

enriquece os próprios pais e mães, e também a própria ação educativa que as famílias 

desenvolvem em suas casas. 

Em relação ao meio (social, natural, cultural etc.), podemos dizer que ele é um imenso 

salão de recursos formativos. Alguns desses recursos são especializados (museus, 

monumentos, bibliotecas etc.) incorporam-se como “material” que ampliado para as 

suas experiências formativas. Outros porem constitui elementos da vida diária das 

crianças; ao incorporá-los ao trabalho formativo, facilitamos o cumprimento de um dos 

objetivos básicos da educação infantil: que as crianças conheçam cada vez melhor o seu 

meio envolvente e tornem -se donas do mesmo para ir crescendo com autonomia.  

Em suma, podemos afirmar de acordo com (Horta, 2016, p.29), que  

Num programa de educação pré-escolar de qualidade, as crianças são 

consideradas como seres competentes, com uma disposição inata para 

aprender, onde é assumido e desenvolvido um curriculo que tem por 

base brincar como estratégia fundamental de aprendizagem e 

desenvolvimento e que parte das experiências das crianças, 

respeitando o seu tempo e ritmos de aprendizagem 

 

Com intuito de compreendermos este capítulo enceraremos com um esquema resumo, 

abarcando as teorias sobre o conceito, especificidade do tema bem com a sua finalidade 

e importância. 
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Figura 8: Teorias sobre o conceito, especificidade do tema bem com a sua finalidade e importância. 
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CAPÍTULO IV - CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO, 

METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE ACESSO AOS DADOS 
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Neste Capítulo centraremos a nossa exposição na caracterização do contexto de estudo, 

da educação pré-escolar e posteriormente abarcaremos nas opções metodológicas 

definidas para o desenho de investigação e nos instrumentos de recolha de dados.  

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTUDO E 

CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NO SISTEMA 

EDUCATIVO 

 

    Contextualização do contexto de estudo 

Cabo Verde é um pequeno país, formado por dez ilhas e oito ilhéus de origem 

vulcânica, situando-se a cerca de 500 km a oeste da costa africana, no Oceano Atlântico, 

tendo, no total, uma superfície de 4.033 Km2. As ilhas distribuem-se por dois grupos, 

ao norte, as ilhas-ao-vento (ilhas do Barlavento), das quais fazem parte as ilhas de Santo 

Antão, São Vicente, Santa Luzia (a ilha desabitada), São Nicolau, Sal e Boa Vista. Ao 

sul, as ilhas-sob-o-vento (ilhas de Sotavento), aparecem as ilhas do maio, Santiago, 

Fogo e Brava. 

A população, segundo os dados do (INE, 2016), é de 541 153 habitantes. A Língua 

oficial é o português, no entanto, o crioulo é a língua falada mais comum e utilizada no 

quotidiano pela maioria da população. O clima é tropical seco, com chuva escassa, 

situação que se tem se agravado nos últimos anos. O relevo é acentuado, com grandes 

montanhas e vales profundos. A economia baseia-se essencialmente na agricultura, 

predominando o cultivo do milho e da cana-de-açúcar. A pesca e o turismo constituem 

um potencial de desenvolvimento, embora ainda subaproveitados.  

 

Caraterização da educação pré-escolar em Cabo Verde 

No ano letivo 2015/201640
 a educação pré-escolar, a nível nacional, contou com um total de 

23.633 alunos, sendo 11795 do sexo masculino e 11.838 do sexo feminino, distribuídos em 

543 estabelecimentos de ensino do país (317 públicos e 226 privados). Neste subsistema 

lecionam 1283 profissionais de infância, sendo que a maioria nos estabelecimentos 

privados. Esses dados podem ser conferidos na tabela que se segue: 

 
40 Dados extraídos do Anuário da educação publicado no site do Ministério da Educação e Desporto – 

www.minedu.cv. 
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Quadro 21: Estatísticas do ano letivo 2015/2016 

 
Adaptado do anuário do MED 2016 

 

Distribuição geográfica das crianças da educação pré-escolar  

Na Educação pré-escolar por distribuição geográfica, encontramos os seguintes resultados, 

tendo as ilhas de Santiago, S. Vicente, Fogo e S. Antão com maior expressividade: 

Quadro 22: Distribuição geográfica das crianças da Educação Pré-escolar 

Grupo  Ilhas Nº de crianças matriculadas 

no ano letivo 2015/2016 

 

Sotavento 

Brava  364 

Fogo 1533 

Santiago  13570 

Maio 345 

 

 

 

 

Barlavento 

Boavista 819 

Sal 1448 

São Nicolau 643 

São Vicente 3307 

Santo Antão  1604 

 

 

Os dados detalhados encontram no quadro a seguir: 



 

167 
 

Quadro 23: Estatísticas do pré-escolar 2015/2016 

 

Fonte: Adaptado do anuário do MED 2016 
 

Distribuição geográfica dos profissionais de educação de infância  

 
Quadro 24: Número de profissionais de Educação de Infância por Ilhas 

Grupo  Ilhas Nº de profissionais de EI 

no ano letivo 2015/2016 

 

 

Sotavento 

Brava  24 

Fogo 108 

Santiago  743 

Maio 23 

 

 

 

Barlavento  

Boavista 41 

Sal 65 

São Nicolau 38 

São vicente 150 

Santo Antão  91 

 
Fonte: Adaptado do anuário do MED 2016 

 

As informações detalhadas da distribuição geográfica dos profissionais de educação de 

infância, das suas categorias encontram-se no quadro que se segue:  
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Quadro 25: Distribuição detalhada de profissionais de infância por ilha 

 
Fonte: Adaptado do anuário do MED 2016 

 

 

Após a caracterização do contexto de investigação passaremos apresentação detalhada da 

metodologia de investigação, como pode ser conferido na parte que se segue. 

 

 

2. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE ACESSO AOS DADOS  

 A metodologia pode ser definida como “um conjunto de diretrizes que orientam a 

investigação científica”. Ou também “um conjunto dos métodos e das técnicas que 

guiam a elaboração de um processo de investigação científica”. (Freixo, 2009, p.280). 

No nosso entender é o caminho escolhido pelo investigador para atingir um 

determinado objetivo ou fim, para a obtenção de um resultado na sua investigação.  

A metodologia escolhida para a elaboração deste trabalho foi a que nos permite 

conhecer a história e evolução da educação pré-escolar, no tempo, com base em análises 

documentais, questionário aos profissionais de educação de infância e entrevistas a 

várias individualidades ligadas ao sector da educação e não só, isto é, a nossa pesquisa 

enquadra-se dentro da metodologia qualitativa e quantitativa. (Creswell, 2009) 
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Rodrigues, Keppel  e Cassol (2019, p.83) afirmam que “a abordagem qualitativa permite 

a constituição de análises baseadas em pontos de vista particulares para a compreensão 

de um problema, E Haguette (1992, citado Rodrigues, Keppel  e Cassol 2019, p.83)  

salienta que “[...] métodos quantitativos supõem uma população de objetos de observação 

comparável entre si e os métodos qualitativos enfatizam as especificidades de um 

fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser”. 

Entretanto, Roldão (2015) afirma : 

as metodologias qualitativas-interpretativas não visam qualquer 

generalização, subsiste no entanto a procura de conhecimento 

utilizável e comunicável, próprio da ciência. Não sendo generalizável 

em termos positivistas, o conhecimento que se reclama de científico 

terá sempre de ser mobilizável, transferível, ressignificável, sobretudo 

em campos de estudo de natureza socio-prática, como a Educação.        

(Roldão, 2015, p.37) 

 

Ademais, (Sánchez 2015, p.71) acrescente a importância da metodologia qualitativa 

realçando que  

“La investigación cualitativa provee al investigador de un espíritu 

crítico que rompe con la tradición continuista .que caracteriza a una 

institución como es la educativa. El reto que los investigadores 

educativos tenemos respecto al análisis cualitativo está en probar, 

innovar y generar tradición, y para ello es absolutamente necesario que 

los investigadores cualitativos difundan sus trabajos sin antes pedir 

“perdón” por utilizar esta metodología. 

Pensamos que a conjugação dos dois métodos na investigação, ajuda o investigador a 

entender o problema de modo holístico por forma a torna-lo mais significativos e 

comunicáveis. 

 

Técnicas e instrumentos de acesso aos dados  

Análise documental  
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A análise documental é hoje considerada uma das técnicas decisivas para a pesquisa em 

ciências sociais e humanas. Ela é indispensável porque a maior parte das fontes escritas 

– ou não escritas - são quase sempre a base do trabalho de investigação. Saint-Georges 

(1997, p. 30) considera que “a pesquisa documental se apresenta como um método de 

recolha e de verificação de dados: visa o acesso às fontes pertinentes, escritas ou não, e, 

a esse título, faz parte integrante da heurística da investigação41”.  

 

A pesquisa documental deve muito à História e sobretudo aos seus métodos críticos de 

investigação sobre fontes escritas. Cohen e Manion (1990, p. 75) esclarecem que “os 

últimos anos têm sido testemunhas de um processo de aproximação entre a investigação 

histórica e a investigação noutras áreas...”. E isto acontece porque a investigação 

histórica ao pretender estabelecer sínteses sistemáticas dos acontecimentos históricos 

serviu, sobretudo às ciências sociais, no sentido da reconstrução crítica de dados que 

permitam inferências e conclusões. Enfim, a possibilidade de a partir de dados passados, 

perspetivar o futuro e a partir deste compreender os seus antecedentes, numa espécie de 

reconstrução (Cohen & Manion, 1990). 

A propósito das fontes documentais existe uma grande aproximação na definição de 

conceitos, senão uma certa unanimidade em considerar as mesmas integradas na 

tipologia de fontes primárias e fontes secundárias. As primeiras enquanto fontes de 

época, e as segundas como fontes interpretativas baseadas nas primeiras (Bell, 1997; 

Burgess, 1997; Cohen & Manion, 1990; Deshaies, 1997). Adequando esta perspetiva às 

questões da educação, outros autores preferem designar as fontes documentais [oficiais] 

como documentos internos e como comunicações externas, considerando todos estes 

dados como muito importantes para os investigadores qualitativos (Bogdan & Biklen, 

1994). Também Burgess (1997, pp.135-136) partilha desta ideia quando diz que “a 

grande variedade de materiais escritos e audiovisuais disponíveis não pode deixar de 

chamar a atenção dos investigadores (…)”. Semelhante a esta perspetiva Bell (1997, 

pp.91-92) considera ainda, dentro das fontes primárias, as fontes deliberadas e as fontes 

inadvertidas, referindo que estas últimas são as “mais comuns e constituem, geralmente, 

a fonte primária mais valiosa”. No mesmo sentido se expressam Cohen e Manion (1990: 

85) quando afirmam “a importância de usar fontes primárias de dados quando for 

 
41 In http://educaeic.blogspot.com/2006/10/como-fazer-anlise-documental.html 
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possível”. Na verdade, tudo isto tem o sentido expresso por Saint-Georges (1997, p.17) 

quando afirma que se devem “considerar os documentos (escritos ou não) como 

verdadeiros factos de sociedade”. 

  

As fontes documentais devem ser analisadas de forma crítica para que se enquadrem no 

contexto histórico e social do momento em que foram produzidas. Estes documentos 

são usados para definir categorias sociais e explanar processos sociais (Burgess, 1997). 

Mas antes de qualquer análise documental o investigador deve questionar a sua 

pertinência e eficácia, sobretudo se não tiver certezas dos dados que poderá obter com 

os documentos (Bell, 1997). Saint-Georges (1997, p. 41) afirma mesmo que “é raro ser 

possível aceitar de imediato um testemunho (...) Impõe-se sempre uma atitude crítica”. 

 

No que respeita à análise de documentos, Burgess (1997, pp.149-150) fala de “questões 

acerca da autenticidade, da distorção, da fraude, da disponibilidade e da amostragem 

(...)” Por exemplo, autenticidade pode ser um problema resultante do material coligido 

por narrativa oral, ou por outra qualquer forma a pedido do investigador, e sobretudo a 

informação documental não solicitada, a qual pode pecar por ser forjada ou inautêntica, 

ou não representativa. Por isso o investigador deve considerar várias estratégias de 

abordagem dos documentos e sobretudo usar elementos de análise comparativa entre 

este método e outros. Burgess (1997, p.152) defende que a informação documental «tem 

de ser contextualizada [isto se] os materiais se destinam a ser usados de modo descritivo 

ou em termos de estabelecimento de generalizações». Compreende-se que assim seja, 

dado que os documentos são feitos por pessoas e, conforme refere Saint-Georges (1997, 

p. 41), “que os indivíduos e grupos exprimem é o reflexo da sua situação social, dos 

seus polos de interesse, da sua vontade de afirmarem o seu poder, do seu sistema de 

crenças, dos seus conhecimentos». 

 

A análise documental vive muito da crítica histórica que, segundo Cohen e Manion 

(1990, p.87), “usualmente se desenrola em duas fases: primeiro, valoriza-se a 

autenticidade da fonte; segundo, avalia-se a precisão ou valor dos dados. Os dois 

processos conhecem-se como crítica externa e interna, respetivamente”. 

Como vimos a análise crítica de documentos é quase sempre expressa em crítica externa 

e crítica interna, sendo esta muito usada em pesquisas educacionais (Bell, 1997; 

Deshaies, 1997). A crítica externa pretende apurar a autenticidade e genuinidade dos 
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documentos, portanto, a sua veracidade nos dois níveis, enquanto a crítica interna 

pretende sujeitar o documento a uma análise rigorosa, baseada em perguntas sobre a 

história do conteúdo e forma do documento (Bell, 1997).  

 

Tendo como base a noção de crítica histórica, Saint-Georges (1997, pp.42-44) apresenta 

um processo de análise documental que pretende “examinar metodicamente os 

documentos para se esforçar por determinar o seu alcance real e tentar medir o grau de 

confiança que possa ser-lhes concedido, tanto no que são como no que dizem”. Este 

processo assenta em duas fases sucessivas e complementares: i) a crítica interna do 

documento – efetuar uma leitura atenta do texto, procurando interpretá-lo; ii) a crítica 

externa ou crítica da testemunha - o que vai ser examinado já não é a mensagem, o 

texto, mas os aspetos materiais do documento. No final destas fases já é possível tentar 

fazer a síntese das informações recolhidas. 

 

No que respeita ao procedimento relativo à análise documental, ela foi realizada no 

decurso dos seguintes momentos: 

 

1º Momento: 

 

No início da pesquisa documental foi necessário proceder a uma recolha e 

sistematização de todos os documentos escritos e não escritos dispersos por várias 

locais. Foi preciso estabelecer contactos com todas aquelas que detinham, em arquivo, 

informação sobre o assunto. Assim, foram utilizados: i) os arquivos existentes nas 

delegações do ME de vários concelhos nomeadamente (Santa Catarina, São Domingos, 

Praia e São Vicente), no Arquivo Nacional na Praia, nas Câmaras Municipais dos 

concelhos acima referidos. no Ministério da Educação e na internet. Estando os 

documentos dispersos e havendo a noção de nem sempre se repetirem os mesmos, foi 

necessário proceder à sua cópia integral, retirar os documentos repetidos e depois 

organizá-los por ordem cronológica num dossier apropriado. O dossier integra, assim, 

diversos tipos de documentos; formulários; folhetos; projetos; formulários oficiais; 

relatórios; memorandos; etc. Devemos referir que as entidades não colocaram 

problemas de maior a este trabalho, dado que o mesmo foi executado nos próprios 

locais,  
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2º momento: 

 

A documentação organizada foi sujeita a uma crítica (interna e externa) na tentativa de 

clarificar os aspetos de autenticidade e genuinidade da mesma, não se encontrando 

qualquer documento forjado com outros propósitos que não a documentalidade. De 

seguida, os documentos foram sujeitos a uma análise crítica interna, procurando 

interpretar o seu conteúdo, perceber assim, a evolução histórica da educação pré-escolar 

após independência, bem como entender as hesitações, as dúvidas, as dificuldades. Este 

momento da análise documental redundou num ficheiro de ordem cronológica que 

inclui um resumo de cada documento ou conjunto de documentos que permitiu a 

posterior redação dos aspetos relativos à caracterização das causas da independência, 

das mudanças ocorridas no sistema educativo e no subsistema pré-escolar dentre vários 

outros assuntos, bem como os aspetos relativos à interpretação dos dados. Esses passos 

apoiados por (Flick, 2005, p.29) que afirma que “o texto serve três propósitos, no 

processo da investigação qualitativa: constitui os dados essenciais em que se baseia a 

descoberta, é a base da interpretação; e é o meio fundamental da apresentação da 

comunicação dos resultados”. 

A análise externa foi feita através de entrevista semi-estruturada e questionário com 

vista a comparar o que eu já tinha pesquisado com as informações dadas pelos 

entrevistados e entrevistadas. 

 

No presente trabalho realizamos a análise documental da legislação cabo-verdiana nos 

aspetos relacionados à educação pré-escolar (anexo 3). Nesta análise incluímos os 

seguintes documentos: a Constituição da República; Antiga Lei de Bases do Sistema 

Educativo (LBSE) – Lei n°103/III/90 de 29 de dezembro; Nova LBSE – Decreto-

legislativos nº2/2010 de 7 de maio; Decreto-lei nº13/2018 de 7 de dezembro, (Decreto-

lei nº4/2001 de 1 de fevereiro) (Decreto-lei nº5/2001 de 1 de fevereiro); Plano 

Estratégico para a Educação (2003 e 2017) e o Programa do Governo para a VIII 

Legislatura 2011-2016 e IX legislatura (2016-2021). 

 

Para a análise foi elaborada uma grelha com três temas, oito categorias e dezoito 

subcategorias, como ilustra o quadro que se segue:  
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Quadro 26: Analise documental da legislação cabo-verdiana 

Tema  Categoria  Subcategorias 

Políticas de 

educação pré-

escolar  

Definição Público-alvo 

tutela 

Responsabilidades estatais na 

promoção da educação da educação 

pré-escolar 

 

Responsabilidades do 

estado 

Responsabilidades do 

ministério da educação 

Formação de profissionais para a 

educação de infância  

 

Formação inicial  

formação continua 

Prática 

educativas 

relativas à 

educação pré-

escolar 

Condições gerais de ingresso e 

frequência  

 

 

 

Matricula/admissão 

 Prática pedagógica 

 

Currículo   

Metodologias de ensino 

 Condiçoes de acesso à educação pré-

escolar  

 

Acesso à educação pré-

escolar 

recursos 

Apoios 

Educação pré-

escolar 

Descrição  

 

 

 

 

 

conceito 

Funções da educação pré-

escolar 

Papel da educação pré-

escolar no desenvolvimento 

das crianças 

Formação de educadores de infância Forma de qualificação 

Tipos de curso 

 

 

A entrevista  

Taylor y Bodgan, 1986 citado por (Sanchez, 2015 p.43) afirma que “a entrevistas y 

otros métodos cualitativos son tan antiguos como la historia escrita lo cierto es que lo 

que ahora se denominan métodos cualitativos fueron empleados conscientemente en la 

investigación social sólo a partir de finales del siglo XIX”.  

Desse modo entendemos que a entrevista é um método antigo, apesar de seu uso mais 

amplo aconteceu no seculo XIX conforme referenciado pelo autor acima. 

 

Denzin y Lincoln (2005, citado por Vargas, 2012 p.121) define a entrevista como “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Escolhemos ainda 

para este estudo, a entrevista semi-estruturada que segundo (Vargas, 2012, p.136) “son 
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preguntas abiertas y flexibles y que la persona entrevistada tiene total libertad para 

expresar sus opiniones” sendo assim é a mais utilizada dentre os tipos de entrevistas 

existentes. Contudo ela terá de seguir alguns passos como: iniciar por uma introdução a 

explicar o que vai ser estudado e com que objetivos; ela é feita por uma série de 

pequenas perguntas concretas que não sejam agressivas e nem comprometedoras; é 

importante seguir o guião mas ser flexível, por fim, ao concluir, pode-se reservar 

alguma pergunta comprometedora e alguma conclusiva que confirma o seu ponto de 

vista, quando já se tem estabelecido uma boa relação com o entrevistado. Finalmente, 

deve-se agradecer ao entrevistado pelo contributo (ver anexo 4 e 7). 

Fontana y Frey (2005) citado por (Vargas, 2012 p.123) diz que “La entrevista 

cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona 

que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema 

específico o evento acaecido en su vida”  

De acordo com Meihy (2005), a entrevista pode ainda funcionar como um recurso para 

captação da história oral de vida, sendo composta por três etapas: pré-entrevista, 

entrevista e pós-entrevista.  

A pré-entrevista está relacionada com a preparação do encontro para a gravação, 

conforme a disponibilidade do entrevistado. No momento da gravação, é necessário 

esclarecer que a entrevista será feita em conferência, e que só haverá publicação do 

material coletado após autorização do/a colaborador/a. Na pós-entrevista, devem ser 

enviados os agradecimentos aos colaboradores, preparando-se para dar continuidade ao 

processo. 

A grande vantagem da entrevista é a sua adaptabilidade. Um entrevistador 

habilidoso consegue explorar determinadas ideias, testar respostas, 

investigar motivos e sentimentos, coisas que o inquérito nunca poderá fazer. 

A forma como determinada resposta é dada (o tom de voz, a expressão 

facial, a hesitação, etc.) pode transmitir informações que uma resposta 

escrita nunca revelaria. As respostas a questionários devem ser tomadas pelo 

seu valor facial, mas uma resposta numa entrevista pode ser desenvolvida e 

clarificada. (Bell, 1997, p.147).  

 

Por outro lado Vargas (2012 p.136) nos recomenda que “se debe de prestar atención a la 

persona entrevistada, su condición social, estatus, género, cultura, entre otros aspectos, 

que son vitales para un buen desarrollo de la entrevista”. 
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Alonso (2007 citado por (Vargas 2012 p.124) nos indica que:  
 

(…) La entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre 

dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el 

entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 

conversacional, continuo y con una cierta línea argumental, no fragmentada, 

segmentada, precodificado y cerrado por un cuestionario previo del 

entrevistado sobre un tema definido en el marco de la investigación. 

 

Para um melhor desenvolvimento do nosso trabalho, a entrevista semi-estruturada nos 

pareceu bastante pertinente e eficiente por nos ajudar a recolher informações concretas 

sobre o tema. Assim como (Flick, 2005, p.95) que afirma a “vantagem do uso da 

entrevista semi-estruturada reside na melhoria da comparatividade e da estruturação dos 

dados, pelo uso coerente do guião de entrevista”. 

Assim sendo, entrevistámos várias personalidades (professores de escolas de formação 

de professores, sociólogo, técnicos da educação pré-escolar, educadores de infância, 

responsável de instituição) que julgamos ser conhecedores do contexto em estudo, para 

compreender as suas perceções sobre a temática em estudo. Sendo assim, através da 

entrevista o investigador poderá ter a oportunidade de discutir o problema em 

investigação com as pessoas. 

 

Os dados recolhidos serão analisados, utilizando a técnica de análise de conteúdo. Antes 

de mais, devemos saber o que significa analisar? Bem, ela significa ordenar, agrupar por 

categorias, manipular e resumir os dados de uma investigação para contestar as 

perguntas de partida. E os objetivos de analisar é reduzir os dados de uma forma clara e 

de fácil interpretação de modo que permita relacionar os problemas da investigação e 

avaliá-lo posteriormente. Por conseguinte, Hernández, Fernández e Baptista (1997, 

p.100) referem que “El investigador debe concebir la manera práctica y concreta de 

responder a las preguntas de investigación.”  Sendo assim, a forma como orientamos o 

nosso trabalho, analisarmos os dados serão fundamentais para comunicarmos de forma 

clara os resultados.  
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CONCEÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-DIRETIVA  

 

 

No âmbito do presente estudo foi realizada onze entrevistas. Assim, como havia 

diversidade entre os entrevistados aplicamos dois guiões diferentes um para os 

coordenadores e técnico do MED, e um para oito individualidades com intuito de 

perceber uma mesma questão a realidade da educação pré-escolar em Cabo Verde. 

Podemos dizer que para os coordenadores da educação pré-escolar e o técnico do MED 

das duas ilhas todos os blocos eram iguais. para estes pretendíamos caraterizar a 

situação da educação pré-escolar ou melhor conhecer as suas opiniões com respeito a 

diferentes questões sobre a realidade da educação pré-escolar. Nomeadamente às leis, as 

formações realizadas, a qualidade da educação pré-escolar dentre vários aspetos.  

As questões de entrevistas foram direcionadas de modo a encontrar respostas para as 

Perspetiva de desenvolvimento da educação de infância em Santiago e São Vicente, 

conhecer e analisar os desafios e constrangimentos por que passam o subsistema, bem 

como encontrar algumas estratégias para o seu melhoramento. 

 

Guião destinados a várias individualidades  

O guião destinado a várias individualidades como técnicos, monitores, educadores, 

sociólogo, professor e presidente de uma instituição de formação de professores de 

educadores de infância. O guião tem como objetivo geral de conhecer a opinião deles 

relativamente às primeiras iniciativas de educação de infância na ilha de Santiago e São 

vicente e sua evolução após a independência e identificar as perspetivas, desafios e 

constrangimentos de desenvolvimento da educação de infância nas duas ilhas Santiago e 

São Vicente. Passamos agora a apresentar os respetivos “blocos ou áreas temáticas” 

(flick, 2005, p.84) “e seus objetivos” 

Bloco A Legitimação- com este bloco pretende-se legitimar a entrevista, informar sobre 

a natureza do trabalho e suas finalidades, assegurar a confidencialidade das respostas, 

valorizar o contributo do entrevistado e pedir a autorização para gravar a entrevista em 

suporte áudio. 

Bloco B- Evolução da educação pré-escolar em Cabo verde- este bloco procura 

conhecer a opinião dos entrevistados relativamente à evolução da educação pré-escolar 

nas duas ilhas antes e depois da independência. 
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Bloco C - Caracterização do sistema educativo com este bloco pretendemos recolher a 

opinião dos entrevistados que nos permitam caracterizar as principais mudanças do 

sistema educativo cabo-verdiano  

Bloco D- Constrangimentos e desafios -com este bloco pretendemos identificar os 

principais constrangimentos e desafios da educação pré-escolar nas duas ilhas. 

Por último o Bloco E - Questões Finais e agradecimentos pretendemos saber se existem 

aspetos a acrescentar e Agradecer a colaboração prestada. 

 

Guião destinados aos técnicos do Ministério da Educação (coordenadores da educação 

pré-escolar e técnico da DNE)   

O guião destinado aos técnicos da educação pré-escolar vinculados ao MED tem como 

objetivos gerais compreender a realidade da educação pré-escolar e conhecer a opinião 

dos técnicos da educação pré-escolar relativamente as visitas de acompanhamentos aos 

jardins-de-infância, aos projetos realizados e a formação dos monitores de infância, as 

relações com as instituições de proteção da infância, e as políticas educativas do 

decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio. 

Este guião é composto por sete blocos sendo que o primeiro (legitimação) e o último 

(questões finais e agradecimentos) é igual a todos pelo que não vou descrevê-los daí que 

passamos logo pelo para os restantes blocos. 

 

Bloco B-Caracterização da coordenação da educação pré-escolar tem como 

objetivo caracterizar a coordenação educação pré-escolar nos diversos campos como 

por exemplo tempo da sua existência, número de colaboradores, número de projetos e 

visitas de acompanhamento realizados. 

 

Bloco C- Formações e políticas educativas para o setor- este bloco pretende 

identificar os pontos fortes e fracos das formações ministradas, apresentar as alterações 

desde 2008 até o decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio, saber dos apoios prestado a nível 

dos materiais didáticos e os critérios de distribuição e conhecer os projetos existentes e a 

relação com as outras instituições de proteção à infância 

 

Bloco D- Plano de estudo dos cursos de educação de infância com este bloco 

pretendemos saber a opinião do técnico sobre o plano de estudo do curso de educação 
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de infância quanto a sua participação e verificar o impacto da formação contínua das 

monitoras na sua prática pedagógica. 

 

Bloco E - Prática pedagógica dos profissionais de infância - Descrever a prática 

pedagógica das profissionais de infância tendo em conta as dificuldades mais 

frequentes, verificar a relação que existe entre anos de experiência  e a formação ou 

habitações dos profissionais de infância, Conhecer ao tempo de existência das fichas de 

acompanhamento da pratica pedagógica e desenvolvimento da criança, Saber se houve 

alteração ou proposta de alteração das duas fichas e Saber se os instrumentos de apoio a 

prática pedagógica tem respondido as reais necessidades da prática educativa. 

 

Bloco F - Qualidade da educação pré-escolar este bloco tem como objetivo específico 

verificar a relação entre a formação dos educadores de infância e a aprendizagem/ 

desenvolvimento das crianças, verificar o impacto da aplicação do teste de qualidade, 

identificar o número das educadoras que saíram do subsistema pré-escolar para o ensino 

básico e apresentar pontos a serem melhorados para mitigar as dificuldades encontradas. 

 

A seleção dos entrevistados  

Os entrevistados que constituem a amostra do nosso estudo foram escolhidos por serem 

conhecedores do assunto a ser investigado. (Flick, 2005) 

 

Quadro 27: Caracterização dos Entrevistados do estudo 1 

Código Sexo Ilha/concelho Função Habilitações 

Literárias 

E1 M Santiago/ Santa 

Catarina 

Professor do IUE  Doutor 

E2 F Santiago, São 

Domingos 

Educadora de infância Técnica da 

educação pré-escolar do ME 

Licenciado 

E3 F Santiago/Praia Presidente do Instituto 

Pedagógico  

Doutor  

E4 M Santiago/ Praia Mestre em educação especial e 

licenciado em educação de 

infância- Técnico do ME 

Mestre 

E5 F Santiago/Praia Licenciado em educação de 

infância- Técnico do ME 

Licenciado  

E6 F Santiago/São 

Domingos 

Educadora de infância Curso 

medio 

E7 M Santiago/Santa 

Catarina  

sociólogo  Licenciado 

E8 F São Vicente Educadora de infância Bacharelato 
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Apresentamos, seguidamente a caracterização das entrevistadas do estudo 2. 

 

Quadro 28: Caraterização das entrevistadas do estudo 2 

Código Sexo Função Habilitações Literárias 

TME1 F Coordenadora da educação 

pré-escolar Santa Catarina  

Curso medio em educação de 

infância e licenciado em 

educação artística  

TME2 F Técnica do Ministério da 

educação  

Licenciado em educação de 

infância 

TME3 F Coordenadora da educação 

pré-escolar São Vicente 

Curso medio em educação de 

infância 
 

 

Justificação da escolha dos entrevistados  

Escolhemos estes atores porque consideramos como elos principais para compreender a 

realidade da educação pré-escolar em Cabo Verde. São na maioria personalidades que 

acompanharam o percurso da educação pré-escolar nos seus concelhos e em Cabo 

Verde.  Todos com mais 15 anos de experiência na educação pré-escolar. Sendo que 

TME2 tem mais 23 anos de serviço como técnica da educação pré-escolar. 

 

 

Tratamento dos dados das entrevistas 

Todas as entrevistas feitas, foram sujeitas a análise de conteúdo que é hoje uma das 

técnicas ou métodos mais comuns na investigação empírica realizada pelas diferentes 

ciências humanas e sociais. (Estrela, 1994). Trata-se de um método de análise textual 

que se utiliza em questões abertas de questionários e (sempre) no caso de entrevistas. 

Utiliza-se na análise de dados qualitativos, na investigação histórica, em estudos 

bibliométricos ou outros em que os dados tomam a forma de texto escrito. 

 

A análise de conteúdo segundo a conhecida definição de Berelson, (1952) citado por 

(Estrela 1994, p.455), é “uma técnica de investigação que visa a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”. Para que seja 

objetiva, tal descrição exige uma definição precisa das categorias de análise, de modo a 

permitir que diferentes pesquisadores possam utilizá-las, obtendo os mesmos resultados; 

para ser sistemática, é necessário que a totalidade de conteúdo relevante seja analisada 

com relação a todas as categorias significativas; a quantificação permite obter 
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informações mais precisas e objetivas sobre a frequência da ocorrência das 

características do conteúdo. 

Nesta investigação, baseamos o recurso à análise de conteúdo das entrevistas nos 

seguintes passos:  

 

- Todas as entrevistas efetuadas foram transcritas (anexos 5 e 8, o que envolveu a 

audição repetida do seu conteúdo, para diminuir o risco de erro, tal como recomendado 

por Kvale (1996). As transcrições foram sujeitas a uma análise de conteúdo usado como 

referencial as perspetivas de autores como (Bardin, 1995), Ghiglione e Matalon (1993), 

McMillam &Schumacher (2001) citados por (Peixoto,2008, p.273).  

 

- Procedeu-se uma análise preliminar (Mcmillam &Schumacher, 2001 citado por 

Peixoto, 2008) das entrevistas, da qual se formulam, para cada dimensão, categorias 

emergentes do processo de análise.  

- De seguida, procedeu-se a uma codificação das respostas, de modo a verificar se todas 

as respostas estavam incluídas nas categorias de análise formuladas. Estas foram 

reestruturadas até que estas se tornaram adequadas aos dados a analisar. Para dimensões 

que se repetem em duas ou mais entrevistas comparou-se a prevalência relativa das 

diferentes categorias de respostas nas diferentes entrevistas..  

Neste sentido, foram criadas duas grelhas de análise de conteúdos (Anexos 6 e 9), sendo 

uma para analisar as entrevistas de vários atores da sociedade civil sobre a evolução da 

educação pré-escolar (estudo 1) e uma para analisar as entrevistas das técnicas da 

educação pré-escolar do Ministério da Educação e Desporto (estudo 2),  

 

Em síntese, o objetivo da análise de conteúdo é a identificação de categorias e de 

indicadores que sirvam de base à elaboração de um pré-questionário. Por outras 

palavras, face aos objetivos das entrevistas no âmbito desta investigação, preferiu-se 

apresentar não só as informações enunciadas no quadro relativamente à criação de 

categorias e subcategorias mas também outras que se mostraram necessárias, como por 

exemplo na última questão se o entrevistado tem algo a acrescentar, contudo as que 

aparecem nas grelhas de analises de conteúdos se mostraram suficientes significativas 

para o estudo. 
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Questionário 

O questionário hoje é uma das técnicas muito utlizada devido a sua facilidade em 

abranger lugares e pessoas. Sendo assim um instrumento valioso na recolha de 

informações sobre o que os inquiridos fazem ou pensam. (Freixo, 2009) 

O mesmo autor salienta o questionário 

É um instrumento mais usado para recolha de informação, constituindo um 

dos instrumentos de recolha de dados que necessita das respostas escritas 

por parte dos sujeitos, sendo constituído por um conjunto de enunciados ou 

de questões que permitem avaliar as atitudes, e opiniões dos sujeitos ou 

colher qualquer outra informação junto desses mesmos sujeitos. (Freixo, 

2009, p.196) 

 

Apesar dos questionários puderem ser de diversas formas Marcorni e Lacatos (2003, 

p.203) recomenda que o mesmo “deve ser limitado em extensão e em finalidade”. Uma 

vez que se não apresentar essas características pode ser stressante ou mesmo 

desinteressante para o inquirido por outro lado se o questionário for curto demais pode 

não conter informações pertinentes ou suficientes para o efeito. 

As suas caraterísticas são diversas e apresentam conjuntos de vantagens e desvantagens 

que passamos a descrever. 

Como qualquer técnica de recolha de dados o questionário apresenta um conjunto de 

vantagens e desvantagens segundo Marcorni e Lacatos (2003, pp.201-202) 

a) Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados.  

b) Atinge maior número de pessoas simultaneamente.  

c) Abrange uma área geográfica mais ampla.  

d) Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho de campo.  

e) Obtém respostas mais rápidas e mais precisas.  

f) Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato.  

g) Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas.  

h) Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador.  

i) Há mais tempo para responder e em hora mais favorável.  

j) Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal 

do instrumento.  
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k) Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis.  

  

E também enumera as suas desvantagens: 

 

a) Percentagem pequena dos questionários que voltam.  

b) Grande número de perguntas sem respostas.  

c) Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas.  

d) Impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas.  

e) A dificuldade de compreensão, por parte dos informantes, leva a uma 

uniformidade aparente.  

f) Na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, pode uma questão 

influenciar a outra.  

g) A devolução tardia prejudica o calendário ou sua utilização.  

h) O desconhecimento das circunstâncias em que foram preenchidos toma 

difícil o controle e a verificação.  

i) Nem sempre é o escolhido quem responde ao questionário, invalidando, 

portanto, as questões.  

j) Exige um universo mais homogêneo. 

 

 

Definição da população e amostra para o questionário. 

A população, segundo Lakatos & Marconi (2003, p.27) “é definida como o conjunto de 

pessoas que apresentam pelo menos uma característica em comum”  

 

Amostra /Participantes  

Os participantes deste estudo foram as profissionais de infância das duas ilhas de Cabo 

Verde (Santiago e São Vicente), num total de 242 sendo que 159 pertencentes da Ilha de 

Santiago e 83 da ilha de São Vicente. 

 

Para calcular a amostra recorremos à fórmula apresentada por Murray & Larry (2009) 

que nos permite determinar o tamanho da amostra quando a população é conhecida. 

Portanto, numa população de 720 profissionais de educação de infância definimos uma 

amostra de 159 da ilha de Santiago e para são vicente numa população de 140 

profissionais de infância, definimos 83 para ilha de São Vicente, calculados através da 

fórmula:  
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Legenda:  

n – Tamanho da amostra = 189,8625 (190)  

N – Tamanho da população = 2972  

 – Nível de confiança = 95% (1,96)  

p – Probabilidade de êxito = (5% =0,05)  

q – Probabilidade de fracasso = 1-p (0.95)  

d – Precisão = (3% = 0,03) 

 

Para a definição do número de questionário a serem aplicados em cada concelho na ilha 

de Santiago recorremos a processo de amostra estratificada que é o processo de 

selecionar uma amostra de tal forma que subgrupos ou estratos previamente 

identificados na população em estudo estejam representados na amostra em proporção 

idêntica à que existem na população em estudo. (Carmo e Ferreira, 1998)  

 

Quadro 29: Amostra estratificada 

Santiago  NºPessoal Amostra  

Praia 331 73 

Ribeira Grande 22 5 

Santa catarina 95 21 

Santa Cruz 76 17 

São Domingos 47 10 

São Lourenço dos Órgãos 27 6 

São Miguel 49 11 

São Salvador do mundo 15 3 

Tarrafal 58 13 

Total amostra 720 159 

Total nacional 1251   
 

 

Para a ilha de São Vicente como não tem concelhos o resultado advém da fórmula 

anterior. 

Quadro 30: Total de amostra ilha de São Vicente 

São Vicente 
 Nº Pessoal Amostra  

140 83 
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Elaboração dos instrumentos de recolha de dados  

 

Questionário  

Após a definição da amostra para cada uma das ilhas e dos concelhos da ilha de 

Santiago procedemos com a elaboração do questionário. 

 

Material utilizado 

Utilizamos um questionário com cinquenta e três questões, de diversos tipos, mas na sua 

maioria questões fechadas que “são aquelas que os respondentes escolhem como suas 

respostas entre duas ou mais opção” (Freixo, 2009, p.199) e podemos dizer que são as 

mais fáceis de responder.  

A elaboração do nosso questionário obedeceu à seguinte sequência de atividades:  

Revisão da literatura sobre o tema, Leitura e revisão de outros questionários 

relacionados com o tema da nossa investigação; decisão sobre o formato, quantidade e 

tipo de perguntas; Validação externa por peritos; ajuste na sequência das 

recomendações dos peritos; Aplicação da prova piloto; Teste de fiabilidade, pelo 

cálculo de alfa de Cronbach; e finalmente a elaboração da versão definitiva do 

questionário.  

 

Procedimento sobre a aplicação do questionário 

O objetivo da aplicação do questionário é compreender a realidade da educação de 

infância nas ilhas de Santiago e São Vicente, Caraterizar a prática pedagógica dos 

inquiridos, identificar o contributo das formações recebidas para a melhoria da prática 

pedagógica no tange a (observação, planificação e avaliação das crianças) e apontar os 

efeitos da legislação inerentes à educação pré-escolar na melhoria do subsistema. 

Para o preenchimento dos questionários por parte dos profissionais de educação de 

infância, propomos várias modalidades de resposta, sendo a) escolha da opção através 

da sinalização com uma cruz; b) escala de likert (concordo totalmente, concordo, 

indeciso, discordo e discordo totalmente, e as vezes, muitas vezes, sempre, nunca e 

raramente, muito pouco, pouco, medio muito e bastante) e c) escolha da resposta sim ou 

não ou não sei.  
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Ora o questionário, de perguntas fechadas com cinco grupos de questões, apresentadas 

por temáticas i) caracterização pessoal e profissional, ii) caracterização do jardim de 

infância; iii) formações recebidas/pratica pedagógica, iv) legislação e V) o Papel do ME 

e outras instituições. 

No grupo I - Caracterização pessoal e profissional dos profissionais de educação de 

infância - definimos sete pontos, nomeadamente o sexo, a idade, habilitação literária dos 

profissionais de educação de infância, anos de serviço, concelho/ilha onde trabalha, bem 

como a sua categoria profissional, se o jardim onde trabalha possui alvará de 

funcionamento. Todos esses pontos permitem-nos conhecer o participante do estudo e o 

local onde trabalha.  

No grupo II - Apresentamos um conjunto e perguntas que nos permitissem entender o 

meio onde o jardim se situa, o número e crianças a turma, número e adulto por criança, 

a caraterística e infraestrutura onde trabalha bem como algumas caraterísticas que nos 

permite entender se o jardim de infância é adequado ou não ainda tentamos saber se 

materiais didáticos existentes na sua sala de atividades se são suficientes para um bom 

funcionamento. 

Em relação ao grupo III – pedimos que cada um dos inqueridos se posicionem face as 

formações recebidas versus pratica pedagógica incluindo diversas áreas da mesma como 

o domínio de conteúdos, construção de materiais didáticos, planificação, observação e 

avaliação das crianças. Para todas as questões desse de grupo, o inquerido teria de 

manifestar qual é o seu grau de acordo ou desacordo com as afirmações. 

Com estas questões, pretendemos perceber como é a relação entre a teoria a prática. 

Uma vez que algumas receberam formação em exercício e como as formações afetaram 

o seu modo de agir em relação a prática mais adequadas possíveis. O nosso foco ainda 

vai no sentido de perceber e analisar que práticas estão tendo com relação a atenção 

individualizada às crianças, no ensino centrado nos interesses das mesmas e ainda 

perceber até que ponto a língua materna é falada nos jardins de infância. 
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16. As formações de capacitação que recebe 

através do Ministério da Educação lhe satisfaz.   

     

17. A formação que recebeu como educadora de 

infância preparou-te de forma completa para o 

exercício da função docente 

     

18.As formações que costumas receber lhe ajudou a 

nível de domínio dos conteúdos 

     

19.As formações que costumas receber lhe ajudou a 

melhorar na construção de materiais didáticos 

     

20.As formações que costumas receber lhe ajudou a 

melhorar na planificação das atividades diárias 

     

21. As formações que costumas receber lhe ajudou 

a nível da observação das crianças. 

     

22. As formações que costumas receber lhe ajudou 

a nível da avaliação das crianças 

     

23. As planificações mensais organizadas pela 

coordenação do pré-escolar local lhe capacita para 

o trabalho diário com crianças 

     

 

 

As questões a partir de 24, estão direcionadas para nos ajudar a perceber, até que ponto 

as formações recebidas contribuem para o melhoramento da prática. 

24. Na sua opinião as experiências 

proporcionadas as crianças vão ao encontro as 

necessidades das crianças 

     

25. As experiências proporcionadas as crianças 

estimulam as aprendizagens em todas as áreas de 

desenvolvimento: físico, social, emocional 

     

26. Para cada área e preciso tempo para 

concentrar.  

     

27. O desenvolvimento cognitivo deve ser visto 

de forma fragmentada em áreas de conteúdo  

     

 

 

 

 



 

188 
 

As questões a partir de 29,30,31, 37,38,39,40,41 e 42 estão relacionadas com as 

atitudes, e as restantes com a frequência. 
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28 Planeia-se diariamente atividades ao ar livre para 

desenvolverem fisicamente e puder exprimir com 

liberdade e barrulho 

     

29. Na sua prática pedagógica e vista como única e com 

um padrão e tempo e desenvolvimento e crescimento 

individual. 

     

30. Dirige toda atividade decidindo o que as crianças 

fazem e quando. 

     

31. Espera-se que as crianças se sentem, olhem estejam 

sossegadas e escutem ou façam trabalhos escritos ou fichas 

completamente desadequadas e durante longos períodos 

     

32.  Passa grande parte e tempo sentado com as crianças 

passivamente escutando e esperando. 

     

33. Faz grande parte as atividades em vez e eixar que 

sejam as crianças a fazê-las.  

     

34. O ensino em grande grupo é dirigido pelo educador, e 

usado durante grande parte do tempo 

     

35. As crianças trabalham individualmente durante grande 

parte o tempo.  

     

36. As crianças trabalham em pequenos grupos informais 

durante grane parte o tempo  

     

37. Quando faz perguntas espera apenas uma resposta certa .     

38. Passa muito tempo lembrando regras e punindo 

comportamentos inaceitáveis 

     

39. A natural curiosidade das crianças é usada para a 

motivar em ordem a que ela se envolva em atividades de 

aprendizagem 

     

40. Comunica com os pais só quando há problemas ou 

conflitos 

     

41. A avaliação da criança deve ser feita com base na 

observação. 

     

42 A comunicação no jardim e infância é essencialmente 

na língua materna. 
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No grupo IV- Legislação, apresentamos também um conjunto de afirmações esperando 

que os inquiridos manifestassem até que ponto estão em acordo ou desacordo tal como 

no grupo III. 

Com este grupo de questões. pretendíamos averiguar se o que está na lei é o 

conhecimento o nosso público-alvo, se o que está na lei é exequível na medida das 

possibilidades do país, e se algumas medidas políticas tomadas como é o caso a 

contratação de muitas educadoras de infância para o ensino básico afete a qualidade a 

educação pré-escolar.  
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43. A entrada das crianças no ensino básico sem 

frequentar o jardim de infância contidas na I serie do 

B.O nº43 de 24 de novembro de 2008 art.º. 1º é uma 

medida que afetou negativamente os jardins de 

infância? 

     

44. O decreto-lei nº2 /2010 de 7 de maio traz melhoria 

para a educação pré-escolar 

     

45. O objetivo de aprendizagem das línguas oficiais e 

de pelo menos uma língua estrangeira no pré-escolar é 

mero sonho. 

     

46. A mudança da idade de frequência da idade pré-

escolar de 3 aos 5 anos para 4 aos 6 anos diminui a 

frequência das crianças 

     

47. O estatuto do pessoal docente não contempla a 

carreira docente dos educadores de infância. 

     

48. A saída das educadoras de infância para o ensino 

básico compromete a qualidade da educação pré-

escolar 

     

49. os educadores de infância devem ter preparação 

universitária e experiência supervisionada. 

     

 

 

A questão nº50 permite-nos averiguar se isto se cumpre uma vez que o decreto-lei 

nº4/2001 de 1 de fevereiro refere no seu artigo 6º alínea a) que devem trabalhar 4 horas 

diárias com as crianças, por isso a opção de resposta é diferente das questões acima. 

50. Quantas horas diárias trabalha com a sua turma? < 3 3 4 > 4 
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 Por último o grupo V com apenas três questões relacionados com o papel o Ministério 

da Educação e outras instituições na melhoria do subsistema. Com estas questões 

pretendemos indagar a opinião dos inquiridos sobre o papel o Ministério da Educação 

na melhoria do subsistema bem como identificar as instituições parceiras no 

desenvolvimento de uma educação pré-escolar mais saudável. 
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51. O Ministério a Educação tem trabalhado para 

colmatar as dificuldades sentidas pelas educadoras e 

infância 

     

 

As questões nº52 e 53 e , se referem aos apoios que o Ministério da Educação e outras 

instituições tem dado a EPE. 

52. O Ministério da Educação tem apoiado anualmente o jardim de 

infância onde trabalha com materiais didáticos 

Sim 

  

Não 

53. Que instituições tem apoiado o jardim e infância onde trabalha. 

       R: 

  

Convém realçar que o questionário foi elaborado tanto online através do Google drive42 

bem como no programa sphinix plus2 para o formato em papel mais organizado. 

Mesmo tendo o questionário online não foi possível sua aplicação, uma vez que maioria 

dos inquiridos não dispõem de um contato de correio eletrónico que nos permitissem 

sua viabilização. 

 

Validação externa 

Para esse processo recorremos ao método Delphi, que segundo (Oliveira, Costa, Wille, 

& Marchiori, 2008, p.5)  “pretendem alcançar uma previsão de futuro, com base em um 

método qualitativo/quantitativo de coleta de opiniões/dados fundamentados no 

conhecimento de um grupo específico de pessoas especializadas no tema estudado”. 

 
42https://docs.google.com/forms/d/1em3Wz7EIIGXzFaNzZql4kpQTmNTYLdPGOAZvD1vGECY/viewf

orm?ts=573ed2b2&edit_requested=true 

 



 

191 
 

De acordo (HELMER, 1966 citado por (Oliveira, Costa, Wille, & Marchiori, 2008, p.8) 

o metodo “é um enfoque sistemático que solicita opiniões de especialistas sem que os 

mesmos sejam contaminados com os efeitos de grupos de personalidades ou de 

tendências em conformidade com a opinião pública.”  

Como qualquer método, este também apresenta vantagens e desvantagens passamos 

agora a presentar um quadro com as vantagens e desvantagens: 
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Quadro 31: Vantagens e desvantagens do método delphi 

 

 Vantagens  Desvantagens  
A

n
o
n
im

at
o
 Igualdade de expressão de ideias. O 

anonimato faz com que a 

interatividade aconteça com maior 

espontaneidade 

 

F
ee

d
b
ac

k
 

Redução de ruídos. Evita desvios no 

objetivo do estudo. Fixação do grupo 

nas metas propostas. Possibilidade de 

revisão de opiniões pelos participantes 

Pode determinar o sucesso ou o 

insucesso do método. Risco de 

excluir pontos de discordância na 

análise 

F
le

x
ib

il
id

ad
e 

No decorrer das discussões os 

participantes recebem opiniões, 

comentários e argumentações dos 

outros especialistas, podendo assim 

rever suas posições diante do assunto 

pesquisado. As barreiras à 

comunicação são superadas. 

Dependendo de como são 

apresentados os resultados e 

feedbacks, é possível de se criar 

consensos forçados, ou artificiais, em 

que os respondentes podem aceitar 

de forma passiva a opinião de outros 

especialistas e passar a defendê-las. 

U
so

 
d
e 

es
p
ec

ia
li

st
a

s 

São formados conceitos, julgamentos, 

apreciações e opiniões confiáveis a 

respeito do assunto.  

Possibilidade de obter o consenso de 

forma demasiado rápida.  

C
o
n
se

n
so

 Sinergia de opiniões entre 

especialistas. Identificação do motivo 

de divergência de opiniões. 

Risco de se formar um consenso 

artificial. 

In
te

ra
ti

v
id

ad
e 

Ainteratividade foge de uma 

conjuntura hierárquica, pois formata as 

respostas e em seguida faz com que 

elas sejam partilhadas. Adequação das 

respostas, pois tende a excluir 

excentricidades que estejam fora do 

contexto solicitado. Aprendizado com 

reciprocidade entre os respondentes. 

Rodadas interativas e realizadas em 

rede são apontadas como 

desvantagens por críticos ao método. 

Apesar de tornar o processo mais 

rápido e menos oneroso, o 

sincronismo possibilitado pela 

Internet, contraria o benefício de 

obter respostas melhor refletidas e 

elaboradas. 

Fonte: (Oliveira, Costa, Wille, & Marchiori, 2008, p.11) 
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Face ao exposto, fica patente de que o método delphi, ajuda-nos a sistematizar e 

procurar consensos e melhorar a qualidade do questionário e consequentemente do 

nosso estudo.  

 

Sendo assim, solicitamos cinco peritos com domínio de conhecimentos na área, para, 

individualmente, opinarem sobre: a linguagem utilizada; a pertinência das questões; a 

extensão do questionário, recorrendo à escala de likert e reservar um espaço para outro 

tipo de opiniões que considerarem relevante, como ilustra o quadro que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passamos agora a apresentar o quadro com a relação dos peritos que analisaram o 

questionário, e como forma de manter anonimato, que é uma das grandes vantagens do 

método, cada perito será numerado de (p1 a p5).  

Quadro 32: Relação dos peritos 

Perito   Domínio de conhecimento  País 

P1 Doutor em educação Espanha 

P2 Doutorada em Ciências da Educação- formação 

de professores 

Portugal 

P3 Doutor em psicologia Portugal 

P4 Doutor  em informática educativa e em teoria e 

história da educação, 

Espanha 

P5 Doutorado em Educação: Perspetivas 

Históricas, Políticas Curriculares e de Gestão 

Cabo Verde 

 

 

 

Legenda: 

Muito pertinente 4; pertinente 3; pouco pertinente 2; irrelevante 1 

Opinião dos peritos: 4 - 
 

    3 - 
 

   2 - 
 

    1 - 
 

 

Observações e Sugestões: 
_________________________________________________________
_________________ 

_________________________________________________________
_________________ 

_________________________________________________________
_________________ 
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Caracterização profissional de cada um dos peritos e suas sugestões 

 

Perito 1 – Professor catedrático da Universidade de Extremadura. Dispensa 

apresentações pelas diversas qualificações que apresenta.  

 

Perito 2 – Doutorada em Ciências da Educação. Especialidade na Formação de 

Professores de Matemática. Docente em várias universidades tanto em Cabo verde 

como em Portugal, docente no curso de Licenciatura em Educação de Infância. Dentre 

vários outros cursos. É autora de vários trabalhos de investigação tanto em Cabo verde 

como em Portugal. Já orientou e arguiu vários trabalhos de monografias em várias 

universidades. 

 

Perito 3 – É doutorada em Psicologia, professora adjunta na Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; docente na licenciatura de 

Educação de Infância até 2009; investigação no âmbito do desenvolvimento 

psicológico da criança e do adolescente e em necessidades educativas especiais. 

 

Perito 4 – Professora titular da universidade de Extremadura, mestre em informática 

educativa e em teoria e história da educação, publicadora de vários artigos científicos e 

capítulos de livro bem como vários projetos relacionados com a sua formação de base.  

 

Perito 5 – Doutorado em Educação: Perspetivas Históricas, Políticas Curriculares 

e de Gestão, docente em várias universidades em Cabo Verde, Coordenador do Curso 

de mestrado em Políticas Públicas Locais, Docente nos cursos de mestrado em Ciências 

da Educação e Gestão de Empresas, Universidade Lusófona, São Vicente, Mindelo. 

Orientador/Tutor em dissertações e monografias diversas e Consultor na Orientação de 

teses de doutoramentos em ciências da Educação, económicas e meio ambiente aos 

doutorandos das Universidades de Minho e Universidade de Santiago de Compostela.  

Com várias publicações na área de educação. 

 

 

Opinião dos peritos 

Comentário das sugestões dos peritos relativamente ao sexo dos inquiridos todos os 

peritos são de opinião que não é relevantes para o estudo, concordamos que não seja 
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relevante, não obstante considerava-a importante mantê-la por uma questão de 

curiosidade uma vez que a maioria ou senão todos os profissionais são do sexo 

feminino. Ainda o perito 2 refere que nenhum dos objetivos refere a diferenciação em 

termos de género, pelo que esta questão apenas serve para caracterizar de forma geral os 

sujeitos, mas não é relevante para o estudo. Por isso no questionário final eliminaremos 

esta questão. 

 

Perito 1- nos deixou poucas recomendações. Apenas pontuou com pouca pertinência 

algumas questões. 

O perito 2- deixou-nos várias sugestões pertinentes no que tange a forma como 

relacionar as questões bem como a relação que as questões têm com os objetivos do 

estudo. Essas sugestões serão todas acatadas.  

Nomeadamente o perito 2 disse: O primeiro grupo de questões é bastante pertinente 

para o 1º objetivo referido. Devem ser cruzadas entre si e, eventualmente, com outras 

questões que contribuam para a caracterização da realidade da educação de infância nas 

ilhas de Santiago e São Vicente 

O questionário deve ter, logo no início, o fim a que se destina, quer as instruções de 

preenchimento; 

As questões assinaladas devem ser, em nossa opinião, reorganizadas; A redação das 

questões deve ser revista, visando a clarificação de algumas questões assinalas. Em 

nossa opinião o questionário está, no geral, bem construído e serve os objetivos do 

estudo. Todas as observações do perito 2 foram acatadas. 

O perito 3 sugeriu que em vez de colocar anos de serviço e a idade em escala que 

poderia deixar o espaço para colocar a idade, bem como os anos de serviço. Poderia ser 

interessante, mas optamos por deixar em escala uma vez que através desta abarcará 

todas as idades. 

O perito 1 e 2 consideram a questão sobre entidade patronal pouco pertinente, mas 

manteremos esta questão para poder fazer relação entre as práticas dos profissionais das 

diferentes entidades. 

O perito 5 nos disse o seguinte: 

Na minha opinião o questionário está bastante rico. Contudo, sugeria encurtá-lo um 

pouco para não ser cansativo para os inquiridos. O que mais vale é a qualidade do 
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questionário e não a quantidade de questões colocadas e por outro lado, explorar e 

interpretar com eficácia as repostas dadas. Reveja os números (14, 15, 25, 26, 27, 30, 35 

e 50). A opinião do perito 5 também foi acatada. 

Comentário da opinião dos peritos. 

Embora quase todos os peritos consideraram a questão 33 pertinente, o perito 2 deixou 

claro que este aspeto não estava expresso em nenhum dos objetivos traçados. Por isso 

analisei e resolvi eliminá-lo não só por esta questão levantada pelo perito 2, mas porque 

isto me levaria a dar atenção a uma área da educação pré-escolar mais do que outra.  

Com as sugestões dos peritos fez nos excluir algumas questões e colocar outras para 

puder responder aos objetivos traçados, por exemplo. Por excluir a questão 40 surgiu a 

ideia de criar mais um grupo de questões que me permitiria caraterizar o jardim de 

infância dos nossos inquiridos, como podemos ver assim algumas perguntas que 

estavam no grupo dados pessoais e profissionais (questão 10 da lista de validação) 

passaram para esse grupo. Mais se salienta que para além das questões alteradas 

também foram alteradas a modalidade de resposta utilizando a escala de likert tanto para 

quantidade como para frequência conforme se pode ver no questionário final no anexo 

10, daí pode surgir a pergunta? Porque essas mudanças? Foi a partir da sugestão deixada 

pelo perito 2 na forma como cruzar os dados, notei que a forma como estavam 

formuladas algumas questões não dariam-nos muita chance de interpretação mais 

exaustiva pensando na modalidade de resposta apenas com a escala de likert para 

atitudes. Ex- questão 10 (lista de validação) 

  

Nº Questões           

10 Onde situa o jardim de infância onde trabalha? 

11 Qual é o número de criança existente na sua turma 

12 Quantos adultos trabalham na sua turma? 

13 O jardim de infância onde trabalha é próprio, cedido ou alugado. 

14 O jardim de infância onde trabalha é adequado…com 7 modalidades de escolha 

múltipla. Como se pode ver no questionário final 

15 O jardim de infância onde trabalha possui materiais didáticos. 
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Com as sugestões dos peritos, chegamos a conclusão, que isso contribui para a 

reorganização do questionário, bem como a qualidade do mesmo. 

 

Análise da consistência interna do questionário através do teste de fiabilidade, pelo 

cálculo de alfa de Cronbach 

Apos, isso fizemos a aplicação do pré-teste com as perguntas que foram validadas pelos 

peritos, lançamos os dados no SPSS,  e utilizamos a estatística de fiabilidade alfa de 

crombach que é o mais conhecido e o mais usado segundo  (Lucian, 2017, p.66) 

 

Os dados de alfa de crombach variam de 0 a 1 segundo o mesmo autor. Entretanto “em 

regra admite-se valores acima de 0,6” segundo Malhotra, 2013 citado por Lucian, 

(2017) ou 0,7 (Gouveia, Santos, & Milfont, 2013) citado por Luciam ( 2017) 

   

Eis abaixo o resultado da estatística de fiabilidade alfa de crombach  

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,830 53 

Portanto podemos dizer que o nosso resultado é aceitável porque é acima de 0,7. 

Eis abaixo o resumo do processamento dos casos: 

 

Resumo do processamento de caso 

 N % 

Casos 

Válido 10 50,0 

Excluídos 10 50,0 

Total 20 100,0 

 

Procedimento sobre a aplicação do questionário.  

No presente estudo, aplicamos o questionário aos profissionais de infância de duas ilhas do 

país, nomeadamente, S. Vicente e Santiago. Escolhemos ilhas com maior densidade 

populacional e consequentemente com maior número de profissionais de infância. Sendo 

uma a norte do país, que faz parte do grupo das ilhas do barlavento (S. Vicente) e uma a sul 

que faz parte do grupo das ilhas do sotavento (Santiago), como se pode localizar no mapa 

que se segue 
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Figura 9:Mapa de aplicação do questionário 

 

 

A administração desses questionários, ou seja, uma boa parte (123) aconteceu de forma 

não habitual. Porque muitos dos jardins de infância e profissionais de educação de infância 

se encontravam em período de férias, tivemos de deslocar aos respetivos jardins de 

infância que ainda estavam em funcionamento, para distribuirmos os questionários. 

Encontrar os jardins de infância e os profissionais não foi tão difícil na cidade da praia, 

porque tínhamos uma lista de contatos de todos os estabelecimentos que tinham contato 

telefónico bem como a sua localização. No interior da ilha foi fácil uma vez que 

conhecíamos muitas das monitoras, orientadoras e educadoras dado que a investigadora 

era coordenadora da educação pré-escolar em Santa Catarina e vez por outra dava algumas 

sessões de capacitação para esse pessoal. Em alguns jardins de infância privados tivemos 

de pedir autorização do pessoal responsável para sua aplicação tanto pessoalmente como 

via correio eletrónico43. Por outro lado, muitos que aceitaram responder não devolveram a 

tempo o que nos levou a deslocar várias vezes a fim de o recolher. Um aspeto importante 

foi conversar diretamente com esses profissionais e ouvir os seus clamores pela falta de 

atenção que alegam não ter recebido por parte do Ministério da Educação, muitos se 

interessaram pelo estudo e até valorizaram as questões do questionário uma vez que 

afirmaram que lhes fez pensar sobre a sua prática pedagógica e ter um olhar mais critico, 

sobretudo no que tange as leis relativas ao setor. Conseguimos distribuir uma parte durante 

 
43 No anexo 12 a carta enviada a uma Diretora de um jardim de infância privado na cidade da praia bem 

como para a delegada do ME em São Vicente 
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o mês e julho e as restantes só foi conseguido no mês de setembro quando regressaram de 

férias.  

Ademais, para a ilha de São Vicente não foi muito fácil, uma vez que contactamos várias 

pessoas que nos facilitassem na aplicação do questionário, mas os mesmos não se 

prontificaram. Pelo que no mês de setembro com a preparação para o início do ano letivo a 

própria delegada do ME e as coordenadoras do pré-escolar local colaboraram para que 

esse estudo se efetivasse contactando todos os proprietários dos jardins de infância e 

combinaram uma data para que eu pudesse passar e aplicar o questionário. Daí que 

deslocamos a ilha de São Vicente nos dias 19 a 21 de setembro para administração direta 

do questionário aos oitenta e três profissionais de infância na ilha, desistindo 

definitivamente da versão online. Mais se informa que isso nos permitiu conhecer a 

maioria das infra-estrura da educação pré-escolar na ilha com apoio direto das 

coordenadoras do pré-escolar e da viatura da delegação do ME em São Vicente. 

Por isso, devido aos constrangimentos acima referenciados mesmo tendo os de Santiago 

completamente aplicados e lançados esperamos algum tempo para recolher os dados da 

ilha de São Vicente 
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CAPÍTULO V - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
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O presente capítulo apresenta os resultados do estudo realizado. Iniciaremos por 

apresentar a análise documental relativo à legislação cabo-verdiana; de seguida os 

resultados das análises de conteúdos efetuadas às entrevistas realizadas; por último, 

iremos apresentar os resultados da análise do questionário.  

 
 

 

1. RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL DA LEGISLAÇÃO CABO-

VERDIANA  

Efetuamos a análise da legislação cabo-verdiana com enfoque nos aspetos relacionados 

com as políticas, as práticas educativas na educação pré-escolar e as definições do 

próprio conceito a nível da legislação.  

 

Para a categoria “definição” foram criadas duas subcategorias, nomeadamente 

público–alvo e tutela. Relativamente ao público-alvo a antiga LBSE, Lei n°103/III/90 

de 29 de dezembro define esse público como sendo crianças dos 3 aos 6 anos de idade 

e crianças dos 4 aos 6 anos de acordo com decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio. Segundo 

essa mesma lei a educação pré-escolar é de iniciativa das autarquias, de instituições 

oficiais e de entidades de direito privado.  

 

Em relação à categoria “responsabilidades estatais para a educação pré-escolar” foram 

criadas duas subcategorias: responsabilidades do Estado e responsabilidades do Ministério 

da Educação. A nível das responsabilidades do Estado, a Constituição do República prevê 

para o estado: promover, incentivar e organizar a educação pré-escolar ; Garantir o 

direito à igualdade de oportunidades de acesso e de êxito escolar” e criar condições para 

o acesso de todos, segundo as suas capacidades, aos diversos graus de ensino; Incentivar 

e apoiar, nos termos da lei, as instituições privadas de educação, que prossigam fins de 

interesse geral; direito à proteção da família, da sociedade e dos poderes públicos, com 

vista ao seu desenvolvimento integral; Cabe ao Estado ainda definir normas técnicas e 

pedagógicas para o subsistema, Promover as medidas necessárias no sentido de se 

promover a universalização do acesso a este subsistema por todas as crianças na faixa 

legal correspondente, independentemente do seu local de residência e da condição 

socioeconómica das respetivas famílias; Fiscalizar a qualidade do ensino ministrado nos 

estabelecimentos de ensino particular ou cooperativo e as condições do seu 

funcionamento; Apoiar ações pontuais de formação para os docentes do ensino 
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particular e cooperativo; deve adotar “medidas de incentivo e apoio que permitam a 

todas as crianças ingressar no ensino básico após frequentarem a educação pré-escolar” 

, ainda no que tange a responsabilidades do ministério da educação encontramos que 

este tem a coordenar pedagogicamente; Acompanhamento do desenvolvimento do 

subsistema, das normas e regulamentos que esse sistema deverá obedecer segundo o 

Decreto lei nº5/2001 de 1 de fevereiro; Elaborar as orientações curriculares e outros 

materiais de apoio didático/pedagógico. (Decreto-lei nº4/2001 de 1 de fevereiro). 

 

No que refere à categoria Formação de educadores de infância elencamos duas 

subcategorias a formação inicial e formação continua.  

O decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio na sua parte introdutória salienta que “propugna-se 

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”. 

Relativamente a formação inicial a LBSE 103/III/90 

diz que ela é institucionalizada como passo fundamental e deve ser integrada nos planos 

científicos, teórico e pedagógico. E no que toca a formação continua a mesma lei 

salienta que deve permitir o aprofundamento e a atualização de conhecimentos e de 

competências profissionais. E o decreto-lei no2/2010 complementa que “A formação 

contínua constitui um direito e um dever dos educadores de infância”. 

 

Por seu turno a categoria Condições gerais de ingresso e frequência encontramos duas 

subcategorias Matricula/admíssão e frequência;  

Quanto à matricula /admíssão e frequência o decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio no seu 

artigo 16º nos pontos 2 e 3, mencionam que o subsistema é de  

frequência facultativa e destina-se às crianças com idades compreendidas 

entre os 4 anos e a idade de ingresso no ensino básico.  E acrescenta que o 

Estado de acordo com as suas possibilidades financeiras pode adota medidas 

de incentivo e apoio que permitam a todas as crianças ingressar no ensino 

básico após frequentarem a educação pré-escolar.  

 

Na categoria Prática pedagógica foram definidas a subcategoria metodologia de ensino 

e curriculo, neste particular o guia de atividades para a educação pré-escolar publicada 
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pelo ministério afirma que se deve utilizar metodologias globalizantes centradas na 

criança e quanto ao currículo o decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio diz que são conjunto 

das aprendizagens a desenvolver pelos alunos que frequentem o sistema e os 

subsistemas educativos 

 

Por seu lado na categoria Condições de acesso à educação pré-escolar encontramos 

três subcategorias, acesso à educação pré-escolar, recursos e apoios. No que tange ao 

acesso a EPE a LBSE diz que o sistema educativo é de livre acesso. Ainda o plano 

estratégico para educação 2017 prevê que o estado deve “Assegurar que todas as 

crianças que entram no 1º ano, tenham beneficiado de um ensino pré-escolar universal 

de 2 anos”; no entanto sabemos que cada criança que frequente a educação pré-escolar 

deve pagar uma mensalidade que varia entre 300 escudos nos jardins públicos ou 

cooperativos e entre 1000 a 8000 mil escudos nos jardins privados e isso não está 

regulamentado. Quanto aos recursos não encontramos nada a referir. Relativamente aos 

apoios o Estado refere que o mesmo adota medidas de incentivo e apoio que permitam a 

todas as crianças ingressar no ensino básico após frequentar a educação pré-escolar. 

 

Na categoria descrição encontram três subcategorias conceito, Funções da educação 

pré-escolar e Papel da educação pré-escolar no desenvolvimento das crianças. No 

que diz respeito ao conceito o decreto-lei nº2 /2010 refere que a educação pré-escolar se 

enquadra nos objetivos de proteção da infância e consubstancia-se num conjunto de ações 

articuladas com a família. Quanto a função aponta as ações supletivas das 

responsabilidades da família e quanto ao papel do mesmo tem a ver o desenvolvimento 

da criança e preparação para o ensino básico. 

 

Por fim na formação de educadores de infância elencamos duas subcategorias a 

forma de qualificação e os tipos de cursos.  

Quanto a subcategoria formas de qualificação a legislação propugna-se que em todos os 

subsistemas do ensino, incluindo no pré-escolar, os docentes tenham formação 

qualificada, sendo proporcionada a formação em exercício, nos termos em que tem 

vindo a acontecer, até aqui, com determinadas classes do pessoal docente”.    

Por seu lado o estatuto do pessoal docente, Decreto Legislativo nº 2 de 2004 no seu 

artigo 38º 



 

204 
 

 Apresenta diversos níveis para efeitos de carreira dependendo das suas qualificações 

como por exemplo: a) Educador de Infância Adjunto; b) Educador de Infância; c) 

Educador de Infância de Primeira; e d) Educador de Infância Principal.   

 

Por outro lado, não encontramos nenhuma referência quanto ao tipo de curso. 

 

 

2. RESULTADO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS  

 

 RESULTADO DA ANÁLISE DE CONTEUDO   ENTRE O DITO E O ESCRITO: A 

REALIDADE DA EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA EM CABO VERDE VISTA POR 

ALGUNS ATORES 

 

É frequente ouvir em Cabo Verde, discursos de Ministros, Vereadores da Educação, 

Presidentes das Câmaras Municipais, Professores Universitários de entre outras 

individualidades afirmarem: “a Educação Pré-escolar é muito importante no 

desenvolvimento integral das crianças, estudos demonstram que os primeiros anos de 

vida são decisivos na formação da personalidade adulta”.  

 

Nos finais de junho de 2010 O excelentíssimo Ministro da Educação e Desporto de 

Cabo Verde (Dr. Octávio Tavares), falou numa entrevista à rádio de Cabo Verde (jornal 

da manhã) em que afirmou: 

Cabo Verde não pretende ficar atrás na educação pré-escolar, na medida em 

que o governo vai fazer esforços para que este subsistema se desenvolva e 

com qualidade, apostando na formação e criação de jardins em lugares que 

não existem de acordo com lei de bases de 7 de maio de 2010 

 

De seguida, passaremos a apresentar os resultados da análise de conteúdo realizada às 

entrevistas, cujas grelhas se encontram no (anexo 8 e 9)  
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RESULTADO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS A DIVERSOS 

ATORES DA SOCIEDADE CIVIL 

 Desenvolvimento da Educação  

 

Tabela 2:Desenvolvimento da Educação 

Desenvolvimento da educação F44  

Evolui  7  

Evolui, mas há que pensar na qualidade 1  

 

Pela leitura da tabela 3, a maioria dos entrevistados 7 consideram que a Educação evolui 

com a independência. Sobretudo no que diz respeito a formação do pessoal docente, 

criação de infraestruturas adequadas, aumento de números de escolas básicas e liceus, 

formação de professores etc., e um (1) dos entrevistados refere que evolui, mas que é 

necessário agora pensar na qualidade. 

 

Conforme (Duarte, 2009), apesar dos avanços do sistema educativo, ainda há que pensar 

na melhoria da qualidade de um ensino cada vez mais competitivo. 

 

O Entrevistado E3, diz: “hoje em dia temos quase 5 dezenas de liceus, anteriormente 

(antes da independência) tínhamos apenas 2 liceus Gil Eanes em São Vicente e Adriano 

Moreira na Praia”. 

 
Tabela 3:Evolução da educação pré-escolar antes da independência 

Desenvolvimento da educação pré-escolar antes independência F  

Inexistência  4  

Existência de uma fase pré-primária (espécie de ano propedêutico 

improvisado) 

4  

 

Quatro dos entrevistados afirmaram que antes da independência, não se ouvia falar da 

educação pré-escolar e quatro (4) dos entrevistados disse que existia a classe pré-

primária que tinha os objetivos de preparar a criança para o ensino primário e a 

aprendizagem do português. 

 
44  F é a frequência, ou seja, o número de vezes que uma determinada resposta foi referenciada. Por isso 

as referências correspondem, exatamente, ao número de sujeitos entrevistados e defensores duma 

determinada ideia. 
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A entrevistada E6 afirma: 

“Antes da independência a educação pré-escolar não existia propriamente dito, uma vez 

que existia mais iniciativas informais” 

E a E3 refere:  

“Pré-escolar não teve um desenvolvimento tão acelerado como os outros subsistemas” 

Ainda acrescenta: “Atualmente as atenções estão voltadas para o pré-escolar”. 

 

E4 diz: “falando da educação pré-escolar, bem é um nível que se calhar menos evolui”. 

 

E7, “antes da independência não se ouvia falar da educação pré-escolar e nem nos 

primeiros anos da independência” 

 

E E2 diz: “O jardim funcionava como guarda de crianças” 

E segundo as outras entrevistadas (E1,E4,E5,E6), referem que o que existia: 

“É o pré-primário” que embora não tinha os mesmos objetivos, mas se 

pode enquadrar no que chamamos de educação pré-escolar sobretudo 

porque visava a preparação para a escola primária” E1 

 

Com estas afirmações podemos entender que o termo Educação pré-escolar veio a surgir 

mais tarde, não se sabe se foi antes da reforma ou não. Mas o que se sabe que o nome 

veio a ser conhecido na LBSE de 1990 (lei 103/III/90) conforme o artigo 12º, onde diz: 

O sistema educativo compreende os subsistemas de educação pré-escolar, 

de educação escolar e de educação extra-escolar, complementados com 

atividades de animação cultural e desporto escolar numa perspetiva de 

integração. 

 

Tabela 4:Após a independência (n=8) 

 F  

Até 

1980 

Surgiram primeiras iniciativas formais (ICS e outras ONGs) 3  

Não constituía prioridade  1  

Não desenvolveu 

Após independência surgiram os jardins Amílcar Cabral, mundo 

infantil e flores do Mindelo                                 

3 

1 
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 Pela análise dos dados da tabela 5, três dos entrevistados consideram que após 

independência surgiram as primeiras iniciativas, sobretudo do instituto cabo-verdiano 

da solidariedade e outras ONGs, embora para um público muito restrito (crianças 

desfavorecidas), também três afirmaram que até 1980 a educação pré-escolar não 

desenvolveu, uma vez poucos é que tinham acesso e a qualidade não era grande coisa. 

Apenas um considera que logo após a independência este subsistema não constituía a 

prioridade com a mesma urgência que o ensino básico. E disse que surgiram no Mindelo 

3 jardins de infância da Fundação Cabo-verdiana de Solidariedade. Através dos dados 

nessa data já havia mais ou menos 10 jardins de infância rurais e urbanos em Cabo 

Verde segundo a opinião de dois dos entrevistados. 

E pelo extrato das entrevistas: 

E5 diz: “Depois da independência, quase 10 anos depois, surgiu mais iniciativas, havia 

já uma preocupação maior com a educação pré-escolar, mais no âmbito social”, isso 

demonstra que a educação pré-escolar começou a emergir-se mais com um sentido de 

apoiar as famílias mais carenciadas. 

Algo também de muito interesse foi nos dito pela E6 foi em relação a atenção que os 

Ministérios tanto da educação como da saúde davam aos jardins recém-criados.  

“Havia muito apoio e mais atenção por parte do Ministério da educação. Havia 

também bastante atenção à saúde das crianças, porque havia visitas de enfermeiros 

regularmente aos centros de educação pré-escolar”. (E6) 

Será que atenção que se dava tanto ao pré-escolar, por parte destes Ministérios, devia-se 

ao facto que até 90, a educação pré-escolar estava sem “domicílio”, a não ser a atenção 

especial que o estado dava através do Instituto Cabo-verdiano de Solidariedade?  

 
Tabela 5:Desenvolvimento da Educação Pré-escolar após 90 

Desenvolvimento da educação pré-escolar após 90 F  

Desenvolveu 4  

Evolui na medida das opções feitas 4  

 

Após 1990, a maioria dos entrevistados (4) afirmam que os ganhos para a educação pré-

escolar foram enormes e que este começou a desenvolver-se. Apenas um considera que 

evolui a medidas das opções feitas, mas que poderia desenvolver mais.  
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Tabela 6:Qualidade e importância da educação pré-escolar 

As crianças desenvolvem-se integralmente se tiverem: F  

Pessoal docente formado e qualificado 8  

Abordagem integrada da pequena infância 4  

Espaços físico adequados e bem organizado 8  

Primeira etapa da educação básica 7  

 

Nota: quatro dos entrevistados não mencionaram a abordagem integrada da pequena infância. 

 

Todos os entrevistados (8) consideram que a qualidade desse subsistema seria de 

extrema importância para o desenvolvimento das crianças, e que isso só aconteceria se 

elas tiverem um pessoal docente capaz (formado e qualificado). 

Ainda quatro afirma que a abordagem integrada da pequena infância, baseada numa 

visão multissectorial e multidisciplinar na análise dos problemas é uma boa estratégia 

para o melhoramento deste subsistema. todos entrevistados afirmaram que espaços 

físicos adequados e bem organizados com materiais didáticos suficientes e de qualidade 

contribuem para o desenvolvimento das crianças e consequente a melhoria deste 

subsistema. ainda consideram que esta etapa educativa é a primeira no sistema do 

educativo e que contribui para uma formação ao longo da vida. 

Um dos entrevistados diz: 

 “Quem não consegue ser um cidadão em miniatura, não consegue com 

certeza ser na adolescência e muito menos no adulto, será no mínimo um 

cidadão arrogante… e este não queremos para Cabo Verde” (E3) 

 

Ainda recentemente numa entrevista ao jornal da noite JN 2015 de 23 de abril, a ex. 

Ministra da educação de Cabo verde Undina Ferreira afirmou que: “não podemos falar 

de uma educação de qualidade se a sociedade não vai bem”  

Daí que podemos pensar em encarar a educação pré-escolar como um projeto de 

cidadania como afirma (Vasconcelos, 2001.) 
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Tabela 7:As mudanças significativas no subsistema (n=8) 

Após reforma de 1990 F  

1990 Inserção do subsistema ao sistema educativo 8  

Existência de algumas escolinhas privadas (pikinoti, 

escolinha 1 e 2 na Praia, SOS na Assomada, água de 

gato em são Domingos, escolinha Isidora em São 

Vicente) 

4 E3,E1, 

E6 e E8 

1992 

 

Gestão das autarquias 7 E1 a E7 

Criação da Direção da Educação Pré-escolar e Básica. 7 E1 a E7 

 

1998 

Curso de educadores de infância piloto desenvolvido 

pelo IP em são Vicente em cooperação com a Escola 

superior de educação de Leira e João de Deus de 

Portugal 

3 E4, 

E6,E7 

 

 

 

2001 

 

Existência do colégio da turminha, colégio semear (..) 

Definição do perfil e atribuições aos coordenadores 

pedagógicos para a educação pré-escolar 

3 E3,E1,E5 

Criação de normas pedagógicas e técnicas para o 

funcionamento dos jardins de infância 

2001 

 

 

 

Mesa-redonda sobre a pequena infância realizada em 

Santo Antão  

3 E3,E4,E6 

Abordagem integrada da pequena infância em três 

concelhos de Santiago (Praia, Santa cruz e Calheta). 

1 E3 

2005 

 

 

 

 

Abordagem integrada da pequena infância a nível 

nacional 

3 E4,E5,E3 

Pela primeira vez em Cabo o ISE abre um curso superior 

em educação de infância 

Formação de nível médio é desenvolvido pelo IP 

4 E1,E2 

E4, E5 

2008 Nos jardins de infância eu acho que foi assumir que todas as 

crianças têm o mesmo direito mesmo não frequentando o 

jardim de infância 

1 E8 

 

Todos os entrevistados consideram que houve mudanças e melhoria no subsistema da 

educação pré-escolar sobretudo a partir de 1990 com a sua inserção na Lei de Bases do 
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Sistema Educativo (lei 103/III/90), com a gestão das autarquias a partir de 1992 e com a 

criação do departamento da educação pré-escolar e básica dentro da orgânica do 

Ministério da Educação.  

Contudo três dos entrevistados referem ainda uma mudança que ocorreu é com a criação 

de um curso de educação de infância piloto desenvolvido pelo instituto pedagógico (IP) 

em 1998.. 

 

Relativamente a assunção pelas Câmaras Municipais a entrevistada (E3) diz: 

“A Promoção do desenvolvimento da educação Pré-escolar tem a ver com 

assunção das autarquias, mas também a criação da Lei de bases 103/III/90 

que deu orientações claras, não é proprietário dos jardins, e nem entidade 

empregadora, sobre o pré-escolar assume a formação, coordenação 

pedagógica, assistência técnica e capacitação”. 

 

Ainda, E8, nos diz que uma das maiores mudanças foi assumir que: 

“Nos jardins de infância eu acho que foi assumir que todas as crianças têm o mesmo 

direito mesmo não frequentando o jardim de infância.” 

Entretanto dois dos entrevistados referiram ainda que a partir de 2001, houve criação de 

várias escolinhas privadas com grandes condições (colégio da turminha, colégio semear 

entre outros existentes em Cabo Verde) que vieram a dar mais oportunidades as pessoas 

em termos de qualidade deste subsistema. Também um dos entrevistados referiram a 

abordagem integrada da pequena infância como uma das mudanças significativas que 

aconteceu em Santiago através de uma atenção pormenorizada45 dada aos três concelhos 

de Santiago (Praia, Santa cruz e Calheta de São Miguel) devido algumas fragilidades 

que a educação pré-escolar apresentava nestas zonas. Os entrevistados (E3,E4,E5) 

afirmaram ainda que a mesa-redonda sobre a pequena infância que aconteceu em Santo 

Antão deixou grandes recomendações para melhoria do subsistema. Ainda (E3, E4, E5) 

consideram que a abordagem integrada da pequena infância a nível nacional é sem 

dúvida um marco para a educação pré-escolar porque analisará mais de perto os 

principais constrangimentos destes subsistemas e tentará colmatá-los. Por fim (E1,E2 E4, 

E5) consideram a existência de cursos superiores (a partir de 2005) e médio de 

 
45 Esta atenção pormenorizada consistia numa visão holística da criança em termos de educação, saúde, 

desporto e justiça. 
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educadores de infância no país foi de grande importância uma vez que até a data o curso 

superior deste pessoal docente só acontecia no estrangeiro.  

 

Tabela 8: Constrangimentos a nível do pessoal docente 

 

Ainda pela leitura da tabela 10 notamos que todos os entrevistados considera que a falta 

de qualificação dos profissionais da infância e a falta de enquadramento do pessoal 

formado e os do terreno  é um dos grandes problemas do subsistema, 2 dos 

entrevistados refere que se está a dar tanta atenção ao ensino superior em detrimento 

deste subsistema e 1 dos entrevistados considera difícil montar qualquer plano 

curricular do curso de educadores de infância devido ao nível académico deste pessoal 

docente. 

Pelo extrato das entrevistas podemos realçar: 

“O perfil dos educadores de infância são mais “dispares” possíveis por isso 

fica difícil aplicar qualquer plano curricular, veja na década de 90 o 

profissional desta área recrutada era de toda casta permita-me o termo” 

(E3). 

E4 afirma: 

“Falta de pessoal fixo, devido a falta de enquadramento, e notamos que 

encontramos pessoas que utilizam esta profissão como trampolim para 

agarrar uma outra oportunidade”  

 E ainda acrescenta “muitos preferem fazer formação em outra área, 

devido a inexistência de um salário adequado.” 

E7 salienta: 

“Há um investimento muito grande no ensino superior, ensino superior 

quase que se está a esquecer da educação pré-escolar, ou se coloca no 

plano secundário, devia ser o contrário ou em pé de igualdade” (E7) 

Nesta sequência, Fulghun (1988, p.7) diz: 

Pessoal docente F 

Pessoal docente sem qualificação 8 

Falta de enquadramento pessoal docente formado e os do terreno 8 

Demasiada atenção ao ensino superior em detrimento deste subsistema 1 

Dificuldade de Montagem de planos curriculares de formação   1 
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Tudo o que hoje preciso realmente saber, sobre como viver, o que fazer e 

como ser, eu aprendi no jardim de infância. A sabedoria não se encontrava 

no topo de um curso de pós-graduação, mas no montinho de areia da 

escolinha do maternal 

Isto significa de acordo com as ideias de Fulghun (1988) a educação desde a tenra idade 

é de grande relevância. 

E E4 e E7 afirma que “não há um pessoal fixo na EPE”. Isto pode demonstrar alguma 

fragilidade no sistema de acordo com (Muenchow & Weinberg, 2016) 

 

Uma das entrevistados refere:  

Ademais E6 opina:  

 “Acho que se deve melhorar a educação pré-escolar porque ela é a base 

da educação”. 

 
Tabela 9:Constrangimentos a nível de condições dos espaços físicos 

Espaço físico F  

Logo após a independência, os espaços físicos eram inadequados ou 

mesmo inexistentes. 

 

2 

 

 

Existem alguns jardins-de-infância com poucas condições. 2  

Ainda existe vários jardins de infância a funcionar em casas alugadas 3  

Nota: um dos entrevistados não respondeu e a esta pergunta. 

 

O espaço físico foi referido pelos entrevistados como um dos constrangimentos deste 

subsistema, sendo que E1, E2 afirma que logo após a independência alguns jardins 

funcionavam nas casas das monitoras, debaixo de árvores, E3 e E4 considera que ainda 

existe jardins de infância sem casas de banho, sem cozinha.  Ou seja, existem alguns 

jardins-de-infância com poucas condições e E5, E6, e E7 consideram que ainda existe 

vários jardins-de-infância a funcionar em casas alugadas. 

 Uma das entrevistadas refere: “Nos primeiros anos não tínhamos um espaço físico, as 

atividades e as brincadeiras eram feitas ao ar livre debaixo de árvores” (E6) 
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subcategoria: Constrangimentos a nível da organização do subsistema 

Tabela 10:Constrangimentos a nível da organização do subsistema n=8 

 

A organização do subsistema podemos notar que quatro dos entrevistados (E1, E2, E3, 

E4) considera que há uma falta de ligação da educação pré-escolar com os outros 

subsistemas sobretudo o básico, 6 dos entrevistados (E1.E2, E3, E4, E6, E8) afirmam 

que há falta de atenção para este subsistema por parte do Ministério da Educação 

através das delegações concelhias e das Câmaras Municipais.  

 

Como afirma a entrevistada E4:  

“A pequena de infância é de todos e é de ninguém (…) Toda gente 

considera importante, a educação de uma criança desde a tenra idade, mas 

na hora de assunção de responsabilidade, fica-se sem saber de quem é a 

educação pré-escolar”.  

E pelas palavras da entrevistada E3 diz  

“Atualmente todas as atenções de alguns anos a esta parte estão sendo 

voltadas para a educação pré-escolar” 

 

Ainda dois dos entrevistados considera que apesar de existirem algumas leis para este 

subsistema elas facilmente são negligenciadas, dois dos entrevistados consideram que 

há uma ligação deficiente entre algumas Câmaras Municipais e as delegações de 

Ministério da Educação e Desporto principalmente na ilha de Santiago. Três 

Entrevistados consideram que a indefinição de uma política para a pequena infância é 

também um grande constrangimento para a afirmação e organização deste subsistema. 

 

 

Organização do subsistema  F  

Falta de ligação entre os subsistemas pré-escolar e básico) 4  

Falta de atenção para o subsistema por parte do Ministério da Educação e 

das Câmaras Municipais. 

6  

Não cumprimento das leis existentes 2  

Ligação deficiente entre as Delegações e a Câmaras Municipais. 3  

Indefinição de política para a pequena infância 4  

 



 

214 
 

Em relação ao cumprimento das leis apenas 1 dos entrevistados considera que não se 

cumpre as leis existentes, nomeadamente a lei nº5/2001 de 1 de fevereiro que define as 

normas pedagógicas e técnicas da educação pré-escolar porque como diz o entrevistado 

E4:  

“Na prática em relação aos coordenadores, como sabemos a maioria não 

tem uma formação específica na área do pré-escolar (…) existe também 

muitos jardins oficiais, mas sem as mínimas condições, é só ver muitos 

jardins privados e os das Câmaras Municipais”  

 

 

Subcategoria: Constrangimentos a nível dos materiais didáticos 

  

Tabela 11:Constrangimentos a nível dos materiais didáticos 

 

Na subcategoria: Constrangimentos a nível dos materiais didáticos seis dos 

entrevistados considera que a falta de material didático e a pouca oferta dos mesmos no 

país é um dos constrangimentos para o subsistema. Essa questão não foi respondida por 

2 dos nossos entrevistados. 

 

E pelas palavras de um dos entrevistados que foi monitora de infância durante 11 anos 

desabafa: 

 “O maior problema que eu senti como monitora é sem dúvida: “Falta de material 

didático…E sem material fica difícil trabalhar” (E2) 

Como nos diz Zabalza (1998)   

Os materiais didáticos constituem uma condição básica para que se possa 

dar uma Atenção privilegiada aos aspetos emocionais, permitindo assim o 

uso de linguagem enriquecida; e consequente a diferenciação de atividades 

para abordar todas as dimensões do desenvolvimento e todas as 

capacidades” todos estes aspetos fazem parte de uma educação de infância 

de qualidade. 

 

 Materiais didáticos F  

Poucos materiais didáticos 

Falta de alguns materiais no país. 

6 

6 
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Categoria: Proposta de melhoria para o subsistema  

Subcategoria: Perspetiva de desenvolvimento 

Tabela 12:perspetiva de desenvolvimento 

 

Perspetiva de desenvolvimento F  

Investimento na formação, aquisição de materiais e melhoria dos 

espaços físicos dos jardins 

8  

Melhor ligação entre os subsistemas e melhor ligação entre as 

delegações e as Câmaras municipais 

8  

Enquadramento do pessoal docente formado 8  

 Cumprimento das leis existentes e definição de uma política 

clara para a pequena infância. 

2  

Generalização da educação pré-escolar  4 

 

 

 

Imprimir muita mais atenção à educação pré-escolar. 3  

 

No que tange as propostas de melhoria para o subsistema, todos entrevistados 

consideram que o investimento na formação, aquisição de materiais, a melhoria das 

infraestruturas e consequentemente a melhor ligação entre os subsistemas e a melhor 

ligação entre as delegações do Ministério da Educação e Desporto e as Câmaras 

Municipais, O enquadramento do pessoal docente formado poderia melhorar e muito a 

qualidade deste subsistema e seu desenvolvimento. 

 

Dois dos entrevistados afirmaram que o cumprimento das leis existentes e 

posteriormente a definição clara de uma política para a pequena infância melhoraria e 

muito o subsistema. 

Um dos entrevistados referiu: 

“Se me perguntarem a mim como presidente de instituição de formação, 

qual é o meu maior desejo? (...), é que os educadores de infância formados 

pelo instituto pedagógico sejam enquadrados”.(E3) 

  

Ainda dentro das propostas de melhoria, quatro dos entrevistados consideram que a 

ideia que o governo tem em generalizar a educação pré-escolar seria uma justiça enorme 
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ao subsistema, uma vez que este subsistema se chegaria a todos os cantos do país e 

teriam com certeza o aumento de frequência por parte das crianças. 

Por fim três dos entrevistados afirmam que é necessário dar mais atenção a esse 

subsistema tanto por parte do Ministério da Educação, das Câmaras Municipais e de 

toda a sociedade civil. 

Em consonância com isso o plano estratégico para a educação (2005, p.24), recorda-nos 

ainda que existem disfuncionamentos e assimetrias dos quais importa destacar: 

- A desarticulação entre o pré-escolar e o ensino básico evidenciada por 

uma mudança brusca de conteúdos, de metodologias, de posturas e até do 

ambiente físico; 

- A insuficiente qualificação dos docentes e a concentração dos professores 

mais qualificados nos meios urbanos; 

- A utilização de metodologias, muitas vezes, não propiciadoras do 

desenvolvimento da criatividade e da participação da criança; 

- Sistema demasiado centralizador, não favorecendo o papel da escola 

como centro de comunicação e de adoção de comportamentos mais 

favoráveis sobre os direitos, o género, a saúde e a higiene. 

 

Seguidamente passaremos a apresentar o resultado do estudo 2. 

 

Estudo 2. O cenário da educação de infância em Cabo verde visto pelas Técnicas 

da Educação pré-escolar do Ministério da Educação  

2.2 RESULTADO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS AS 

TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

  

Na realização da análise de conteúdo às entrevistas das técnicas da Educação pré-

escolar do Ministério da Educação (TME1, e TME2 e TME3) foram criadas 8 

categorias e 30 subcategorias que passaremos a apresentar: 

  

No que concerne a primeira categoria Caracterização da coordenação e dos serviços 

prestados foram definidas as seguintes subcategorias: 

▪ Existência da direção/coordenação da educação pré-escolar 
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▪ Recursos humanos 

No que diz respeito à subcategoria Existência da direção/coordenação da educação pré-

escolar o entrevistado TME1 refere que em 1999 surgiu a figura de coordenadora na 

delegação escolar que era a professora Ana, Ana Maria que também não era do pré-

escolar. O entrevistado TME2 refere que Não foi criada a direção, já existia A Direção do 

ensino básico que se chamava DIFOP46… posteriormente é que o Ministério chama a si 

a coordenação da educação pré-escolar e passa a ser a direção do ensino básico e pré-

escolar   E entrevistado TME3 Diz que existe essa coordenação desde 1992/93 salvo 

erro, aqui em São Vicente sempre existiu a coordenação do pré-escolar. 

Quanto a subcategoria recursos humanos disseram TME1 disse que são duas 

coordenadoras, TME2 disse que na verdade somos quatro técnicas para dar as 

respostas a nível do pré-escolar e a nível nacional. E por último o entrevistado TME3 

disse somos três coordenadores 

 

Na categoria formações realizadas por ano letivo definimos as seguintes subcategorias 

▪ Número de formação por ano letivo 

▪ Pontos fortes 

▪ Pontos fracos 

▪ Publico alvo 

 

Quanto á subcategoria número de formação por ano letivo o entrevistado TME1 diz que 

várias de acordo com a necessidade. Fazemos isso para levar mais informações e o 

saber fazer junto das crianças. A TME2 afirma as formações sempre que tivéssemos 

financiamento conseguíamos fazer. E a entrevistada TME3 conta “fazemos algumas 

formações”.  

 

No que diz respeito aos pontos fortes das formações a entrevistada TME1 afirma que é 

levar o saber fazer para perto dos profissionais de infância, a entrevistada TME2 «As 

pessoas sentiram que não estavam sozinhas como estando navegando num mar sem 

apoio». Por fim a entrevistada TME3 é ver que elas estão melhorando. 

 

 
46 DIFOP- Conforme a TME2 era o nome da Direção do Ensino Básico. 
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Em relação a subcategoria pontos fracos a entrevistada TME1 diz “Não poder 

acompanhar no terreno o efeito das formações sobretudo nos jardins de infância mais 

distantes” TME2 conta que “a duração das formações e não conseguir acompanhar o 

trabalho realizado após as formações”. O acompanhamento. A TME3 diz «não consigo 

apontar nenhum ponto fraco das formações realizadas”. 

 

 A subcategoria público-alvo cada uma das entrevistadas afirmaram para quem era as 

formações sendo que TME1 diz que “era para todo o pessoal monitoras, orientadoras e 

educadoras” a entrevistada TME2 “era para todos As formações eram ministradas 

tanto para as monitoras como para os coordenadores” e ainda “é apenas para as 

orientadoras” segundo a opinião de TME3. 

 

Na categoria Políticas para a educação pré-escolar definimos as seguintes subcategorias: 

▪ Efeito da alteração da frequência  

▪ Estudos sobre impacto da lei 

No que tange a subcategoria efeitos da alteração de frequência as opiniões dos nossos 

entrevistados são as seguintes: TME1 afirma “No ano seguinte algumas crianças não 

foram para os jardins principalmente no primeiro trimestre e não foram para os 

jardins” a TME2 conta “As crianças continuaram a ir ao jardim” a TME3 descortina 

dizendo “Essa lei trouxe outras desvantagens aos jardins. os pais deixaram de pagar os 

jardins e as crianças mudam constantemente de jardim”.  

 

▪ Por outro lado, na subcategoria Estudos sobre impacto da lei, as três 

entrevistadas  

Afirmaram o seguinte: TME1 afirma em termos de estudo não houve. O Ministério da 

Educação não mencionou. A TME2 também claramente que Estudos não houve, mas a 

nível os anuários dos Ministérios é possível ver que não teve impacto. E a TME3 é 

contundente afirmado que «estudos não houve» 

 

Na categoria Decreto-Lei nº2/2010 de 7 de maio apresentamos as seguintes 

subcategorias 

▪ Generalização do acesso 

▪ Aumento da idade de frequência 

▪ Objetivo de aprendizagem de uma língua estrangeira 
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▪ Clarificação o papel o governo 

▪ Efetivação da lei. 

Na subcategoria Generalização do acesso a TME1 conta “É claro que essa lei ainda não 

entrou em vigor, mas em Santa Catarina temos em todos cantos um edifício de 

educação pré-escolar. Isso já e um ganho” TME2 diz que “o ME apresenta cenários de 

generalização e de pelo menos um ano de obrigatoriedade” e TME3 concorda dizendo 

que “é uma medida boa”. 

 

No que tange a subcategoria aumento da idade de frequência. TME1 diz: “Acho que 

mesmo antes da lei isto estava desenhado assim, porque na verdade a educação pré-

escolar começa aos 4 anos”.. E TME2 afirma “Penso que isto não terá efeito nenhum 

no subsistema” e por último TME3 “Poderá prejudicar se pensarmos nos benefícios de 

uma educação de qualidade desde a mais tenra idade. Se for para os privados 

prejudica muito”. 

 

Por outro lado na subcategoria objetivo de aprendizagem das línguas oficiais e de uma 

língua estrangeira, TME1 “Está projetado, mas ainda está a ser um sonho. Temos de 

pensar no pessoal docente que temos, que nem mesmo sabe falar muito bem a língua 

portuguesa” TME2 “É uma boa medida, mas que ainda o país não tem condições para 

implementar” e TME3 “é bom, mas ainda parece que apenas alguns privados têm 

condição para colocar em prática” 

 

Na subcategoria Clarificação o papel o governo 

TME1: afirma “Eu penso a meu ver que há que se sentar a mesa de todos os níveis 

quem por direito está a tutelar a educação pré-escolar e rever as políticas e tomar as 

decisões e compartilhar as responsabilidades” TME2  não pronuncia sobre essa 

questão. TME3 “É bom que se saiba de quem é o pré-escolar porque muitas vezes nós 

os coordenadores, que levamos o pré-escolar as costas, salvo a expressão” 

 

Na subcategoria efetivação da lei todos os entrevistados responderam que” toda lei leva 

o seu tempo para ser colocado em prática por isso essa lei de 2010 também ainda não 

entrou em vigor”. A TME1 acrescente “Se tem sido feito alguma coisa, na prática ainda 

não vi nada” 
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 Na categoria Planos de estudos do curso de educação de infância elencamos as 

seguintes subcategorias: 

• Participação na elaboração  

• Participação como docente ou colaborador de Estágio 

• Respostas do plano às dificuldades do pessoal docente 

Quanto a participação na elaboração de planos de estudos a TME1 diz “Foi uma vez que 

o Diretor Joaquim falou comigo, mas de maneira informal” 

A TME2 afirma “Na elaboração dos planos de estudos não eramos convidados” e a 

TME3 desabafa «Nunca participei». 

No que concerne à Participação como docente ou colaborador de estágio, as respostas já 

são outras TME1 E TME2 já deram aulas e já colaboraram no estágio, mas a TME3 

nunca deu aulas. 

TME1 – “Já colaborei no estágio e também já dei aulas no curso profissional” 

TME2 – “Fomos convidados a dar alguns módulos. Aqui na praia dávamos alguns 

módulos” 

TME 3 – “Nunca dei aulas” 

Quanto às respostas do plano às dificuldades do pessoal docente todos os entrevistados 

são de opinião de que aqueles que se formam tem mais conhecimentos. 

 TME1 - “Aquelas que sai sempre tem novos conhecimentos” TME2 - “há uma 

evolução das práticas” e TME 3 - “É claro que as que se formam tem mais 

conhecimentos” 

 

Na categoria prática pedagógica definimos as seguintes subcategorias: 

• Educadoras 

• Monitoras  

• Orientadoras 

• Mudanças nos Instrumentos de apoio a prática pedagógica (Ficha de observação 

de atividades e Ficha de acompanhamento das crianças) 

• Respostas dos Guias e Cadernos de apoio a prática pedagógica 

No que tange as educadoras a TME1 diz “já tem um desempenho melhor uma ou outra 

persiste com alguma dificuldade”. A TME2 - “as educadoras já trabalham melhor, mas 

encontramos algumas que só tem o diploma” e a TME3 - afirma “é claro as educadoras 
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tem uma boa prática pedagógica e em alguns jardins elas dão apoio àquelas que não tem 

formação” 

 

Na subcategoria prática pedagógica das monitoras tanto a entrevistada TME1 e TME3 

nos afirmam que “apresentam algumas dificuldades”, já a TME2 conta que: “Algumas 

trabalham até melhores que as educadoras porque aceitaram aquele trabalho” 

 

No que se refere às orientadoras as nossas entrevistadas dissertam: TME1 “Ao observar 

as atividades notamos algumas dificuldades” TME2 “Estas agora muitas vezes são 

pessoas que caem de paraquedas na educação pré-escolar e muitas vezes nem sabem o 

que estão a fazer” e a TME3 “Aqui encontramos perfis variados por isso fica difícil 

avaliar as suas práticas, mas por outro lado são pessoas que não tem nenhuma base” 

 

Quando questionamos se houve mudança nos instrumentos de apoio à prática 

pedagógica (Ficha de observação de atividades e Ficha de acompanhamento das 

crianças) todos os entrevistados afirmaram que as fichas durante muito tempo não foram 

atualizadas que apenas as fichas de observação das crianças foram atualizadas no 

encontro de São Vicente no ano letivo 2011/2012. 

 

Quanto a subcategoria Respostas dos Guias e Cadernos de apoio a prática pedagógica, 

as afirmações das nossas entrevistadas são as seguintes: 

TME1 “Hoje podemos dizer que o guia não tem respondido” TME2 “Os guias vão ser 

melhorados porque foi feito para outro público e ajudou muito as monitoras” e a TME3 

afirma “Já respondeu as necessidades, é porque antes não tínhamos nada” 

 

Na categoria maiores dificuldades por parte do pessoal docente identificamos as 

seguintes subcategorias  

• Planificação  

• Domínio dos conteúdos e Execução de atividades 

• Conhecimento científico 

• Construção de materiais didáticos 

No que se refere à Planificação as nossas entrevistadas afirmaram o seguinte: TME1 

“Na Elaboração do plano Sim. Pode ter alguma dificuldade” A TME2 diz “Muitas não 
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tem conhecimento que lhes permitissem fazer um plano como é exigido.”  e a TME3 

afirma “O plano muitas vezes elas não fazem.” 

 

Na subcategoria Domínio dos conteúdos e Execução de atividades a TME 1 diz “Temos 

Um grupo totalmente heterogéneo que as vezes é difícil avaliar as práticas” A TME2 diz 

que “há uma evolução das práticas” E a TME3 afirma que “o publico é variado, mas 

existem aquelas que dominam os conteúdos e executam bem as atividades” 

 

A nível do conhecimento científico TME 1 “algumas tem dificuldades, mas é uma 

questão de leitura e de conhecimento geral. Uma outra tem dificuldade. Sabemos que 

são pessoas com baixo nível.”  a TME 2 diz que a nível científico no geral temos 

pessoas com baixo nível de conhecimento científico”. A TME3 “quando fazemos visitas 

de acompanhamento notamos algumas dificuldades a nível do uso de algum vocabulário 

científico” 

 

Relativamente a categoria Construção de materiais didáticos todos os entrevistados 

consideram que a monitora não tem dificuldades. Dizendo: «Hoje ela tem maior 

domínio em construir os materiais didáticos» TME1 e TME2“Elas não têm dificuldades 

em construir os materiais” TME3 

 

Na categoria Inquérito e verificação do perfil de entrada no ensino básico elencamos as 

seguintes subcategorias: 

• Publico alvo 

• objetivo  

• Resultados 

 

No que concerne ao público-alvo em que que o aplicado o inquérito de verificação do 

perfil de entrada encontramos as seguintes respostas: 

“Foi feito para as crianças com menos de um mês no ensino básico” TME1 

“Para as crianças que entraram no ensino básico” TME2 

“Para as crianças do pré-escolar que iam entrar no ensino básico”. TME3 

 

Com que objetivos foi aplicado este inquérito todos os entrevistados responderam: 

«avaliar o perfil de competências de saída das crianças a educação pré-escolar» TME1 
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“Conhecer o perfil das crianças ao sair da educação pré-escolar” TME2 

“Saber que tipo de conhecimentos elas tinham” TME3 

 

 Na subcategoria resultados os nossos entrevistados disseram que: 

“As crianças que frequentam os jardins privados estão em vantagens em termos de 

qualidade. Apenas na Praia e em São Vicente e que os meninos têm mais dificuldades” 

TME1 

“falta de concentração por parte de algumas crianças e alguma dificuldade na cognição. 

Isso agora vai ser reforçado no novo guia.” TME2 e TME3 

 

Na categoria qualidade em educação de infância definimos as seguintes subcategorias:  

• Rácio criança /adulto 

• Saída das educadoras para o ensino básico 

 

Na subcategoria Rácio criança /adulto um dos nossos entrevistados afirmou: 

“Antes tínhamos uma superlotação de 40 crianças por um adulto”  TME1 

“Hoje encontramos nos jardins públicos um número normal de crianças por adulto” 

TME2 

“Nos jardins privados encontramos superlotação de crianças por adulto...” TME3  

 

Na subcategoria saída das educadoras de infância para o ensino básico todos os 

entrevistados são da opinião de que isso influenciar a qualidade. 

“Esse recrutamento afetou-nos muito porque as que tinham formação davam suporte as 

que não tinham”. TME1 

“É claro que essa saída vai influenciar qualidade tanto da educação pré-escolar como no 

básico”. TME2 

“Foi uma medida impensada de quem de direito” TME3 

 

 

3. RESULTADO DA ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 

A REALIDADE DA EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA NAS ILHAS DE SANTIAGO E 

SÃO VICENTE VERSUS PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA 
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Esse estudo fará uma visão geral da educação de infância nas duas ilhas estudadas, 

comparando-as a nível da prática e qualificação do pessoal docente. Por outro lado, 

procurar-se-á descobrir o elo entre as mesmas e ao mesmo tempo ver em que pontos 

cada uma as ilhas precisam melhorar. Ao longo deste capítulo iremos apresentar a 

amostra, os passos seguidos para a elaboração do questionário, a aplicação do pré-teste, 

aplicação do questionário bem como apresentação e análise dos resultados com intuito 

de fazer a análise comparativa dos mesmos. 

 

Apresentação dos resultados do questionário 

 

Durante o lançamento dos dados do questionário no SPSS e sphinxplus 2, constatamos 

que houve alguns perdidos, ou seja, encontramos vários questionários com ausência de 

respostas em algumas questões. Por essa razão, optamos pela introdução 246 

questionários em vez dos 242 determinados inicialmente pelo cálculo do tamanho da 

amostra das duas ilhas (159 Santiago e 83 São Vicente). Acrescentamos esses 

questionários com o intuito de suprir os perdidos. Mais se informa que o que 

acrescentados são da ilha de Santiago. 

 

 

Caracterização pessoal e profissional dos participantes 

1.1. Idade  

 

 
Gráfico 6: Idade dos participantes 
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Conforme o gráfico acima a idade dos nossos inquiridos se situa mais entre 26 e 35 anos 

(41,9%). o que podemos dizer que os profissionais que trabalham com a educação pré-

escolar é bastante jovem se contarmos com mais 12,6 % dos que tem a idade entre 18 e 

25 anos perfazendo mais de 54% dos inquiridos. Podemos notar também uma 

percentagem bem significativa 33,6% os que tem a idade entre 35 e 50 anos. 

 

 

1.2. Habilitações 
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Gráfico 7: habilitações literárias 

 

 Conforme os dados apresentados notamos claramente que existe um público com pouca 

formação desejada na área, uma vez que apenas 2,4% possui uma formação superior na 

área e 23,2% possui uma formação média ou profissional. Fica evidente que existem um 

público com habilitações baixa ou ainda com apenas com o ensino secundário (15,9% e 

37,8% respetivamente). Embora apareça 6,1% com licenciatura em outras áreas.  
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1.3. Categoria profissional 

 

 
Gráfico 8: Categoria profissional 

 

Este gráfico nos dá razão com relação as habilitações literárias. Temos 48% de 

orientadoras, 27,6% de educadoras e 22,4% de monitoras. 

 

1.4. Tempo de serviço 
 

 

 
Gráfico 9:Tempo de serviço 

 

Relativamente ao tempo de serviço constatamos que (32, 5%) dos inquiridos por serem 

jovens estão entre 0 e 5 anos de serviço. 22,8% tem entre 6 e 10 anos de serviço, 15,9% 

tem entre 11 e 15 anos de serviço na Educação Pré-escolar, apenas 14,4% tem entre 16 e 

20 anos e poucos (11,4%) tem mais de 20 anos de experiência. Podemos notar 

claramente a diminuição à medida que o tempo de serviço aumenta. 
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1.5. Faixa etária com que trabalha 

 

 
Gráfico 10:Trabalha com que faixa etária 

 

Um grupo significativo dos nossos inquiridos (42,3%) trabalha com crianças das idades 

compreendidas entre a 4 a 5 anos, pelo que sabemos dá se mais enfoque nesta fase 

considerada pré-escolar até a nossa LBSE no seu art.º 16 ponto 2. menciona que “a 

idade de ingresso no pré-escolar é dos 4 aos 6 anos de idade”. Notamos que existe ainda 

uma percentagem significativa (21,5%) de profissionais que trabalha com crianças de 

idade muito diferentes na mesma sala o que dificulta um melhor atendimento.  

Interessante também é que (13,4%) dos profissionais trabalham com crianças dos 0 a 2 

anos embora para esta fase ainda não existe nenhuma legislação clara que regula o 

acolhimento de crianças nesta faixa etária.   
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1.6. Concelho em que trabalha atualmente 

 

 
Gráfico 11: Concelho onde trabalha os participantes do estudo 

 

O resultado é que temos cerca de 29,7% das nossas inquiridas trabalham na cidade da 

Praia e 33,7% na cidade do Mindelo, ou seja, na ilha de São Vicente. Como sabemos 

são as duas cidades com mais números de profissionais de educação de infância 

segundo dados do anuário 2014/2015. Um dado interessante é que apesar da cidade da 

Praia ter mais profissionais de educação de infância do que a ilha de São Vicente a 

amostra para a ilha de São Vicente é ligeiramente superior (4%). um dos concelhos que 

se destaca também é o concelho de Santa catarina com 8,5% das inquiridas. 

 

1.7. Ilha 

 

 
Gráfico 12: Ilha 
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A ilha de Santiago com 9 concelhos tem uma representação de 65,4% do total dos 

inquiridos e a ilha de São Vicente com 33,7%. 

 

 

2- Caraterização do jardim de infância  

2.1. Entidade patronal 

 

 
Gráfico 13: Entidade patronal das inquiridas 

 

A Câmara Municipal tem 33,7% e os privados representam um total 34,1% da entidade 

patronal dos jardins de infância dos nossos inquiridos. Um dado surpreendente são os 

casos de o Ministério da Educação ser entidade patronal, Fundação Cabo-verdiana de 

Solidariedade (FCS) e Promoção Social. Estes três não aparecem em nenhum dos dados 

oficiais como sendo entidade gestoras ou patronal de nenhum dos jardins de infância. 

Por outro lado, entendemos que a FCS se encaixa nas ONGs, mas o ME e a promoção 

social? As organizações religiosas aparecem como a terceira maior entidade patronal 

dos nossos profissionais de educação de infância com 17,1%.  
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2.2 Alvará de funcionamento 

 

 
Gráfico 14:Têm alvará de funcionamento 

 

Embora (47,2%) dos nossos inquiridos terem afirmado que os jardins de infância 

possuem alvará de funcionamento, sabemos que na prática quase todos os jardins de 

infância da Câmara municipal, da OMCV, e de algumas ONGS não tem alvará de 

funcionamento isto também fica evidente nas respostas não (19,9%) e não sei (28,5%) 

se o jardim de infância possui alvará. 

 

2.3 Meio onde situa o jardim de infância 

 

 
Gráfico 15: Meio onde situa o jardim de infância 

 

Fica evidente pelas respostas dos nossos inquiridos que os jardins de infância se situam 

mais no meio urbano (70,3%), fato este justificado com a existência de muitos jardins 
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de infância privados no centro da cidade para dar respostas as demandas dos pais 

encarregados de educação. Apenas 27,6% situa-se no meio rural. 

 

 

2.4  Número de crianças por turma 

 

 
Gráfico 16:Número de crianças por turma 

 

Pela leitura do gráfico encontramos 10,6% que trabalha com, menos de quinze crianças, 

22,4% que labuta com 16 a 20 crianças, 24,4% com 21 a 25 crianças, 23,2% com 26 a 

30 crianças e por fim 17,5% que trabalha com mais de trinta crianças por turma. 

 

2.5 Rácio adulto - criança 

 

 
Gráfico 17:Rácio adulto/criança 
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Embora encontramos em algumas salas com superlotação ou mesmo com o número 

normal de crianças 21 a 25 crianças, a realidade é esta na maioria das turmas (62,6%) as 

atividades pré-escolares são asseguradas por apenas um profissional ou 1 adulto. 

Seguido de 2 adultos por turma com 28%. Mas isto acontece mais nas turmas com 

crianças de 0 a 2 anos. 

 

2.6 Caraterísticas da infraestrutura 

 

 
Gráfico 18:Caracteristicas da infraestrutura 

 

Ora viva, apesar das condições do nosso país a maioria (66,3%) dos jardins de infância 

dos nossos inquiridos são próprios, ou seja são construídos de raiz para ser jardim de 

infância seguido de uma pequena percentagem dos jardins que funcionam em casas 

alugadas (15,9%) e este na sua maioria são privados e 14,6% são aqueles cedidos ou 

seja são instituições como centro comunitários ou outros espaços estatais.  
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2.7. Condições da infraestrutura 

 

 
Gráfico 19: Condições da infraestrutura 

 

Embora os jardins de infância dos nossos inquiridos são na sua maioria próprios, nem 

todos os jardins de infância dos nossos inquiridos tem as condições mínimas exigidas 

pelo ME para serem considerados adequados.   Por exemplo 77,6% afirmaram que as 

suas salas são ventiladas, 80,9% diz que a sua sala é iluminada, 72,8% diz que a sua sala 

é espaçosa, e 91,5 diz que tem cozinha, 58,1% diz que tem um espaço para a prática do 

desporto, 69,1% diz ter casa de banho para adultos e 92,3% afirma que o jardim de 

infância onde trabalha tem casa de banho para crianças. notamos que em todos os 

parâmetros encontramos mais de 50%.  

No entanto, o plano estratégico para a educação (2017, p.53) salienta:   

Que é nas ilhas de S. Vicente e de Santiago existem um grande número de 

salas inadequadas (31 e 66 respetivamente). Em Santiago, sobressaem 

números significativos de salas inadequadas nos concelhos de S. Salvador 

do Mundo (50%), Santa Catarina (28%), Tarrafal (24%) e Santa Cruz 

(22%). 
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2.8. Quantidade de materiais didáticos existentes 

 

 
Gráfico 20: Quantidade de materiais didáticos existentes 

 

Relativamente a quantidade dos materiais didáticos (42,3%) dos inquiridos afirmaram 

que possuem materiais didáticos em quantidades razoáveis e (20,7 %) dizem ter muitos 

materiais didáticos.   Esse fato nos reconforta sabendo da importância dos materiais 

didáticos para a aprendizagem das crianças e também é um dos aspetos fundamentais 

para a qualidade da educação infância referido por Zabalza (1998) 
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GRUPO III FORMAÇÕES RECEBIDAS / PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

3.1. Formações recebidas 

3.1.1 Satisfação em relação às Formações oferecidas pelo Ministério da Educação e 

Desporto (MED) 

 
Gráfico 21: Satisfação em relação às Formações oferecidas pelo MED 

 

Na educação pré-escolar temos um pessoal com um nível muito baixo, o Ministério da 

educação e outras instituições dão diversas capacitações ao longo do ano letivo, e essas 

formações ajudam a mitigar algumas dificuldades que este pessoal apresenta. Com esta 

questão sobre satisfação com essas formações 50% dos nossos inquiridos afirmaram que 

concordam e 11% afirmam que concordam totalmente. Temos também cerca de 4,5% 

daqueles que discordam totalmente, e 7,7 % discordam e 11,4% estão indecisos se as 

formações lhes satisfazem. é de notar que alguns cerca de 14% que são os mais novos 

em termos de anos de serviços não responderam, alegando que ainda não receberam ou 

receberam poucas formações. Isto também se repete nas perguntas a seguir. 
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3.1.2.  Satisfação em relação às Formações em Educação de Infância 

 

 
Gráfico 22: Satisfação em relação às formações em Educação de Infância 

 

Neste gráfico notamos que cerca de 27% (se juntarmos os que concordam e concordam 

totalmente) daqueles que afirmaram ter formação na área de educação de infância estão 

de acordo que a formação de educadores de infância que receberam lhes prepararam de 

forma completa para o exercício das suas funções. Isto é gratificante para as instituições 

formadoras. O gráfico deixa claro que uma grande maioria dos nossos inquiridos não 

possuem formação em Educação de Infância porque esta pergunta deveria ser 

respondida apenas por aqueles que tivessem uma formação superior ou média na área. É 

possível ver que ninguém discordou totalmente. 

 

3.1.3. Contributos das formações recebidas no domínio dos conteúdos. 

 

 
 

Gráfico 23: Contributos das formações recebidas no domínio dos conteúdos 



 

237 
 

 

Aqui novamente os resultados são satisfatórios a maioria dos nossos inquiridos 58.9% 

concordam que as formações recebidas lhes ajudam a dominar os conteúdos. Temos 

também um dado interessante cerca de 16,3% concordam totalmente com a afirmação. 

Apenas 16 % não responderam a esta questão. 

Importa realçar que aqui em Cabo verde se trabalha a nível de temas mensais, pelo que 

as formações que muitas vezes recebem se afunilam para estes temas. Por outro lado, se 

leva em conta as áreas de conteúdos mencionados acima na parte teórica. 

 

 3.1.4. Contributos das formações recebidas na produção de materiais didáticos  

 

 
Gráfico 24: Contributos das formações recebidas na produção de materiais didáticos 

 

Os materiais didáticos constituem um dos aspetos da qualidade da educação pré-escolar, 

pelo que a resposta dos nossos inquiridos nos satisfaz na medida em que a maioria 

62,2% dos nossos inquiridos afirmam que concordam que a formação recebida lhes 

capacita na construção de materiais didáticos. Os que concordam totalmente 

representam 16,7% superior a todos os que discordam totalmente, discordam ou estão 

indecisos. Isto também é visível nalgumas fotografias47 que capturei na exposição na 

cidade da praia e nalguns jardins de infância da cidade da Praia.  

 

 

 

 

 
As fotografias foram retiradas numa exposição na cidade da Praia e também no Jardim de infância da 

sucupira na Cidade da Praia. 
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3.1.5. Contributos das formações recebidas na melhoria das planificações das atividades 

diárias.  

 

 
Gráfico 25: Contribuições das formações na planificação Diária 

 

A planificação das atividades diárias é um passo importante para o sucesso das 

atividades nos jardins de infância. A maioria 59.8% dos nossos inquiridos concordam 

que as formações recebidas ajudaram lhes na melhoria das suas planificações 

diariamente. Os que concordam totalmente representam uma percentagem de 18,7%. 

 

 

3.1.6. Contributos das formações recebidas na melhoria na observação das crianças. 

 

 
Gráfico 26: Contributos das formações recebidas na melhoria na observação das crianças. 

 

A resposta dos nossos inquiridos nos satisfaz na medida em que 61% concorda que as 

formações recebidas contribuíram para a melhoria deste processo. A percentagem 
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daqueles que concordam totalmente 19.1% é superior a todos que estão indecisos, 

discordam ou discordam totalmente. Um aspeto intrigante é que encontramos uma 

percentagem não significativa 6,5% daqueles que estão indecisos nesta matéria, isto nos 

leva a questionar se realmente frequentaram formações com esta temática. 

 

3.1.7. Contributos das formações recebidas na avaliação das crianças 

 

 
Gráfico 27: Contributos das formações recebidas na avaliação das crianças 

 

Avaliar constitui também um aspeto importante no processo ensino aprendizagem. Dai 

a questão de serem comtempladas nas formações continuas dos educadores de infância.  

A resposta dos nossos inquiridos deixa claro que as formações que costumam receber 

contribuem significativamente para a melhoria das avaliações que fazem as crianças. 

Basta ver os dados 63% concordam e 14,6% concordam totalmente. São poucos os que 

discordam e os discordam totalmente. Novamente a questão dos estão indecisos surgem 

em 7,7%. Isto nos leva a pensar se frequentaram ou não formações sobre esta temática. 

Nem todos inquiridos responderam a esta questão. 

Iremos comparar estes dados com a questão sobre a observação como base da avaliação 

para ver se estes percebem a ligação que existe entre esses termos no processo ensino 

aprendizagem no jardim de infância. 
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3.1.8. Contributos das planificações mensais das coordenações da educação pré-escolar 

no trabalho diário com as crianças. 

 
Gráfico 28: Contributos das planificações mensais das coordenações da educação pré-escolar 

 

Pelas atribuições referidas no Decreto-lei de 2001 os coordenadores da educação pré-

escolar devem organizar mensalmente um encontro de planificação com o pessoal 

docente de modo a contribuir para as suas atividades diárias. Daí a pertinência da 

questão. Podemos averiguar pela leitura do gráfico que a maioria (61,4%) concorda que 

as planificações mensais capacitam para o trabalho diário com as crianças, 17,1% 

concorda totalmente. Os que discordam são poucos. Continua ainda mesmo que poucos 

aqueles que estão indecisos. Iremos apresentar também uma tabela que apresenta os que 

responderam a esta questão nas duas ilhas. 
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3.2. Prática pedagógica  

3.2.1. Perceção dos inquiridos sobre as experiências proporcionadas as crianças  

 

 
Gráfico 29: Perceção dos inquiridos sobre as experiências proporcionadas as crianças 

 

Nesta afirmação também encontramos uma percentagem significativa 67,1% dos 

inquiridos concordam que as experiências proporcionadas as crianças vão ao encontro 

das suas necessidades e 15,9 % concorda totalmente. Encontramos 11% entre os que 

discordam e os que estão indecisos, sendo que que os estão indecisos é maior. (6,5%). 

Interessante também é que ninguém discordou totalmente desta afirmação. 

É de realçar que embora a maioria dos inquiridos não ter formação adequada para 

suportar a sua prática pedagógica concordam que as atividades proporcionadas vão ao 

encontro as necessidades das crianças.  
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3.2.2. Perceção dos inquiridos sobre as experiências proporcionadas as crianças no 

estímulo ao desenvolvimento nas diversas áreas. 

 

 
Gráfico 30: Perceção dos inquiridos sobre as experiências proporcionadas às crianças 

 

Esta questão ajuda os inquiridos a discernir até que ponto as atividades que são feitas 

com as crianças ajudam a desenvolver nos vários campos de desenvolvimento 

cognitivo, físico social e emocional.  

Bem tal como a resposta anterior se as atividades vão ao encontro das suas necessidades 

certamente terão de ajudar nos campos acima mencionados por isso que a resposta 

também nesse campo restringe-se a concordo e concordo totalmente, 65,9% e 19,1 % 

respetivamente. Aqui aparecem os que discordam totalmente em 0,8%. São poucos os 

que não responderam a esta questão.  

 

3.2.3. Concentração das crianças  

 

 
Gráfico 31: Concentração das crianças 
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No que concerne a afirmação se para cada área é preciso tempo para a criança 

concentrar a maioria 62,6% dos inquiridos concordam, 28% concordam totalmente.  

 

3.2.4. . Perceção dos inquiridos sobre o desenvolvimento cognitivo na educação de 

infância 

 
Gráfico 32:Perceção dos inquiridos sobre o desenvolvimento cognitivo 

 

O desenvolvimento cognitivo é importante e existem os estágios de desenvolvimento 

cognitivo de Piaget que muito de nós conhecemos.  

Esta questão embora foi respondido desde o pré teste por todos os inquiridos, a resposta 

exigia conhecimentos sobre como as crianças se desenvolvem e aprendem. A questão 

dizia que o desenvolvimento cognitivo deve ser visto de forma fragmentada em áreas de 

conteúdo, isto é inadequado na educação infantil onde as crianças aprendem brincando, 

ou seja, o desenvolvimento cognitivo se dá quando a criança interage com o mundo que 

a rodeia. E não só quando é tratado os conteúdos. Assim o educador como parceiro 

desse desenvolvimento deve proporcionar atividades lúdicas e recreativas permitindo a 

criança desenvolver de modo integral. 

 

As respostas dos nossos inquiridos vão no sentido de que 43,1% concorda e 13% 

concorda totalmente que o desenvolvimento deve ser visto de forma fragmentada em 

áreas de conteúdo essa opinião também é aceitável uma vez 48% do total dos nossos 

inquiridos não possui nenhuma formação pedagógica na área e tem habilitações baixas. 

Os que discordam totalmente e os que discordam são no total 21,2%. Temos uma 

percentagem de 14,6 de indecisos. Esta pergunta para o público que tínhamos parece-

nos inadequado, ou seja, poderia fazer perguntas sobre o desenvolvimento cognitivo, 
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mas dando opções de resposta que os ajudava a compreender melhor como deve ser 

visto o desenvolvimento cognitivo das crianças. 

 

3.2.5. Frequência da planificação das atividades ao ar livre 

 

 
Gráfico 33:Frequência da planificação das atividades ao ar livre 

 

As atividades ao ar livre desempenham um papel importante no desenvolvimento das 

crianças pelo que se aconselha dentro das rotinas planificar isso diariamente. Os nossos 

inquiridos deixaram claro que fazem isso pelas vezes que planificam atividades ao ar 

livre por exemplo 32,5% diz que sempre planifica, 26% muitas vezes, 27,6% as vezes e 

7,7% raramente. É de realçar que muitos jardins privados que funcionam em casas 

alugadas sobretudo nos centros urbanos não possuem um pátio adequado para as 

crianças exprimirem com liberdade e barrulho. Existe alguns que funcionam em 

primeiro andar. 

Mesmo os que são feitos de raiz, os pátios são pequenos. Conforme se pode ver no 

gráfico nº19, (condições da infraestrutura) nem todos os jardins dos inquiridos possui 

um espaço para a prática do desporto.  

 

 

 

3.3. Prática adequada vs. Prática inadequada 

 

3.3.1. Visão sobre a criança durante as suas práticas pedagógicas 
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Gráfico 34:Visão sobre a criança durante as suas práticas pedagógicas 

 

Como é sabido cada criança é uma criança com o seu padrão e tempo de 

desenvolvimento e crescimento individual. Por isso deve se dar atenção individualizada 

a cada uma. 

Foi evidente a conclusão sobre este aspeto importante da prática pedagógica que os 

nossos inquiridos tiraram na medida em que 48,8% concordaram, 19,1% concordaram 

totalmente que se deve encarrar a criança como ser que possui conhecimentos e 

habilidades que precisam ser desenvolvidas. Nem todos os inquiridos responderam a 

esta questão. 

 

3.3.2. Dirige e decide o que as crianças fazem e quando 

 

 
Gráfico 35: Dirige e decide o que as crianças fazem e quando 

 

O educador como orientador e líder do grupo tem um papel fundamental no desenrolar 

das atividades no jardim-de-infância. Segundo o modelo curricular movimento da 
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escola moderna o educador deve negociar com os alunos as atividades a ser realizadas, 

ou seja, para além daquilo que o educador planeou também haverá um momento de 

planificação em grande grupo onde as crianças saberão claramente o que vão fazer e 

quando vão fazer. (Formosinho,1996). 

Vejamos as respostas das nossas inquiridas a esta questão. O resultado foi surpreendente 

45,1% concordaram com a afirmação, e 9,3% concorda totalmente. Por outro lado 

apenas 24,4%, discorda da afirmação e 3,7% discorda totalmente que são eles que 

dirigem toda atividade e decidem o que as crianças fazem e quando. É de notar que 

temos 11,8 % de indecisos e bem como quase 6% dos que não responderam a esta 

questão.  

 

 

3.3.3. Postura das crianças na visão do educador 

 

 
 

Gráfico 36: Postura das crianças na visão do educador 

 

Com esta questão queremos entender claramente o que as nossas inquiridas esperam das 

crianças enquanto realizam atividades ou estão no jardim de infância. Embora no final 

da frase desse pista de que isso seja uma prática errada (realizando trabalhos escritos ou 

fichas inadequadas) ainda assim 29,3% concorda, 4,5% concorda totalmente. 

Por outro lado, temos também 35% que discorda e 14,2 % que discorda totalmente 

dessa prática errada. 

 

3.3.4.  Frequência da Passividade das crianças 
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Gráfico 37: Frequência da Passividade das crianças 

 

Esta questão nos permite entender com que frequência o educador passa com as 

crianças sentadas apenas escutando alguma coisa ou também esperando para realizar 

alguma atividade. 

Daí que a resposta também é notória na medida em que 36,2% afirma que nunca passam 

muito tempo com as crianças passivamente, 20,7% diz que raramente, 28,5% afirma que 

às vezes, 6,1 % diz que muitas vezes e 4,8% diz que sempre.  

Com esta resposta percebemos que muitos (56,9 %) tem uma prática adequada 

entendendo que as crianças devem estar em atividades para puderem desenvolver. 

 

3.3.5. Frequência da realização de atividades por parte dos educadores em vez das 

crianças  

 

 
Gráfico 38:Frequência da realização de atividades por parte dos educadores em vez das crianças 
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As respostas a esta questão também é interessantes 40,7% diz que nunca faz grande 

parte das atividades, 23,2% diz que raramente, 21,5% às vezes. Os que respondem 

muitas vezes e sempre representam um total de 11%. O que não é significativo. 

 

3.3.6. Tempo de trabalho em grande grupo dirigido pelo educador 

  

 
Gráfico 39: Tempo de trabalho em grande grupo dirigido pelo educador 

. 

Ora a resposta a esta questão é contrária ao que é considerado adequado, na medida em 

que 33,3% concorda que usam muito tempo nas atividades em grande grupo. Por outro 

lado 36,2%, discorda que usa grande parte do tempo para realizar atividades em grande 

grupo. Também 10,2% discorda totalmente, ou seja, um pequeno grupo está ciente de 

que as atividades em grande grupo devem ser usadas por pouco tempo. 

 

3.3.7. Tempo de Trabalho individual VS tempo de trabalho em grupo 

 
Gráfico 40:Tempo de Trabalho individual VS tempo de trabalho em grupo 
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Vejamos agora as respostas das nossas inquiridas a estas questões. Relativamente a 

frequência do que as crianças trabalham individualmente e em pequeno grupo durante 

grande parte do tempo, 19,5% e 16,3% diz que nunca, 24,4% e 24% afirma que 

raramente, 32,1% e 31,7% diz que às vezes, 10,2% e 12,6% aponta para muitas vezes e 

6,1% afirma que sempre. 

O que podemos realçar é que apenas 19,5% e 16,3% estão plenamente convencidos de 

que o trabalho individual e em pequenos grupos informais devem ser evitadas durante 

grande parte do tempo. Os que dizem raramente também estão próximo de uma prática 

adequada visto que de vez em quando as crianças podem se interessar por uma atividade 

e o educador “deve adaptar às propostas das crianças e atribuindo sentido e significado 

às situações e oportunidades imprevistas que surgem no decorrer do dia a dia” 

Horta,2016,p.31) 

 

 

3.3.8. Quando faz perguntas espera apenas uma resposta certa. 

 

 
 

Gráfico 41: Quando faz perguntas espera apenas uma resposta certa. 

 

Vejamos agora as respostas à esta pergunta, neste caso particular apenas o discordo 

totalmente e discordo caraterizam uma prática adequada, portanto existem sempre mais 

do que uma resposta certa. Os nossos inquiridos estão certos naquilo que dizem. 

discordam totalmente e discorda da afirmação 31,3% e 50% respetivamente. Uma 

atitude elogiável. Os que não tinham uma resposta ficaram a 4,1%, os que concordam 

são apenas 9% e os que concordam totalmente 2%.  Esta questão foi respondia por 

96,7% dos nossos inquiridos. 
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3.3.9. Duração do tempo de Lembranças de regras e punição de comportamentos 

inadequados 

 

 
Gráfico 42: Duração do tempo de Lembranças de regras e punição de comportamentos inadequados 

 

Vejamos o que as nossas inquiridas disseram a esse respeito. Bem do total das nossas 

inquiridas 14,6% e 47,6% discordam totalmente e discordam respetivamente que 

passam muito tempo lembrando regras e punindo as crianças. É digno de nota que 

24,8% concordam com essa prática errada. 

 

3.3.10. Uso da curiosidade das crianças para motivar e envolvê-las nas atividades 

 

 
Gráfico 43: Uso da curiosidade das crianças para motivar e envolvê-las nas atividades 
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Esta é uma das questões que tivemos o maior grau de concordância 88,3% das nossas 

inquiridas afirmaram que usam a curiosidade natural das crianças para motivá-las a 

envolver-se em atividades de aprendizagem, isto é excelente uma vez que muitas teorias 

afirmam os benefícios da motivação na aprendizagem.  

 

 

3.3.11. Comunicação com os pais 
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Gráfico 44: Comunicação com os pais 

 

como colaboradores do processo educativo. “os pais e os professores são parceiros na 

fantástica empreitada da educação” Cury, (2004 p.54) por isso devem ser chamados 

sempre aos centros educativos para assistir aulas e conversar com os alunos sobre suas 

profissões, hobbies ou viagem que tenham realizado entre outras práticas. 

As nossas inquiridas responderam satisfatoriamente a esta questão dizendo que não 

comunicam com os pais apenas quando há problemas. Isto é o que apresentam os dados 

são 87% do total das inquiridas. Com esta resposta mostraram que entendem claramente 

que as comunicações com os pais devem ser frequentes.  
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3.3.12. A avaliação da criança deve ser feita com base na observação. 

 

 
Gráfico 45: A avaliação da criança deve ser feita com base na observação. 

 

A avaliação da criança na educação pré-escolar faz parte do papel do educador (guia de 

atividades curriculares s/d p.16). 

 Nesta questão a maioria dos nossos inquiridos 81,7% concordam e concordam 

totalmente que a avaliação deve ser feita com base na observação indo ao encontro da 

Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro de Portugal que diz a observação é a base da 

planificação e da avaliação. 

 

 

3.3.13. Língua de comunicação predominante no jardim de infância 

 

 
Gráfico 46:Língua de comunicação predominante no jardim de infância 
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Vejamos o resultado do total das inquiridas 52% afirmam que a comunicação no jardim 

de infância é essencialmente na língua materna. Por outro lado 39,8%, negam que a 

comunicação seja essencialmente na língua materna. 

 

 

4. Legislação  

4.1. Efeitos do diploma contidos na I série do B.O Nº43 de 24 de novembro de 2008 

 

 
Gráfico 47: Efeitos do diploma contidos na I série do B.O Nº43 de 24 de novembro de 2008 

 

O diploma acima mencionado regulamentou no seu art.º1 que a partir do ano letivo 

2008/2009 “todas as crianças que completem 6 anos de idade até 31 de dezembro, 

podem ingressar no ensino básico”. 

Então com esta questão queríamos saber que efeito isto teve na frequência das crianças 

aos jardins de infância. Até ao ano letivo acima mencionado só era permito ingressar no 

ensino básico com seis anos, as crianças que tinham frequentado pelo menos 2 anos de 

educação pré-escolar. Esta medida política concedeu à educação pré-escolar quase que 

um carater obrigatório para aqueles que quisessem entrar no ensino obrigatório mais 

cedo, por outro lado também aqueles que não tivessem a oportunidade de frequentar a 

educação pré-escolar ficariam duplamente prejudicado. Por isso o diploma acima 

mencionado veio repor a justiça e igualdade de oportunidades. 

Ora será que esta medida política afetou a educação pré-escolar em termos de 

frequência? 

Bem pela opinião das nossas inquiridas, 68,7% afirmam que sim.   
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4.2. Decreto legislativo nº2/ 2010 de 7 de maio traz melhoria para a educação pré-

escolar.  

 

 
Gráfico 48: O Decreto legislativo nº2/ 2010 de 7 de maio traz melhoria para a educação pré-escolar 

 

Este decreto visa “dar respostas adequadas aos desafios globais da sociedade cabo-

verdiana, traduzidas em ganhos substanciais para o funcionamento e a modernização do 

sistema educativo nacional, com necessária adaptação estrutural qualificativa em todos 

os subsistemas” (Decreto leinº2/2010 de 7 de maio p.2). neste sentido questionamos aos 

nossos inquiridos se concordam que esse decreto traz melhoria para a educação pré-

escolar. Estas por seu lado afirmaram que concordam 27,6 e 6,5 % concorda totalmente 

perfazendo 34,1% que afirmam o decreto traz melhoria para a educação pré-escolar. Por 

outro lado, encontramos 35,8 % daqueles que não tem uma opinião sobre isso ou 

desconhecem a lei. Temos também cerca de 19% dos inquiridos que não responderam a 

esta questão. 
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4.3. A aprendizagem das línguas oficiais e uma língua estrangeira na educação pré-

escolar é mero sonho. 

 
Gráfico 49: A aprendizagem das línguas oficiais e uma língua estrangeira na educação pré-escolar é mero 

sonho 

 

A aprendizagem das línguas oficiais e de uma língua estrangeira é um dos um dos 

objetivos da educação pré-escolar trazidas pelo decreto acima mencionado na alínea e).  

Os nossos inquiridos discordam a 28% que isto é mero sonho e 34,6% concorda e 6,5% 

concorda totalmente que ainda é mero sonho colocar na lei este objetivo.  

 

4.4. Estatuto do pessoal docente não contempla a carreira de educadores de infância. 

Série1
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Discordo
totalmente

Discordo indeciso concordo concordo
totalmente

6,1%
11,4%

32,5%
27,6%

8,5%

Estatuto pessoal docente não contempla a carreira de 
educadores de infância  

 
Gráfico 50:Estatuto do pessoal docente não contempla a carreira de educadores de infância 

 

 

O estatuto do pessoal docente fala da carreira dos educadores de infância conforme 

mencionado acima na parte teórica embora na prática não é aplicável a qualquer 
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educador de infância que se ingresse na função pública. Por isso é normal e aceitável 

que as nossas inquiridas concordam (27.6%) e concordem totalmente (8,5%) que este 

documento não contempla a carreira do EI.  

Um dado interessante é que 32,5% não têm uma opinião formada ou não conhecem o 

documento. Apenas 17,5% sabem que o estatuto comtempla a carreira dos educadores 

de infância. 

 

 

4.5. Efeitos da saída das educadoras de infância para o ensino básico 

 

 
Gráfico 51: Efeitos da saída das educadoras de infância para o ensino básico 

 

Cerca de 55.7% das nossas inquiridas estão de acordo que a saída das educadoras de 

infância formadas para o ensino básico compromete a qualidade da educação pré-

escolar. Embora 24,8% não estejam de acordo que isso possa comprometer a qualidade. 

há necessidade de se efetuar um estudo do perfil de saída das crianças após esta medida. 

Uma vez que a maioria do pessoal que foi recrutado para o EB tinha a formação e 

experiência na área. 

 

4.6. Os educadores de infância devem ter preparação universitária e experiência 

supervisionada. 
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Gráfico 52: Os educadores de infância devem ter preparação universitária e experiência supervisionada. 

 

Segundo Estrela (1994, p.53) “o êxito ou o fracasso de um sistema educativo depende, 

em grande parte, da qualidade dos seus professores”. 

Embora a maioria das nossas inquiridas não possuírem formação .na área, consideram 

importante ter uma formação universitária e um estágio antes de ingressarem na vida 

profissional. Fica evidente pelas respostas que 73,6% (se juntarmos os que concordam e 

os que concordam totalmente) acham essencial ter uma formação especializada na área 

em que labuta. 

Isto também vai de acordo com aquilo que comunga o Decreto legislativo nº2/2010 de 7 

de maio que diz que a formação dos agentes do pré-escolar também deve ser superior. 

Há de se questionar o fato que desde o ano letivo 2012/2013 terminaram praticamente 

todas as formações de educadores de infância no país. Vale a pena questionar: como é 

que se vai fazer isso?  
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4.7. Horas de trabalho diário por turma 

 

 
Gráfico 53: Horas de trabalho diário por turma 

 

41,1% das nossas inquiridas trabalham 4 horas diárias com a sua turma conforme as 

orientações do ME. Por outro lado, encontramos um grupo significativo (35,4%) que 

trabalha mais de quatro horas diárias com a sua turma. Mas isto acontece na sua maioria 

nos jardins privados em que as crianças permanecem no jardim de infância nos dois 

períodos. Mas também ficamos com a impressão que em alguns casos se tratava da 

profissional que trabalha mais de 4 horas diárias e não necessariamente com a mesma 

turma por aquilo que escreveram no questionário. 

 

5. Papel do Ministério da Educação e de outras instituições 

5.1. O ME tem colmatado as dificuldades das educadoras de infância 

 

 
Gráfico 54: O ME tem colmatado as dificuldades das educadoras de infância 
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Ficou evidente pela resposta um ligeiro equilíbrio embora a moda se situasse no 2 

discordo com 28%. Temos ainda. 18,3% afirma que discorda totalmente e 23,6% e 

3,7% diz que concorda e concorda totalmente que o ME tem colmatado as dificuldades 

que sentem. É de notar também que cerca de 18% não tem uma opinião formada sobre o 

assunto. 

 

5.2. Apoio com materiais didáticos pelo ME anualmente 

 

 
Gráfico 55: Apoio com materiais didáticos pelo ME anualmente 

 

Notamos claramente que o jardim de infância onde trabalha os nossos inquiridos não é 

apoiado anualmente com os materiais didáticos cerca de 79% afirma que não. 

 

5.3. Instituições que apoia os jardins de infância onde trabalha os nossos inquiridos 

  

Pela leitura da tabela (anexo 11) podemos dizer que são várias as instituições e 

personalidades que apoiam os jardins de infância das nossas inquiridas. É de realçar que 

25% dos nossos inquiridos responderam que não tem apoio de nenhuma instituição, 

14,3% diz que tem apoio só da FICASE, 4,9% diz ter apoio da Unicef embaixadas dos 

EUA, países baixos e da austrália,  4,8% diz que tem apoio da bornefonden, 3,4% da 

Câmara Municipal da Praia e da Cruz Vermelha,  2,7% da Câmara Municipal de Santa 

Catarina, 2,1% é apoiada pela camara municipal de São Lourenço dos Órgãos,  2% tem 

apoio da Câmaras Municipais  de São Domingos, São Miguel,  Fundação Cabo-

verdiana da Solidariedade respetivamente. Ainda 2% afirma não saber que instituição 

apoia o jardim de infância onde trabalha. 1,4% diz que tem apoio da associação 
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comunitária, bornefonden e FICASE, FICASE e Cabo verde Telecom, igrejas e pela 

AGEP respetivamente. 

Temos ainda 0,7% que é apoiada uma vez pela Bornefondem com uma caixa de lego em 

2014, Bornefonden e Câmara Municipal, Bornefondem e Fundação Infância Feliz, CV 

Telecom e Ministério da solidariedade. 

É de realçar ainda que 0,7% é apoiado pela Câmara Municipal de Santa Catarina e 

Bornefonden, FICASE, e Tecnicil indústria respetivamente. Temos ainda 0,7% que é 

apoiado pela Câmara Municipal do Tarrafal, São Salvador do Mundo respetivamente. É 

interessante que 0,7% dos nossos inquiridos afirma que como privado não costumam 

receber ajuda de nenhuma instituição. 

É digno de nota também que o ICCA aparece em 0,7% como instituição que apoia o 

jardim de infância uma vez que como sabemos é e uma das instituições que apoia e 

protege os direitos das crianças no país. A Moave e a Frescomar empresa de 

distribuição alimentar aparecem também como apoiadoras dos jardins de infância em 

0,7% cada. Ainda com 0,7% encontramos a MORABI, OMCV, ONGs, organização 

religiosa e várias instituições. Aparecem também 0,7% que diz que “o que tem 

amparado o jardim de infância é a Bornefonden e a Câmara Municipal” 

 

É de referir que uma grande maioria das nossas inquiridas não respondeu a esta 

pergunta.  

Podemos afirmar que os apoios aos jardins de infância não são constantes e que mesmo 

dentro do mesmo concelho encontramos instituições diferenciadas a apoiarem os 

jardins. Podemos falar aqui de padrinhos dos jardins de infância embora apenas 0,7% 

das inquiridas afirmarem ter esse apoio, isso depende muito das iniciativas das próprias 

monitoras ou responsáveis dos jardins e algumas vezes com auxílio das Câmaras 

Municipais. 
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6. RELACIONAR VARIÁVEIS  

 

Tabela 13: Relação das variáveis idade e habilitações literárias 

Hab 

 

 

 

Idade 

6º ao 

10ºano 

11º ao 

12ºano 

Formação 

média IP 

Licenciatura 

em 

Educação 

de Infância 

Outras Licenciatura 

em outras 

áreas 

Total 

18 a 25 2 16 5 0 4 4 31 

26 a 35 15 47 13 4 16 8 103 

35 a 50 13 25 31 2 7 2 80 

>50 9 3 6 0 4 1 23 

Total 39 91 55 6 31 15 237 

 

 

Os profissionais cujo a idade se situa entre 18 e 25 anos, 2 tem habilitações entre 6º ano 

ao 10ºano, 16 tem 11º a 12ºano, 5 tem formação média, 0 tem licenciatura em educação 

de infância, 4 tem outras habilitações e quatro tem licenciatura em outras áreas. 

Dos que tem a idade entre 26 e 35 anos, 15 tem habilitações entre 6º ano ao 10ºano, 47 

tem 11º a 12ºano, 13 tem formação média, 4 tem licenciatura em educação de infância, 

16 tem outras habilitações e 8 tem licenciatura em outras áreas. 

Os inquiridos que têm a idade entre 35 e 50 anos, 13 têm habilitações entre 6º ano ao 

10º ano, 25 têm 11ºa 12ºano, 31 tem formação média, 2 tem licenciatura em educação 

de infância, 7 tem outras habilitações e 2 têm licenciatura em outras áreas. 

Por último os que têm mais de 50 anos, 9 têm habilitações entre 6º ano ao 10º ano, 3 

têm 11º a 12ºano, 6 tem formação média, 0 tem licenciatura em educação de infância, 4 

tem outras habilitações e 1 têm licenciatura em outras áreas. Nota-se que a faixa etária 

onde encontramos as habilitações mais baixa está entre os 26 aos 35 anos e dos 35 anos 

aos 50 anos. É também nestas faixas etárias que encontramos os licenciados em EI. Um 

total de 6 educadores. 

 
Tabela 14: Ilha e categoria profissional 

Ilha 

CatProf 

Santiago São Vicente Total 

Educadora 46 22 68 

Monitora 51 4 55 

Orientadora 61 56 117 

Total 158 82 240 
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A ilha de Santiago tem 46 educadoras e São Vicente 22. Podemos dizer que em São 

Vicente em vista da sua população docente tem mais pessoal formado que a ilha de 

Santiago de acordo com esses resultados. 

No que se refere a categoria de monitora a ilha de Santiago tem 51 e São Vicente 4.  E 

relativamente às orientadoras a ilha de Santiago tem 61 e São Vicente 56. 

 

Tabela 15: Formação em educação de Infância VS Categoria Profissional 

           FormEdInf 

 

CatProf 

Discordo Indeciso Concordo Concordo 

totalmente 

Total 

Educadora 2 2 34 17 55 

Monitora 0 1 3 4 8 

Orientadora 1 1 7 0 9 

Total 3 4 44 21 72 

 

 

Nessa questão apenas os que tem formação média ou superior na área é que deviam 

responder, mas talvez por lapso, vemos que oito monitoras e nove orientadoras 

responderam. O que podemos afirmar é que trinta e quatro educadoras concordaram e 

dezassete concordaram totalmente que a formação em educação de infância que 

receberam contribuíram para uma prática mais eficiente. 

 

Tabela 16: Contributos das planificações mensais das coordenações da educação pré-escolar no 

trabalho diário com as crianças por ilha 

     PlaMensal 

 

Ilha 

Discord. 

totalmente 

Discordo Indeciso Concordo Concord. 

totalmente 

Total 

Santiago 3 5 7 110 32 157 

São Vicente 1 3 7 41 10 62 

Total 4 8 14 151 42 219 

 

 

Para entendemos melhor na ilha de Santiago apenas quatro das inquiridas não 

responderam a esta questão, mas na ilha de São Vicente 21 dos inquiridos não 

responderam a esta questão.  

Quanto a contributo das planificações mensais orientadas pelas coordenadoras da 

educação pré-escolar nas duas ilhas não se notam diferenças significativas. A tónica está 

no concordo e no concordo totalmente que a mesma contribui para uma melhor 
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prestação de serviço junto das crianças. O número de indeciso são equivalentes nas duas 

ilhas. 
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4. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Ciente de que a educação pré-escolar é uma das fases de sustentabilidade de todas as 

outras que vem a seguir, e porque é ali que se desenvolve determinadas competências 

que vão servir de base para o desenvolvimento da aprendizagem durante toda a vida, 

não se pode ignorar a sua qualidade e a sua contribuição para crescimento de forma 

integral de todas as crianças. 

Foi notável ver a evolução da educação em Cabo Verde e especial a educação pré-

escolar pelos passos que deu, desde não existência até a afirmação dos subsistemas 

mesmo passando por diversas barreiras. 

A partir da análise documental realizada verificamos que houve muitos  esforços para 

que a educação pré-escolar se afirmasse mesmo  indo contra  alguns princípios como 

por exemplo igualdade de oportunidades como foi o caso do artigo 72º  da lei 

nº103/III/90 DE 29 de dezembro na nova redação dada pela lei nº113/V/99 de 18 de 

Outubro que incentivou a frequência  a educação pré escolar durante 18 anos dizendo 

que “ingressa no ensino básico com 6 anos as crianças que tiverem frequentado pelo 

menos dois anos da educação pré-escolar caso contrário ingressaria com 7 anos”. 

Pensamos que esta medida quase que obrigou os pais a colocarem os filhos nos jardins 

de infância mesmo que esse não tivesse as melhores condições, por outro lado 

pensamos que essa medida poderia dar melhores frutos caso o governo e outras 

entidades, melhorasse as condições de acesso e frequência a todas as crianças, e o nível 

de habilitações do seu pessoal de modo que os pais pudessem ver os efeitos de uma 

educação pré-escolar de qualidade. 

 

Percebemos também que o Estado se responsabiliza pela definição de políticas e criar as 

condições para a sua implementação, apoiando iniciativas públicas e privadas 

relativamente à criação de jardins de infância e a fiscalização do seu funcionamento. 

Particularmente quando fala das atribuições dos coordenadores no artigo 4º do decreto-

lei nº5/2001 de 1 de fevereiro alínea i) “cooperar com a DGBES e a inspeção Geral na 

supervisão do cumprimento das orientações emanadas superiormente” 

 

Por outro lado, ficou evidente também nos documentos oficiais como o guia de atividades 

curriculares para o jardim de infância (s/d, p.7) que a “criação de espaços sem condições 

prejudicará o desenvolvimento das crianças”. 
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A nível das dificuldades enfrentadas pela educação pré-escolar o Plano Estratégico para a 

Educação MEVRH (2002) identificou que existe «Baixo nível de qualificação das 

monitoras/ orientadoras; material didático insatisfatório; enquadramento e 

acompanhamento da área deficiente, condicionando a preparação para o ensino básico” 

e o Plano Estratégico para a Educação  (PEE, 2017 pp.54-55) aponta para os mesmos 

problemas realçando que e “a gestão dos estabelecimentos do nível pré-escolar, tanto 

públicos como privados, é muito incipiente”.   

 

Relativamente ao estudo 1 podemos realçar que há um consenso entre os entrevistados 

relativamente a este subsistema. Em quase todos aspetos pesquisados encontramos a 

maioria dos entrevistados se opinam na mesma ótica. Por exemplo nas tabelas 1,4,5,6,7 

e 8, todos os entrevistados se concordam. Neste sentido quase em todos os indicadores 

temos 100% dos entrevistados e/ou uma maioria significativa a defender tanto pela 

positiva ou pela negativa os aspetos estudados o que significa que os problemas da 

educação de infância estão identificados e todos apontam para a mesma solução.  

 

Importa realçar que as perspetivas de desenvolvimento do subsistema, constrangimentos 

e proposta de melhoria foram os aspetos em que encontramos mais unanimidade entre 

os entrevistados. 

Ficou patente também que a educação pré-escolar é a base do subsistema, que se este 

for bem conduzido pode resolver problemas futuros. Por outro lado, os entrevistados 

afirmaram que não existe uma política para educação de infância, aliado a uma 

indefinição de responsabilidade tanto do estado como dos privados. Neste sentido, o 

PEE para a educação horizonte 2017/2021 aponta “para a necessidade de divisão de 

responsabilidades p.41”. 

 

No estudo 2, o cenário da educação pré-escolar vistos pelas técnicas da educação pré-

escolar do ME ficou evidente que apesar de se implementar diversas medidas não houve 

estudos para verificar o seu impacto, que as formações realizadas dependiam da boa 

vontade, ou seja não existe um orçamento próprio para este fim, que o cenário da 

obrigatoriedade de frequência será uma boa medida.  
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Que algumas medidas políticas como por exemplo a retirada das educadoras do 

subsistema para o ensino básico pode comprometer a qualidade da educação pré-

escolar.  

Conforme podemos ver no excerto das entrevistas feitas: “Esse recrutamento afetou-nos 

muito porque as que tinham formação davam suporte as que não tinham”. TME1 

“Poderá penalizar a educação” TME2 e a TME3 não tem dúvidas e afirma “É claro que 

essa saída vai influenciar a qualidade tanto da educação pré-escolar como do básico”. 

Por outro lado, os dados dos anuários apontam a diminuição do número de educadoras 

no subsistema conforme podemos observar no quadro nº19.  

 

No que respeita o estudo 3 a prática pedagógica dos profissionais de educação de 

infância, conforme os dados apresentados no gráfico 2 notamos claramente que existe 

um público com pouca formação desejada na área, uma vez que apenas 2,4% possui 

uma formação superior na área e 23,1% possui uma formação média ou profissional. 

fica evidente que existe um público com habilitações baixa ou ainda com apenas o 

ensino secundário. Embora apareça 6,3% com licenciatura em outras áreas, isto 

demonstra claramente que a falta de emprego tem levado estes a entrar na educação pré-

escolar, o mesmo podemos dizer com relação aos que têm habilitações baixa e os de 

12ºano. Por esse fato apelamos as autoridades a criarem políticas e mais do isso, colocar 

em prática, uma vez que o decreto-lei nº2/2010 e o decreto-lei nº13/2018 de 7 de 

dezembro afirma que qualquer profissional que labuta na educação pré-escolar e básica 

deve possuir uma formação superior que confira ou não o grau de licenciatura. 

 

Embora apareça nos documentos oficiais como anuários as diferentes categorias 

profissionais referentes aos profissionais de educação de infância, não existem nenhuma 

lei que estipula as remunerações ou escalões que as categorias correspondem, nem 

mesmo o estatuto do pessoal docente menciona estas categorias. O mais estranho que as 

profissionais não estão certas das categorias a que pertencem, isto devido algumas 

dúvidas colocadas pelos inquiridos na fase do pré-teste. 

Embora não exista também uma política para a Faixa etária dos 0 a 2 anos, 13,4 % dos 

nossos entrevistados trabalham com esta faixa etária, isto mostra também que a procura 

pela educação pré-escolar pode estar ligada não só pela sua importância, mas também 

pela necessidade de as mulheres conciliarem a vida profissional e a maternidade. 

(Facchini, 2018). Não obstante, (Formosinho e Sarmento, 2000 citado por Silva e 
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Sarmento, 2017, p.44) afirmam: “a Educação pré-escolar, para além de ser encarada 

como um serviço educativo, é também um serviço de apoio às famílias” 

Cabe ao estado criar normas pedagógicas e técnicas para esta faixa etária e também 

apresentar a estrutura responsável por esta faixa etária. não obstante foi publicada um 

decreto que já referi anteriormente definindo responsabilidades e também normas de 

funcionamento. 

 

Outro aspeto que mereceu a nossa atenção é o que aparece no gráfico nº13, sendo que 

um profissional se refere como entidade patronal o do Ministério da Educação. Daí vem 

o questionamento se o Ministério da Educação recrutou pessoal da Educação pré-

escolar para o ensino básico porque é que não se faz a permuta já que auferem na 

maioria das vezes o mesmo salário?  Mais se informa que foram os inquiridos que 

escreveram a caneta as suas entidades patronais porque o Ministério da educação e a 

promoção social não se encontravam no questionário bem como a FCS. Dai que 

resolvemos incluir no quadro das análises de dados por considerarmos esse pormenor 

importante. 

 Por conseguinte o Art.º 5º ponto 2 do decreto-lei nº4/2001 de 1 de fevereiro diz “todas 

as instituições que fazem parte da rede pré-escolar devem ser previamente oficializadas 

pelos serviços competentes do departamento governamental responsável pela educação, 

através da conceção de um alvará” isso é contrário aquilo que nós observamos no 

gráfico nº 14 e no quadro nº 3. 

 

Podemos afirmar que a maioria das turmas dos nossos inquiridos funcionam com um 

número normal de crianças por sala conforme o decreto-lei nº4/ 2001 de 1 de fevereiro 

artº6º alínea com que diz que “os grupos deve ter um máximo de 30 crianças cada (...)”, 

mas encontramos ainda uma percentagem considerável de turmas (17,5%) que 

funcionam com superlotação. O que infringe a lei.  Dai perguntamos onde está a 

inspeção? pelo que observamos durante a aplicação do questionário, o espaço físico não 

tem condições para albergar esse número de crianças e o próprio pessoal docente é 

insuficiente tanto na cidade da Praia como na cidade do Mindelo. Contudo os principais 

indicadores de educação (2017, p.25) demostra que rácio criança/profissional de 

infância e o rácio criança/sala a nível nacional, é de 18 e 23 respetivamente. Contudo é 

visível que na ilha do Sal e a ilha de São Vicente o rácio é acima do recomendado 32 e 

31 crianças por sala.   
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Quanto a importância das planificações mensais nem todos os inquiridos da ilha de São 

Vicente responderam a esta questão, uma vez que os coordenadores afirmaram em 

entrevista que apenas fazem coordenação mensal das atividades com as Diretoras 

pedagógicas dos jardins de infância. E que de vez em quando é feito as planificações 

com as orientadoras.  

 

A Prática Pedagógica como conjunto de atividades educativas e formais, observação de 

atividades pedagógicas, planificação e execução das atividades pedagógicas, seguidas 

de reflexão e troca de experiências entre pares, fez parte de um bloco do nosso 

questionário com intuito de nos ajudar a contrastar a teoria à prática. Nesse particular 

encontramos algumas respostas a algumas questões levantadas que nos fez pensar na 

necessidade de uma prática mais contextualizada e fundamentada. 

 

O trabalho no jardim de infância deve acontecer em grande grupo e em pequenos 

grupos… 

No que diz respeito a prática pedagógica é visível que algumas práticas não são 

adequadas isto se observamos os resultados dos gráficos nºs 32, 36, 38 e 39 que 

elencava questões diretas sobre a prática e encontramos alguma indecisão que não é 

natural, por exemplo nos gráficos nºs 32, 34, 35 e 39. 

Estas indecisões nos chama a atenção na medida em que se trata de uma afirmação 

direta. Outro aspeto que também poderá contribuir para esta resposta tem haver com a 

primeira parte da questão dirige toda a atividade? 

Com este resultado entendemos que algumas ainda têm uma prática pouco adequada 

centrada na sua pessoa em vez de negociar com as crianças as suas próprias 

aprendizagens. OPPEPE (2016, p.18). Ainda acrescenta que o educador deverá criar 

“um momento onde elas podem questionar as crianças sobre o que elas gostariam de 

fazer, incorporando essas sugestões à sua planificação, de forma que juntas possam 

planear as atividades do dia”  

Segundo Dewey (1989) .as crianças aprendem fazendo, portanto devem ser elas 

protagonista das atividades e não os educadores. Corroboramos ainda com (Kravtosa, 2009 

citado por Amado, 2017 p.60) que afirma que quando é dada a oportunidade à criança 

para fazer, ela se torna “na fonte, o iniciador, da atividade educativa”. Cabendo ao 

educador a tarefa de organizar de modo intencional as atividades tornando-as 
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significativas para a criança. E a observação como método mais direto que nos ajuda a 

“obter informações e conhecer a diversidade das experiências e vivências” Guia de 

atividades para e EPE s/d, p.16), assume um papel primordial tanto para a planificação 

como para a avaliação das crianças, ajudando assim a dar a intencionalidade às práticas.  

É importante refletir que a forma como os profissionais responderam às questões podem 

deixar claro qual é a sua conceção sobre a criança, daí a importância de pensarmos sobre a 

formação e o papel do educador de infância na formação de cidadão, “atentos, capazes de 

pensar e agir r, (…) auto-confiantes [e] rápidos na adaptação às condições sociais mais 

iminentes” (Kilpatrick, 2007, citado por Amado, 2017, p.20) 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES GERAIS, RECOMENDAÇÕES E LINHAS 

ABERTAS DE INVESTIGAÇÃO 
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Conclusão  

Cabo Verde teve o seu primeiro Ministério da Educação e Cultura na pré – 

independência (janeiro de 1975). A partir desta data até ao momento, a educação em 

Cabo Verde tem vindo a desenvolver de uma forma gradual e consciente, contornando 

sistematicamente “(…) os desafios [para o sector educativo], exigindo o 

aprofundamento das reformas, a alteração ou a afirmação de claras orientações 

estratégicas e uma maior unidade de princípios para se conseguir um desenvolvimento 

equilibrado e sustentável para todo o sistema.” (Ministério da Educação e Valorização 

dos Recursos Humanos, 2003, p.11). 

Os dados apontam que, desde a independência, tem havido um forte movimento 

contínuo de consciencialização de massa sobre a importância e o papel da educação no 

desenvolvimento da sociedade. Por esta razão, Cabo Verde tem-se tornado, de um modo 

geral, num país focado nas questões da educação desde a educação-de-infância à 

educação extra-escolar. 

Em conformidade com os parâmetros também referidos na Declaração dos 

Direitos da Criança como a Saúde, nutrição, água, saneamento, higiene, proteção, a 

Educação em Cabo Verde tem vindo a desenvolver de forma satisfatória. No entanto, 

existem sempre constrangimentos e obstáculos que criam alguma dificuldade ao 

processo, como por exemplo, as condições gerais de acesso a determinados bens e 

serviços, as insuficiências, lacunas e inadequação de mecanismos de aplicação da 

legislação concernente aos menores, pobreza estrutural do país, ausência de uma 

políticas mais efetivas para o sector de Educação-de-Infância, a inexistência de uma 

estrutura coordenadora com papeis e instrumentos de ação bem mais eficazes, a falta de 

articulação entre instituições, o fraco nível de participação das famílias e comunidades e 

o não envolvimento das crianças no seu próprio processo de desenvolvimento. 

O estudo serviu, também, para constatarmos que, curiosamente, a criança tem 

ocupado, teoricamente, um lugar de destaque no quadro dos programas sociais levados a 

cabo por departamentos Governamentais, organizações diversas da sociedade civil, por 

iniciativas de carácter nacional, local e individual, de modo a promover, cada vez mais, 

o desenvolvimento integral da criança.  

 

São inegáveis os contributos da independência para a educação em geral, e para 

a evolução da educação pré-escolar, em particular. Afinal, foi após a independência que, 
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se levou em conta as perspetivas de desenvolvimento humano considerando a infância 

como um dos períodos marcantes para vida do ser humano e esta passou a ser melhor 

considerada nos normativos que regulam o sector, chegando a referir, também, que a 

qualidade da educação pré-escolar num país pode contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. 

Com efeito, a primeira iniciativa de educação de infância em Cabo Verde 

começou ainda antes da independência em São Vicente com a criação da chamada “casa 

da criança” que existiu desde 1962 mas, foi uma ação embrionária, residual e restrita à 

ilha de São Vicente e sem grande alcance nacional e nem mesmo na ilha. Foi, 

sobretudo, no período pós-independência, com a criação do ICM atual ICCA, o ICS 

atual FCS e outras iniciativas informais que a educação-de-infância adquiriu maior 

expressão no país, com os primeiros jardins-de-infância que foi o jardim Amílcar 

Cabral, São Jorginho e o jardim Gulbenkian. 

 

Relativamente à primeira pergunta de partida, na qual interpelamos em que medida os 

problemas da educação pré-escolar estão identificados, chegamos à conclusão de 

que, realmente, os desafios estão identificados tanto a nível institucional, operacional e 

legislativo conforme o quadro nº17 do qual destacamos o facto de “a gestão dos 

estabelecimentos do nível pré-escolar, tanto públicos como privados, ser muito 

incipiente” e também haver “(…)enorme carência em profissionais de infância 

qualificados (PEE, 2017, p.54). Neste sentido, destacamos o que afirma uma das 

entrevistadas. “O perfil dos educadores de infância são mais “dispares” possíveis por 

isso fica difícil aplicar qualquer plano curricular, veja na década de 90 o profissional 

desta área recrutada era de toda casta permita-me o termo” (E3). 

 

Por outro lado, os entrevistados e entrevistadas mencionaram que há falta de 

atenção do Estado a esta etapa educativa e que também há constrangimentos a nível do 

pessoal docente, materiais didáticos, infraestruturas, conforme se pode observar nas 

tabelas 8, 9 e 10. Este fato é visível e podemos notar um certo consenso entre os 

entrevistados e entrevistadas no que tange aos problemas enfrentados pelo subsistema. 

Por exemplo, o percurso da educação, os constrangimentos, as perspetivas para a 

expansão da Educação Pré-escolar. Pode-se observar que em quase todos os 

indicadores, 100% dos entrevistados e entrevistadas ou uma maioria significativa deles 

defende tanto os pontos positivos e negativos dos aspetos estudados, o que significa que 
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os problemas da Educação Pré-escolar estão bem identificados e todos apontam para a 

mesma solução, sobretudo quando afirmam que há demasiada atenção ao ensino 

superior em detrimento da Educação pré-escolar. A entrevistada E3 põe a tónica na 

importância de investir na Educação Pré-escolar afirmando: “Quem não consegue ser 

um cidadão em miniatura, não consegue com certeza ser na adolescência e muito 

menos na vida adulta. Será no mínimo um cidadão arrogante… e este, não queremos 

para Cabo Verde”. Já a E4 afirma que “Não se constrói um topo deixando a base, 

porque de certeza teremos uma base falsa”. O entrevistado E7 sublinha “Quanto mais 

qualificação você tiver na base mais facilmente o individuo chegará ao topo porque já 

tem uma preparação, todo caminho será mais facilmente traçado de forma qualificada 

e o investimento deve ser na base porque nessa fase ele cria um gosto ou perde o gosto 

porque o investimento mais a frente pode não surtir o efeito, porque o individuo já 

cresce com algum vício pode ficar difícil de eliminar”. Por conseguinte, acreditamos 

também que investir na educação de uma criança é um caminho para uma sociedade 

melhor. (Vasconcelos, 2001, Muenchow & Weinberg, 2016 e PEE, 2017) 

 

Durante a entrevista às técnicas dos serviços centrais do Ministério da Educação 

afirmaram que a educação pré-escolar tem tido uma evolução lenta no nosso país e que 

só a partir 1990, se foram desenhando políticas de expansão através da lei nº 103/III/90 

de 29 de dezembro. Disseram também, que este constitui um marco importante para a 

educação pré-escolar, uma vez que é a partir da LBSE que o mesmo surgiu como 

subsistema do sistema educativo.  

No entanto, a partir de 2005, assistiu-se a um grande esforço de valorização do 

subsistema sobretudo com a preocupação que o Estado tem na formação do pessoal 

docente desta área conforme demonstrada no Decreto-lei nº 2/2010 de 7 de maio. Ora, 

apesar das formações realizadas nota-se que não há aumento de profissionais formados 

no terreno, conforme se pode ver no quadro nº16, devido à falta de políticas para o 

sector. Desde logo, o recrutamento do pessoal formado na educação pré-escolar para o 

ensino básico deixou evidente que a lei e a prática andam desfasados.  

A E4 afirma que existe “falta de organização e definição de política para a pequena 

infância. Porque a pequena de infância é de todos e é de ninguém. Toda gente 

considera importante, a educação de uma criança desde a tenra idade, mas na hora de 

assunção de responsabilidade, fique sem saber a quem é a educação pré-escolar” ainda 

acrescenta que existem decretos a regulamentarem vários aspetos como a oficialização 
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dos jardins, criação e nomeação dos coordenadores, mas que na prática essas leis não 

são efetivadas. A TME3 acrescenta “É bom que se saiba de quem é o pré-escolar 

porque muitas vezes nós os coordenadores, que levamos o pré-escolar as costas, salvo 

a expressão”. Com isto em mente, fica a conceção de que há necessidade da criação de 

uma política para a pequena infância.  

Relativamente à segunda questão de partida desta investigação que era “Face 

aos problemas enfrentados, qual é a prática pedagógica dos profissionais de 

infância e seu conhecimento sobre as leis que se aplicam à educação pré-escolar ?”, 

notamos que, apesar dos problemas enfrentados, como falta de formação na área, 

carências de material didático, número elevado de crianças em algumas salas, falta de 

enquadramento salarial e a falta de apoio no que diz respeito à atualização dos 

instrumentos de apoio à pratica, estas vêm se esforçado para ter uma prática pedagógica 

adequada como podemos observar nas palavras das entrevistadas que elucidam que a 

“Prática pedagógica das educadoras tem melhorado (…). Por outro lado, dentre as 

monitoras, encontramos algumas com um bom performance” TME 1, 2 3. E no que 

concerne às orientadoras, consideram que os seus perfis são muito “díspares” 

dificultando uma avaliação das práticas. Não obstante os Técnicos do Ministério da 

Educação referem que há dificuldades na elaboração de planos de atividade, baixo 

domínio do conhecimento científico, por conseguinte há que se referir “bom domínio na 

construção de materiais didáticos”, reforçam a importância das formações continua na 

melhoria das práticas, o que recentemente o ME, tem planos em fazer através do plano 

nacional de formação continua dos professores (PNFP, 2019). 

 No que tange às atividades dirigidas às crianças, 50% tem uma prática 

pedagógica pouco adequada, 33,8% com Práticas pouco adequadas com respeito ao 

tempo nas atividades em grande grupo, não obstante 83% afirmam que as experiências 

proporcionadas as crianças vão ao encontro das suas necessidades. 56,9% equilibram 

bem a duração do tempo das atividades. 63,9% não fazem as atividades que as crianças 

devem fazer por isso uma prática adequada. Um aspeto que ficou evidente é que 56% 

consideram que o desenvolvimento cognitivo deve ser visto de forma fragmentada em 

áreas de conteúdo, isto é uma prática errada, uma vez que: 

o construtivismo que baseia na psicologia genética de Jean Piaget 

parte do pressuposto que “a aprendizagem é decorrente da ação do 

indivíduo sobre o meio e que é o aluno quem direciona e constrói seu 
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conhecimento. Neste sentido, a função do professor consistiria em 

facilitar esse processo, não lhe cabendo transmitir os conhecimentos 

científicos, apenas propor questionamentos para que os alunos 

desenvolvam suas perceções. Facci, (2007) citado por (Leonardo & 

Silva, 2013, p.311). 

Por conseguinte os mesmos autores afirmam que “a forma como o professor 

compreende a aprendizagem e o desenvolvimento infantil é que norteará suas ações 

pedagógicas, mesmo que ele não tenha consciência de sua própria compreensão” 

No que se refere ao conhecimento sobre as leis que se aplicam a EPE, ficou 

visível nas respostas ao questionário que os nossos inquiridos conhecem e tem a opinião 

do constante no diploma I série do B.O nº43/2008 de 24 de novembro, por isso, 

afirmam, que afetou a frequência das crianças à educação pré-escolar. Por outro lado, 

com respeito ao Decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio, 34,1% afirmou que trouxe 

melhorias para a educação pré-escolar. Contudo, encontramos muitos indecisos 

(35.8%), o que pode indicar algum desconhecimento deste decreto, mas com respeito a 

um aspeto sobre aprendizagem das línguas, embora ainda haja indecisos, há um 

equilíbrio das opiniões. No que diz respeito ao estatuto do pessoal docente, 32.5% 

estavam indecisos se o mesmo comtempla a carreira de educadores de infância, e 41% 

afirma que não comtempla, o que poderá demonstrar que poucos têm conhecimento 

sobre este documento, que comtempla a carreira de educador-de-infância. No que se 

refere à medida política de recrutar as educadoras formadas em educação pré-escolar 

para o ensino básico, 55.7% dos nossos inquiridos estão de acordo que a saída das 

educadoras de infância formadas para o ensino básico compromete a qualidade da 

educação pré-escolar. 

E quanto à terceira e última pergunta de partida, em que problematizamos “que 

formação será necessária para as profissionais de educação de infância de modo a 

contribuírem para a formação integral da criança?”, os intervenientes deste estudo 

concordam que é necessário ter pessoal qualificado para responder às demandas do 

sistema. Por outro lado, as profissionais reconhecem que é necessária uma formação 

universitária e com experiência supervisionada, conforme ilustra o gráfico nº 52. No 

mesmo sentido, o Decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio comunga que é necessária uma 

formação superior para todo o pessoal educativo. 

Entretanto, a partir dos questionários às profissionais de infância, ficou patente 

que é necessário investir na formação do pessoal docente, uma vez que a maioria das 
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nossas inquiridas consideram que o pessoal afeto à educação pré-escolar deve possuir 

uma formação universitária, que algumas medidas políticas desfavorecem a educação 

pré-escolar como por exemplo a saída do pessoal formado para o Ensino Básico bem 

como a lei que permite que todos tenham acesso ao ensino básico com 6 anos, 

independentemente da frequência à Educação Pré-escolar.  

Foi possível perceber que muitos jardins-de-infância funcionam sem alvará, (ver quadro 

nº3), o que permite que alguns espaços funcionem sem condições, no que tange à 

prática pedagógica das profissionais. Ficou evidente que algumas profissionais têm uma 

prática inadequada uma vez que possuem uma metodologia centrada nelas em vez 

centrar nas crianças. 

Pelas respostas das profissionais de infância ficou patente a existência de um 

público com habilitações baixas e não apropriadas para o subsistema. A sua prática não 

é contextualizada e nem fundamentada uma vez que não possui formações adequadas 

para trabalhar com as crianças, não existe uma política de formação continua, o que 

existe é apenas formações espontâneas oferecidas por diversas entidades conforme se 

pode ver nos quadros nºs 13.14,15,16 e 18. 

Concluímos com este estudo que as principais alterações a LBSE, com respeito à 

EPE, prendem-se essencialmente com o aumento da idade de ingresso na EPE (de 3 

para 4 anos), ampliação dos objetivos gerais, sobretudo na parte relativa à aprendizagem 

da língua portuguesa e línguas estrangeiras, qualificação do pessoal docente e a 

universalização do acesso. 

Percebemos, ainda, que não existe coerência entre os pressupostos legais e a 

prática pois, a realidade muitas vezes chega a ser contrária às leis. É o caso, por 

exemplo, da nomenclatura dos profissionais da educação pré-escolar: nas respostas às 

categorias das profissionais constatamos que, enquanto o estatuto do pessoal docente, 

por um lado, se refere às diversas categorias como educador de infância principal, de 

primeira etc, os anuários falam de orientadores, monitores e educadores e as 

profissionais de infância que nós inquirimos não sabem a diferença entre monitores, 

orientadores e educadores. Isso, podemos verificar, nas tabela nº15, onde algumas que 

não tem formação profissional, responderam com respeito a satisfação com formação 

recebida, e nos gráficos nºs 7 e 8 onde se enxerga claramente que a percentagem dos que 

têm formação profissional (23,2%) e licenciatura (2,4%) é inferior aos que dizem ser 

educadores de infância (27,6%). E o mais estranho, é que o estatuto do pessoal docente 

recomenda a forma como os profissionais devem ser contratados de acordo com as suas 
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habilitações, mas isto também não acontece na prática, nem mesmo para os que o 

próprio ME contrata. 

Apesar da sensibilização para esta etapa educativa, nota-se que há necessidade 

de clarificação e reforço de medidas de incentivo e promoção de um “sistema real de 

ensino Pré-escolar” PEE, (2017, P.60),  e que seja “democrática, pública, gratuita, laica 

e de qualidade” (Delgado, 2020, p.262), apostando na “formação específica do pessoal 

docente, enquadramento legal das profissionais de educação de infância, na construção 

e remodelação de jardins-de-infância” (Plano Estratégico para a Educação, 2005, p.24) 

“autenticamente cabo-verdianos, com enfoque no pensamento pós-colonial e centrado 

na criança, em suas linguagens e sua participação, na construção da realidade social 

pelas culturas infantis” (Delgado, 2020, p.262) e na “universalização do acesso” 

(Decreto-lei nº13/2018, de 7 de dezembro, artigo 16º, ponto 1), sem antecipar a 

escolaridade obrigatória.  

Conclui-se, que há uma grande distância entre o que se diz, se escreve e a 

realidade efetiva da educação pré-escolar. Por isso, há necessidade de melhores ações 

do Estado e outras entidades, no sentido de se sair dos discursos e investir na educação 

pré-escolar como fator do desenvolvimento sustentável. 

 

RECOMENDACÕES 

A realização do presente estudo permitiu-nos ter informações pertinentes sobre políticas 

e práticas de educação-de-infância. É a partir dessas informações que pretendemos 

elencar algumas recomendações, para que este sector seja, efetivamente, a primeira 

etapa da educação básica no processo da educação de qualidade e ao longo da vida.  

Assim, destacamos as seguintes recomendações: 

• Dotar o corpo docente da educação pré-escolar de formação de base 

•  Definir políticas claras para o setor 

• A assunção da educação pré-escolar pelo Estado, tornando a carreira profissional 

mais estável. 

• Normatização da carreira e do salário dos profissionais do pré-escolar de acordo 

com os restantes subsistemas.  

• Transferência do pessoal formando em educação de infância, que foram 

recrutados para o ensino básico, sem alterar o salário que aufere atualmente. 

• Dotar os jardins-de-infância de materiais didáticos adequados à realidade 
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• Rever o perfil dos profissionais  

•  Rever o regime e o papel da coordenação e apoio pedagógico do setor 

• Elaborar programas de formação inicial e contínua com apoio de instituições e 

países com experiências em educação-de-infância  

• Rever os modelos de formação. 

• Promover intercâmbios entre profissionais de diferentes jardins-de-infância e 

ilhas 

• Promover a aproximação entre os profissionais de educação de infância e os 

docentes do ensino básico. 

• Promover a união de esforços entre todas os intervenientes educativos 

• Promover os jardins-de-infância e formações em educação de infância através de 

programas televisivos 

 

 

LINHAS ABERTAS DE INVESTIGAÇÃO  

No decorrer dos tratamentos dos dados foram surgindo questões muito pertinentes que 

deixaremos como linhas abertas para futuras investigações: 

 Alargar o alcance geográfico desta investigação a todo o arquipélago de Cabo 

Verde; 

 Analisar comparativamente a prática pedagógica dos educadores de infância com 

os profissionais que não possuem formação específica na área; 

 Investigar as instituições formadoras, planos de estudos e suas condições para a 

oferta dos cursos bem como os indicadores para uma educação de qualidade 

 Analisar as competências das crianças à saída educação pré-escolar. 

 Aumentar o publico alvo (encarregados de educação, as crianças, ONGs e público 

em geral) 

 Analisar a opinião dos educadores de infância contratados para o ensino básico 

sobre essa medida política. 

 Observar a relação existente entre a prática pedagógica e qualidade da educação 

pré-escolar 

 Realizar um inquérito sobre o perfil de entrada das crianças no 1º ano do ensino 

básico obrigatório a partir de 2014. 

 Fazer uma investigação-ação. 
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ANEXOS 

1. QUADRO COMPARATIVO ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO 

SEGUNDO VÁRIAS TEORIAS 

2. QUADRO COMPARATIVO DAS VÁRIAS PERSPETIVAS DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

3. GRELHA DE ANALISE DOCUMENTAL DA LEGISLAÇÃO CABO 

VERDIANA SOBRE A EDUCAÇAO PRÉ-ESCOLAR 

4. GUIÃO   DE ENTREVISTA À VÁRIAS INDIVIDUALIDADES 

5. PROTOCOLO DE ENTREVISTA DO ESTUDO 1 

6. GRELHA DE ANALISE DE CONTEUDO DO ESTUDO 1 

7. GUIÃO   DE ENTREVISTA AOS TECNICOS DO ME 

8. PROTOCOLO DE ENTREVISTA DO ESTUDO 2 

9. GRELHA DE ANALISE DE CONTEUDO DO ESTUDO 2 

10. QUESTIONÁRIO 

11. INSTITUIÇÕES QUE APOIAM O JARDIM DE INFÂNCIA. 

12. CARTAS DIRIGIDAS AOS RESPONSÁVEIS DA EDUCAÇÃO PARA 

PERMITIR QUE OS PROFISSIONAIS COLABORAREM NO ESTUDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 1 - QUADRO COMPARATIVO ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO SEGUNDO 

VÁRIAS TEORIAS 

  

Fases psicossexuais 

(Freud) 

Fases psicossociais (Erickson) Estádios 

cognitivos (Piaget) 

Oral (do nascimento ao 

12-18 meses) a fonte 

principal do prazer do 

bebé envolve atividades 

dirigidas para a boca 

(sucção e alimentação) 

 

 

Anal (12-18 meses aos 3 

anos) 

A criança obtém 

gratificação a partir da 

retenção e expulsão das 

fezes. A zona da 

gratificação é a região 

anal) 

 

 

Fálica (3 aos 6 anos) a 

criança liga-se ao pai do 

sexo oposto e mais tarde 

identifica-se com o pai 

do mesmo sexo. A zona 

de gratificação muda 

para a região genital. 

 

 

 

 

Latência (6 anos à 

puberdade) tempo de 

relativa acalmia das 

pulsões entre fases 

turbulentas. 

Confiança básica versus desconfiança (do 

nascimento aos 18 meses). O bebé desenvolve o 

sentido do mundo ser um lugar bom e seguro. 

Virtude esperança. 

 

Autonomia versus dúvida e vergonha (12-18 

meses aos 3 anos). A criança desenvolve um 

equilíbrio de independência sobre a vergonha e a 

dúvida. Virtude: vontade. 

 

Iniciativa versus culpa (3 aos 6 anos) a criança 

desenvolve a iniciativa quando tenta coisas novas 

e não está preocupada com a culpa. Virtude: 

finalidade. 

 

 

 

 

Mestria versus inferioridade (6 anos a 

puberdade). A criança deve aprender 

competências da cultura ou enfrenta sentimentos 

de incompetência Virtude. Competência. 

 

Identidade versus confusão da identidade 

(puberdade ao jovem adulto) o adolescente deve 

determinar o seu próprio sentido do self ou sente 

confusão acerca dos papéis. Virtude: fidelidade 

 

Intimidade versus isolamento (Jovem adulto). O 

indivíduo procura estabelecer compromissos com 

os outros; se mal sucedido pode sofrer de 

isolamento e auto-absorção. Virtude: amor. 

 

Produtividade versus estagnação (vida adulta). 

Sensório motor (do 

nascimento aos 2 anos). 

O bebé gradualmente 

torna-se capaz de 

organizar atividades em 

relação ao ambiente, 

através da atividade 

sensorial e motora. 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-operatório (2 aos 

7 anos) A criança 

desenvolve um sistema 

de representações e usa 

símbolos para 

representar pessoas, 

lugares e 

acontecimentos. A 

linguagem e o jogo 

simbólico são 

manifestações 

importantes deste 

estádio 

 

 

Operações concretas 

(7 aos 12 anos). A 

criança pode resolver, 

logicamente, problemas 



 

 
 

 

 

 

Genital (puberdade até a 

idade adulta) tempo de 

maturação da 

sexualidade adulta. 

Ressurgimento das 

pulsões sexuais da fase 

fálica. 

 

 

 

O adulto maturo está preocupado com a 

confirmação e orientação da geração seguinte, ou 

então sente um empobrecimento pessoal. Virtude: 

Cuidados. 

 

 

Integridade versus desespero (vida adulta 

tardia). As pessoas mais velhas aceitam a sua 

própria vida, aceitando a morte, ou então o 

desespero sobre a incapacidade de reviver a vida. 

Virtude: Sabedoria. 

se estiverem 

localizadas no aqui e 

agora. Não pode pensar 

de um modo abstrato. 

 

Operações formais 

(12 até a idade adulta). 

As pessoas podem 

pensar de um modo 

abstrato, lidar com 

situações hipotéticas e 

pensar sobre 

possibilidades. 

 

Fonte: Papalia et al 2001 p.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo 2- Quadro comparativo das várias perspetivas de desenvolvimento humano 

Perspetiva Teorias principais Crenças básicas Técnicas usadas Estádio

s 

Causas do 

desenvolvimento 

Indivíduos 

ativos ou 

passivos 

Psicanalítica 

 

 

Teoria 

psicossexual 

De Freud 

 

 

 

Teoria 

psicossocial de 

Erikson 

 

Teoria relacional 

de Miller 

 

O comportamento é controlado por poderosos 

instintos inconscientes. 

 

 

 

A personalidade é influenciada pela sociedade 

e desenvolve-se através de uma serie de crises. 

 

 

 

A personalidade desenvolve-se no contexto 

das relações emocionais. 

 

Observação 

clínica 

 

 

 

Observação 

clínica 

 

 

 

observação 

clínica 

 

Sim 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

Não 

  

Fatores inatos 

modificados pela 

experiência  

 

 

Interação de fatores 

inatos e da experiência. 

 

 

 

Interação de fatores 

inatos e da experiência 

Passivo 

 

 

 

 

Ativo 

 

 

 

 

 

Ativo 

 



 

 
 

Aprendizage

m 

Comportamental

ismo ou teoria de 

aprendizagem 

clássica (Pavlov, 

skinner, Watson) 

 

 

Aprendizagem 

social (social 

cognitiva de 

Albert Bandura) 

As pessoas reagem; o meio controla o 

comportamento. 

 

 

 

 

 

As crianças aprendem num contexto social 

observando e imitando modelos; para a 

aprendizagem. 

 

Procedimentos 

científicos 

rigorosos 

(experimentais)  

 

 

Procedimentos 

científicos 

rigorosos 

(experimentais)  

 

Não 

 

 

 

 

 

 

Não 

Experiência  

 

 

 

 

 

 

Experiência modificada 

pelos fatores inatos 

Passivo 

 

 

 

 

 

 

Ativo e passivo 

 

 

Cognitiva Teoria cognitiva 

de estádios de 

Piaget 

 

 

 

 

Teoria do 

processamento da 

informação 

Mudanças qualitativas no pensamento 

ocorrem entre a infância e a adolescência. A 

pessoa inicia ativamente o desenvolvimento. 

 

Os seres humanos processadores de símbolos. 

 

Entrevistas 

flexíveis e 

observação 

cuidadosa 

 

 

 

Investigação 

laboratorial; 

monitorização 

tecnológica de 

respostas 

fisiológicas 

Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não  

Interação de fatores 

inatos e da experiência  

 

 

 

 

 

 

 

Interação de fatores 

inatos e da experiência 

Ativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativo e passivo 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Papalia et al 2001 p.19 

 

 

 

Etológica  Teoria de 

vinculação de 

Browlby e 

Ainsworth 

O ser humano tem os mecanismos adaptativos 

para sobreviver; salientam-se os períodos 

críticos ou sensíveis; as bases biológicas e 

evolucionista do comportamento e a 

predisposição para a aprendizagem são 

importantes. 

 

Observação 

naturalista e 

laboratorial 

Não  Interação de fatores 

inatos e da experiência 

 

 

 

 

Ativo e passivo 

(depende dos 

teóricos) 

Contextual  Teoria 

sociocultural de 

Vigostsky 

O contexto sociocultural tem um impacto 

importante no desenvolvimento 

Investigação 

transcultural; 

observação da 

interação da 

criança com 

uma pessoa 

mais 

competente. 

Não Experiência  Ativo  



 

 
 

Anexo 3-GRELHA DE ANALISE DOCUMENTAL DA LEGISLAÇÃO CABO-

VERDIANA  

 

Tema  Categoria  Sub-categoria  Legislação cabo-

verdiana/documentos 

importantes para a 

educação pré-escolar 

Políticas 

para 

Educação 

pré-

escolar em 

Cabo 

verde 

Definição  

 

 

Publico alvo  crianças dos 3 aos 6 anos de 

idade LBSE 103/III/90 e 

crianças dos 4 aos 6 anos 

decreto lei nº2/2010 de 7 de 

maio 

Tutela  iniciativa das 

autarquias, de 

instituições oficiais e 

de entidades de direito 

privado LBSE 

103/III/90).  

 

 

 

Responsabilidades 

estatais na 

promoção da 

educação da 

educação infância 

 

 

 

 

 

Responsabilidades 

do estado 

fomentar e apoiar tais 

iniciativas de acordo 

com as possibilidades 

existentes LBSE 

103/III/90).  

todos têm direito à educação 

(Constituição da República de 

Cabo Verde) 

Promover as medidas 

necessárias no sentido de se 

promover 

a universalização do acesso a 

este subsistema por todas as 

crianças na faixa 

legal correspondente, 

independentemente do seu 

local de residência e da 

condição socioeconómica das 

respetivas famílias. (decreto-lei 

nº2/2010 de 7 de maio) 

 O Estado deve promover, 

incentivar e organizar a 

educação 

pré-escolar. (Constituição da 

República de Cabo verde) 

Garantir o direito à igualdade 

de oportunidades de acesso e 



 

 
 

de êxito escolar” e criar 

condições para o acesso de 

todos, segundo as suas 

capacidades, aos diversos 

graus de ensino. (constituição 

da república de Cabo verde) 
Incentivar e apoiar, nos termos da 

lei, as instituições privadas de 

educação, que prossigam fins de 

interesse geral. (constituição da 

república de Cabo verde) 

Direito à proteção da família, 

da sociedade e dos poderes 

públicos, com vista ao seu 

desenvolvimento integral 

(Constituição da República de 

Cabo Verde) 

Fiscalizar a qualidade do 

ensino ministrado nos 

estabelecimentos de ensino 

particular ou cooperativo e as 

condições do seu 

funcionamento. (Decreto - lei 

nº2/2010 de 7 de maio) 

 Apoiar ações pontuais de 

formação para os docentes do 

ensino particular e 

cooperativo. (decreto- leí 

nº2/2010 de 7 de maio) 

Deve adotar “medidas de 

incentivo e apoio que 

permitam a todas as crianças 

ingressar no ensino básico 

após frequentarem a educação 

pré-escolar” (decreto-lei nº2/2010 

de 7 de maio) 

Define normas pedagógicas e 

técnicas a aplicar na educação 

pré-escolar (LBSE 103/III/90) 

Responsabilidade do 

Ministério da 

Educação 

coordenação pedagógica. 

LBSE 103/III/90 

Acompanhamento do 

desenvolvimento do 

subsistema, das normas e 

regulamentos que esse sistema 

deverá obedecer. Decreto-lei 

nº5/2001 de 1 de fevereiro) 

Elaborar as orientações 

curriculares e outros materiais 

de apoio didático/pedagógico. 

(Decreto-lei nº4/2001 de 1 de 



 

 
 

fevereiro)  

 

 

Formação de 

educadores de 

infância  

 

 

Formação inicial  É institucionalizada como 

passo fundamental e deve ser 

integrada nos planos 

científicos, teórico e 

pedagógico. LBSE 103/III/90 

Formação contínua  Deve permitir o 

aprofundamento e a 

atualização de conhecimentos 

e de competências 

profissionais. LBSE 

103/III/90 

Prática 

educativas 

relativas à 

educação 

pré-

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições gerais 

de ingresso e 

frequência  

 

 

 

 

 

Matricula/admíssão crianças dos 3 aos 6 anos de 

idade LBSE 103/III/90 

crianças dos 4 e 5 anos de 

idade Decreto-lei nº2/2010 de 7 de 

maio e Decreto-lei nº13/2018 de 7 

de dezembro 

Crianças com mais 6 anos 

com necessidades educativas 

especiais. (Decreto-lei 

nº4/2001 de 1 de fevereiro) 

Deverão apresentar o cartão 

de PMI com as vacinas 

atualizadas e a cédula de 

registo de nascimento. 

(Decreto-lei nº4/2001 de 1 de 

fevereiro) 

Acesso/Frequência  Terão prioridade de acesso 

crianças de 5 anos sempre que 

o número de vagas para a 

frequência for inferior ao 

número de procura. (Decreto-

lei nº4/2001 de 1 de fevereiro) 

 A universalização do acesso 

implica para o estado o dever 

de garantir condições e 

medidas que permitam o 

acesso a todas as crianças à 

educação pré-escolar Decreto-

lei nº13/2018 de 7 de dezembro 

artº16 p.3) 

 Apoios o Estado cria dispositivos de 

acesso e de frequência dos 

diversos graus de ensino em 

função dos meios disponíveis. 
(decreto lei nº2/2010 de 7 de maio) 

 Estado na medida das 

possibilidades existente irá 

apoiar as iniciativas de 

jardim-de-infância (decreto-lei 



 

 
 

nº2/2010 de 7 de maio) 

  Ampliar as condições para a 

Generalização e 

universalização do acesso 

(decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio 

p.2 decreto-lei nº13/2018 de 7 de 

dezembro artº 16º p.1)) 

 Recursos  

Prática 

pedagógica 

 

Currículo   

 

As atividades serão 

organizadas de acordo com as 

orientações curriculares. 

(Decreto-lei nº4/2001 de 1 de 

fevereiro) 

Metodologias de 

ensino 

As atividades serão 

organizadas de acordo com as 

orientações curriculares e 

atendendo às características 

do grupo de crianças. 

(Decreto-lei nº4/2001 de 1 de 

fevereiro) 

Utilizar metodologias 

globalizantes centradas na 

criança. (Guia de atividades 

curriculares para a educação 

pré-escolar) 

 

Educação 

pré-

escolar 

Descrição  

 

 

 

 

 

conceito Enquadra-se nos objetivos da 

proteção da infância visando 

por um lado o 

desenvolvimento da criança e 

por outro a sua preparação 

para o ingresso no sistema 

escolar (Decreto-lei nº4/2001 

de 1 de fevereiro) 

Universalização do acesso à 

educação e socialização … 

Decreto leinº13/2018 de 7 de 

dezembro artº16º) 

Realiza-se em jardins de 

infância reconhecidas 

oficialmente para o efeito 

(Decreto-lei nº4/2001 de 1 de 

fevereiro e Decreto 

leinº13/2018 de 7 de 

dezembro artº 18º) 

Funções da educação 

pré-escolar 

função educativa 

complementar ou supletiva 

das responsabilidades 

educativas da família LBSE 

103/III/90, (decreto-lei nº2/2010 de 



 

 
 

7 de maio decreto lei nº13/2018 

de 7 de dezembro) 

Promover o desenvolvimento 

integral da criança e promover 

o sucesso da aprendizagem 

(Decreto-lei nº4/2001 de 1 de 

fevereiro) 

 Promover a formação e 

desenvolvimento das 

potencialidades das crianças 

de forma equilibrada para sua 

socialização e preparação 

necessária para o ingresso na 

educação escolar. Decreto lei 

n13/2018 de 7 de dezembro 

artº18º) 

Papel da educação 

pré-escolar no 

desenvolvimento das 

crianças 

facilitar o acesso universal ao 

ensino pré-escolar”, assim 

como do 

ensino básico e secundário 

assumindo como “desafio-

chave” para a Nação “a 

qualidade desde o pré-escolar 

até à universidade” (Programa 

de Governo da 

Legislatura 2011/2016) 

Criação de condições que 

permitam a criança 

individualmente ou em grupo 

expressar os seus impulsos 

biológicos sociais e culturais. 

Decreto lei nº4/2001 de 1 de 

fevereiro) 

 

Formação de 

educadores de 

infância 

 

Formas de 

qualificação 

 

Tipos de curso Cursos que confira ou não 

graus académicos superiores... 

deve incluir conteúdos das 

ciências da educação, das 

metodologias, da prática 

pedagógica e da investigação 

aplicada.  (decreto-lei nº2/2010 de 

7 de maio decreto lei nº13/2018 de 

7 de dezembro)) 

deve possuir, no mínimo, 

curso superior, ainda que 

não conferente do grau de 

licenciatura (Decreto-lei nº2/2010 

de 7 de maio e do decreto-lei 

nº13/2018 de 7 de dezembro) 

 



 

 
 

ANEXO 4– GUIÃO DE ENTREVISTA DESTINADOS À VÁRIAS INDIVIDUALIDADES 

 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA  

 

 

Tema: Educação de infância nas ilhas de Santiago e São Vicente 

 

Objetivos Gerais: 

 

• Conhecer a opinião de várias individualidades (técnicos, monitores, 

educadores. Sociólogo e professores) relativamente às primeiras iniciativas de 

educação de infância na ilha de Santiago e sua evolução após a 

independência. 

 

•  Identificar as perspetivas, desafios e constrangimentos de desenvolvimento 

da educação de infância na ilha de Santiago São Vicente. 

 

 

 

 

Bloco Objetivos Específicos Formulário de Questões Obs. 

 

 

 

 

 

 

Bloco A-Legitimação 

 

- Legitimar a entrevista 

- Informar sobre a natureza 

do trabalho e suas 

finalidades 

- Assegurar a 

confidencialidade das 

respostas 

 

- Valorizar o contributo  

do entrevistado 

 

 

 

- Informar, em linhas gerais, 

a nossa investigação e o 

objetivo da entrevista. 

  

- Agradecer a sua 

colaboração, que é 

imprescindível para o êxito 

do trabalho. 

 

- Assegurar o carácter 

 



 

 
 

-Caracterizar o 

entrevistado 

 

confidencial das 

informações 

 

 

- Recolher informações 

sociodemográficas do 

entrevistado 

 

Bloco B 

 

Evolução da educação pré-

escolar em Cabo verde 

Conhecer a opinião dos 

entrevistados relativamente à 

evolução da educação pré-

escolar nas duas ilhas antes e 

depois da independência. 

 

- Na sua opinião que 

contributos a independência 

de cabo verde teve no 

campo da educação 

 

- Como era a educação de 

infância antes da 

independência?  

 

E depois? 

 

 

Bloco C 

 

Caracterização do Sistema 

educativo 

- Recolher a opinião dos 

entrevistados que nos 

permitam caracterizar as 

principais mudanças do 

sistema educativo cabo-

verdiano  

 

- Gostaria de saber quais 

foram a mudança que 

consideras mais importante 

no sistema educativo cabo-

verdiano?  

 

- Houve algumas mudanças 

relativamente a educação 

pré-escolar depois da 

independência?  

 

 

 

 

 

 

- Espaço 

físico  

 

- Pessoal 

docente e 

não 

docente  

-Materiais 

 

- A nível 

salarial 



 

 
 

Bloco D 

Constrangimentos e 

desafios  

-Identificar os principais 

constrangimentos e desafios 

da educação pré-escolar em 

Santiago e São Vicente. 

- Que dificuldades enfrenta 

a educação pré-escolar no 

seu concelho? 

 

 

- Que desafios o pré-escolar 

enfrenta neste momento? 

 

- Poderia apontar algumas 

sugestões para o seu 

melhoramento? 

 

- 

Infraestrut

ura 

- Pessoal 

docente e 

não 

docente? 

- A nível 

salarial do 

pessoal 

docente? 

 

 

Bloco E 

 

Questões Finais e 

agradecimentos 

 

 

- Saber se existem aspetos a 

acrescentar. 

 

-Agradecer a colaboração 

prestada. 

 

- Perguntar ao entrevistado se 

propõe algum aspeto ou 

esclarecimento complementar 

para os objetivos do trabalho. 

 

- Formular os agradecimentos 

e a colaboração prestada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5: Protocolos das entrevistas do estudo 1 

 

Protocolo de entrevista 1 (E1)  

 

Na sua opinião que contributos a independência de Cabo Verde teve no campo da 

educação? 

Na década de 60, existiam poucas escolas oficiais e o ensino particular nas tilhas. 

Na escola oficial estudava em cartilhas e em 1969 considera um marco na educação em 

Cabo Verde uma vez que foi nessa altura que houve várias formações tanto para 

professores e monitores escolares. Iniciou-se a pré-primária e extinguiu-se a cartilha 

extinguiu-se e começou a pré-primária, fazia muito trabalho para o desenvolvimento da 

motricidade fina 

 

Como era a educação de infância antes e depois da independência?  

Inexistência do pré-escolar em termos formais, mas sempre teve uma preparação antes 

de entrar na primeira classe 

 

Em 1975 a pré-primária extinguiu, posteriormente abriu uma fase propedêutica   antes 

da primeira classe na que existe entre as preparações. A diferença penso que está no 

termo hoje utilizado. 

 

Como era as atividades? 

A Existência dos jardins de infância deveu-se a necessidade de Guarda das crianças na 

frente de alta intensidade de mão de obra (FAIMO), no posto de trabalho, para as mães 

pudessem trabalhar, sobretudo jovens. Começou –se a trabalhar com as crianças em 

termos de canções, e creio que a partir daí veio a evoluir até chegar os dias de hoje a 

educação pré-escolar que temos. 

 

 

Quais são os primeiros jardins a ser criado em Cabo Verde ou no seu concelho? 

O primeiro jardim formal em Assomada foi a aldeias SOS, a partir da década de 80. 

Era dado pouca atenção a educação pré-escolar, só as pessoas com mais condições 

financeiras que colocavam as crianças no jardim. A maioria das crianças não passavam 

pelos jardins de infância devido ao custo. Posteriormente outras instituições como Cruz 



 

 
 

vermelha, a OMCV e Câmara Municipal mais tarde começou a criar mais jardins de 

infância. 

 

Quias foram as mudanças significativas na EPE? 

Reforma de ensino deu maior impulso a educação pré-escolar a nos finais da década de 

80 e veio a ser implementada na década de 90 E a partir dai desenvolveu-se uma vez 

que esta a preparar educadores tanto na parte pedagógica e científica para trabalhar com 

as crianças Houve evolução, porque começou em termos legais. Considero que com o 

surgimento das aldeias SOS, que surgiu com o acordo entre o estado e aquela 

instituição, significa que o estado já tinha alguma sensibilização para a área. 

Teve os resultados práticos a partir da entrada em vigor da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, sobretudo realçando a lei que propunha que as crianças que frequentaram o 

pré-escolar durante dois anos entravam na escola aos 6 anos e as que não forem,  a partir 

daí, a população começou a dar mais valor e a procurar os serviços da educação pré-

escolar. Com essa lei, em termos práticos não se fez muita coisa, a partir dessa data 

pessoas de todas as classes sociais começaram a ter mais procura. Antes da entrada da 

lei (decreto tanto faz se uma criança for ao jardim de infância ou não. Com isso queria 

realçar a lei veio a dar mais força. 

 

 

A nível das Infraestruturas 

Utilizava-se garagens, salas pequenas, a partir de certa altura, as Câmaras Municipais 

começaram a criar infraestruturas com maior qualidade. Embora há esse problema de 

assunção entre a Câmara Municipal e o Ministério da Educação. Está a haver uma 

melhoria no espaço físico. E em Santa Catarina a maioria dos espaços para jardim de 

infância são próprios. 

 

Na sua opinião, quais são as principais dificuldades que a educação pré-escolar 

enfrenta? 

 

Falta de Formação e qualificação do pessoal docente do pré-escolar e básico. Penso que 

quanto mais baixo é o nível de ensino, mais complexo é. Porque, quem está a começar 

como é o caso do pré-escolar e básico precisa de mais apoio. E se não tivermos pessoas 

capacitadas nessas áreas, não pudemos ter uma boa qualidade na educação. 



 

 
 

 

Estamos num processo, primeiro está se a começar com a formação, e depois com o 

enquadramento e atualmente está se a tentar resolver o problema da formação e acredito 

que futuramente se resolvera o problema do enquadramento. 

  

Quais são as sugestões para a melhoria da educação pré-escolar? 

A Formação é o primeiro passo, e depois criar espaço físico adequado e também o 

enquadramento do pessoal formado. Independente da pessoa quem assume, considero 

que se deve dar a atenção a essa classe pagando o salário adequado. Acho que se deve 

melhorar a educação pré-escolar por que ela é a base da educação. E que todas as 

crianças passem a frequentar a educação pré-escolar devido a sua importância no 

desenvolvimento da criança. 

Protocolo de entrevista 2 (E2)  

Na sua opinião que contributos a independência de Cabo Verde teve no campo da 

educação? 

A educação evolui em termos de espaço, pessoal docente e formação. 

 

Como era a educação de infância antes e depois da independência?  

Antes da independência, o jardim funcionava como guarda de crianças 

Depois da independência- quando surgiram mais jardins de infância havia muita 

dificuldade ou resistência das pessoas em colocar as crianças no jardim, devido a 

dificuldades financeiras 

 

Na sua opinião, quais são as principais dificuldades que a educação pré-escolar 

enfrenta? 

 

As maiores dificuldades têm a ver com pouca supervisão por parte da coordenação 

pedagógica, falta de material didático, e sem material fica difícil trabalhar. Também há  

falta de qualificação do pessoal docente, falta de ligação entre a entidade gestora e a 

Câmara Municipal e a falta de valorização da profissão por parte das monitoras. 

 

 

Quais são as sugestões para a melhoria da educação pré-escolar? 

Apostar na construção de material 



 

 
 

Apostar na formação, porque com a formação podemos contribuir a formação integral 

da criança 

 

Como sociólogo ou outro profissional que opinião tem sobre a educação pré-

escolar no seu concelho? Em termos de funcionamento, desenvolvimento das 

crianças 

No meu concelho as maiores dificuldades que enfrentamos é a falta de material  

 

Gostarias de acrescentar mais alguma informação?  

É necessário valorizar a profissão e também investir na qualificação profissional. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 3 (E3) 

Na sua opinião que contributos a independência de Cabo Verde teve no campo da 

educação? 

A evolução da educação aconteceu com a independência  

Na altura da independência de Cabo Verde e não tinha infraestruturas e nem pessoal 

formado. Após 35 anos da independência, pode se considerar a educação como o motor 

de desenvolvimento. O colonizador no tempo colonial não deixou nenhuma margem 

para o desenvolvimento da educação pois existia duas escolas de formação escola da 

variante (Escola de formação de professores de posto escolar). Existia 2 liceus um na 

Praia Gil Eanes, Adriano Moreira e mais tarde o seminário de São José. Cabo verde país 

considerado inviável, devido as reais condições, contudo, em janeiro de 2005, o mesmo 

foi considerado como país de rendimento médio. E os Estudos PARTEX, feito pela 

fundação Calouste Gulbenkian recomendaram Cabo Verde a investir na educação e 

formação. E através do artigo 90 que consistia em dar o salário, para deixarem de 

trabalhar aos diversos professores do ensino primário com habilitações várias e se 

formarem no magistério primário. 

 

Hoje devido a investimento na educação, temos cerca de 45 liceus em Cabo Verde e 

desenvolvimento do sistema educativo. Formação de quadros, implementação com 

sucessos da primeira Reforma que alargou a escolaridade obrigatória de 4 para 6 anos 

escolaridade E hoje está a se preparar para se alargar até ao 12ºano. O ISE transformou-



 

 
 

se em UNICV e o Magistério primário para o Instituto Pedagógico e a instalação do 

ensino superior em Cabo Verde e a pluralização de instituição de formação publico e 

privado e também do ensino secundário publico e privado foram grandes contributos. 

E posso afirmar que o Pré-escolar não teve desenvolvimento tão acelerado como os 

outros subsistemas e atualmente as atenções estão voltadas para este subsistema. 

 

No pós-independência a educação Pré-escolar não constituía prioridade com a mesma 

urgência que o ensino básico. 

Mas podemos dizer que evolui na medida das opções feitas (Comparação com casal) ou 

seja pouco a pouco. O Investimento na educação pré-escolar irá favorecer os outros 

subsistemas e acelerar e imprimir muita mais atenção a educação pré-escolar, devido a 

importância desta etapa educativa para a formação do cidadão ao longo vida. Quem não 

consegue ser um cidadão em miniatura, não consegue com certeza ser na adolescência e 

muito menos no adulto. 

O Protocolo de Jomtien e a adesão ao programa de educação para todos em 90, e isso 

obrigou ao país a criar infraestrutura para que todos tivesse acesso as escolas e lutar 

pelo acesso das crianças de todas as classes sociais à escola, e a equidade depara ter 

professores com formação e acesso a formação,  

 

Quais são os primeiros jardins a ser criado em Cabo Verde ou no seu concelho? 

Jardim do Tarrafal, da Praia, de São Vicente e também o Jardim pimpão, o jardim 

Disneylândia, e o da Gulbenkian, a Granja de são Filipe, o jardim São Filipe no fogo e 

os Jardins católicos no maio. A OMCV criou vários jardins rurais 

E na praia um dos primeiros jardins privados é o “Pikinoti” na década de 90 e a 

Escolinha 1 e 2. A partir de 2000-2001, surge o colégio da turminha, o colégio Semear e 

também o colégio Miraflores e Amor de Deus 

 

Relativamente ao espaço físico? 

Eram de acordo com os pais recém-independente, assim também eram os espaços 

 

Relativamente ao pessoal docente? 

Foram recrutadas monitoras, e o Instituto Cabo-verdiano de Solidariedade formou as 

primeiras monitoras como a Tia Ni. Ana e Felisberta dentre várias outras. 

 



 

 
 

 

Quais foram algumas mudanças no sistema educativo e no pré-escolar 

No Sistema Educativo, o IP revolucionou a formação em termos de quantidade e 

qualidade. Contudo o perfil dos educadores de infância eram mais “dispares” possíveis, 

por isso fica difícil aplicar qualquer plano curricular. O Encontro em Santo Antão em 

2001, deixou grandes recomendações. O Plano nacional de abordagem integrada em 

2003 da pequena infância na ilha de Santiago na zona casa lata, Achada Grande Traz 

(Marrocos), Saltos Acima, deu grande impulso à EPE. A Direção da educação pré-

escolar e básica, juntamente com as Câmaras Municipais e parceiros locais para avaliar 

a situação na altura. A Promoção do desenvolvimento da educação pré-escolar tem a ver 

com assunção das autarquias, mas também com a criação da Lei de Bases 103/III/90 

deu orientações claras, não é proprietário dos jardins, em entidade empregadora, sobre o 

pré-escolar assume a formação, coordenação pedagógica, assistência técnica e 

capacitação. A assunção pelas câmaras Municipais penso que foi bom. 

 

 Constrangimentos e desafios: 

A Indefinição da carreira e salário, para uma melhor inserção profissional e tenham uma 

carreira bem definida. Mas posso dizer passos estão sendo dados a apresentação do 

plano nacional de abordagem integrada da pequena infância para socialização. 

 

Sugestões para a melhoria 

Penso que reunir os parceiros todos (para analisar a situação atual da educação pré-

escolar). Um grande passo, é com a nova lei de bases sob Decreto-lei nº2/2010 de 7 de 

maio que diz o pessoal do pré-escolar deve ser formado com grau de licenciatura, isto 

demonstra a importância que o governo dá. A Legalização da carreira do pessoal da 

educação pré-escolar e a Reflexão e aceleração na definição da carreira e inserção 

profissional  

 

Gostaria de acrescentar mais alguma informação? 

Penso que se deve fomentar o gosto pela investigação neste subsistema e aumentar os 

recursos financeiros para a investigação. 

 

Protocolo de entrevista 4 (E4) 

 



 

 
 

Na sua opinião que contributos a independência de Cabo Verde teve no campo da 

educação? 

Considero que a educação evolui após a independência significativamente teve avanços 

em todos os níveis. (infraestruturas formação do pessoal docente e hoje temos ensino 

superior no país. Embora há necessidade de pensar na questão da qualidade. 

Se antes da independência tínhamos 2 liceus (Praia e São Vicente) hoje em dia temos 

liceus em quase todos os cantos do país (mais de 20), em relação ao ensino básico, 

temos escolas por todos os cantos inclusive algumas estão desocupadas. 

 

Como era a educação de infância antes e depois da independência?  

Antes da independência só havia iniciativa a nível de escolinha. Em relação à 

educação pré-escolar, bem é um nível que se calhar menos evolui. Quanto menor a 

criança, mais é a exigência. E como sabemos tem um pessoal docente sem a 

qualificação desejada. 

 

No pós-independência houve avanços na formação tanto pelo IP bem como a UNICV 

Existência de escolinha na praia e em São Vicente.  e também o desenvolvimento da 

formação de monitoras em 1976 pelo ICS. Houve também apoio do Ministério da 

Educação em termos de pagamento das monitoras do ICS. 

 

Quais são os primeiros jardins a ser criado em Cabo Verde ou no seu concelho? 

Os primeiros jardins foram Gulbenkian, Sorriso, são Jorginho, (deixou de funcionar) 

jardins de referência e foram construídos de jardins de raiz para ser jardim de infância e 

após isso pensou-se também na formação 

 

 

Na sua opinião, quais são as principais dificuldades que a educação pré-escolar 

enfrenta? 

Uma das dificuldades foi a falta de material porque muitos não existiam no país, a falta 

de ligação entre pré-escolar e o ensino básico, falta de organização e definição de 

política para a pequena infância. Porque a pequena de infância é de todos e é de 

ninguém. Toda gente considera importante, a educação de uma criança desde a tenra 

idade, mas na hora de assunção de responsabilidade, fique sem saber a quem é a 



 

 
 

educação pré-escolar. Embora sabemos que o Ministério tem a tutela pedagógica, e a 

Gestão administrativa é das Câmaras, ONGs, associação comunitárias e outros.  

 

Outros desafios prendem-se com a existência de decreto para a funcionamento dos 

jardins e para os perfis dos coordenadores e oficialização dos jardins. Contudo na 

prática em relação aos coordenadores, sabemos que a maioria não tem uma formação 

específica justamente porque há metodologias diferentes, e uso de algumas 

terminologias. E também os jardins muitos não tem alvará ou seja há oficialização de 

jardins sem condições. 

Apesar de regulamentar a abertura dos jardins, sobretudo as Câmaras Municipais que 

possui mais de 55% e esses jardins não tem condições nem a nível do espaço, pessoal 

docente, materiais etc. 

 

 

 

Quais são as maiores mudanças na EPE? 

Penso que a pertença da EPE, a Lei de bases do sistema educativo e a formação pelo IP 

e pela UNICV 

Quais são as sugestões para a melhoria da educação pré-escolar? 

 Articulação entre diversos parceiros. Deve haver maior articulação entre os 

intervenientes, mais financiamento para a educação pré-escolar por parte do governo 

através e a criação de normativos. 

 

Gostarias de acrescentar mais alguma informação?  

Fala-se muito do ensino superior e se esquece da educação pré-escolar, se vermos são a 

base e o topo. Não se constrói um topo deixando a base, porque de certeza teremos uma 

base falsa 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 5 (E5) 

 

Na sua opinião que contributos a independência de Cabo Verde teve no campo da 

educação? 



 

 
 

Antes da independência a educação era restrita a um pequeno grupo depois da 

independência é notório os avanços na educação. Alargar as respostas para que todos 

possam ter acesso à educação. O Acesso à educação e a formação e a Massificação da 

educação foram grandes ganhos. Houve também investimento na Formação de 

professores e criação de infraestrutura. 

 

Como era a educação de infância antes e depois da independência?  

Antes da independência - No Pré-escolar, antes a designação era pré-primário e 

iniciativa informal (abriram por iniciativa própria). Houve a necessidade da criação da 

classe primaria, com o objetivo de preparar as crianças para a aprendizagem da escrita e 

da leitura, iniciação à língua portuguesa. Formaram também monitores escolares, que 

pudessem apoiar as crianças na familiarização com a língua portuguesa e preparação 

para a escola. 

 

Após a independência, o pré-primário foi excluído para repensar na nova modalidade. 

Foi criada a ICS atual FCS como forma de canalizar as ajudas que o governo recebia 

pós-independência e criou –se os jardins de infância. E investiu-se na formação de 

monitoras que trabalharam em 76/77, e esta formação era em exercício, a medida que 

iam trabalhar iam sendo formados. E foi a Fundação cabo-verdiana de solidariedade que 

formou as primeiras monitoras isso salvo erro nos anos 80. 

Depois da independência a OMCV e a Cruz Vermelha, ONGs criaram jardins e havia 

muitas ajudas, Criaram 10 jardins de infância em vários concelhos com fins sociais e 

recebiam crianças, cerca de 75% das famílias mais carenciadas e os outros 25%, era 

destinada para os pais que conseguiam pagar.   

Nos anos 85 a 90, os jardins recebiam muitas ajudas, e apoios em termos de alimentação 

e saúde e as crianças passavam o dia todo nos jardins. 

 

 

Quais foram as mudanças mais significativas que aconteceu na Educação pré-

escolar? 

Penso que foi a criação de um gabinete de coordenação da educação pré-escolar, a 

pertença da educação pré-escolar ao sistema educativo. Houve também a valorização da 

quantidade em termos de respostas, nesse momento há que se pensar em qualidade 

 



 

 
 

Quais são os primeiros jardins a ser criado em Cabo Verde ou no seu concelho? 

Jardim Gulbenkian, São Jorginho, o jardim da Albertina na Praia e Casa da criança em 

São Vicente 

 

Como eram as atividades? 

Eram uma preparação para o primário e também com canções e aprendizagem do 

alfabeto. 

 

Na sua opinião, quais são as principais dificuldades que a educação pré-escolar 

enfrenta? 

Penso que será necessário investir na infraestrutura de qualidade, investimentos na 

formação do pessoal, enquadramento do pessoal que trabalha com as crianças e a falta 

de material. Esses são alguns constrangimentos. 

 

Quais são as sugestões para a melhoria da educação pré-escolar? 

Penso que a melhoria na formação, enquadramento do pessoal formado do pré-escolar 

Criar condições para resolver as dificuldades nas infraestruturas, formação pessoal 

docente etc. penso também que algumas dificuldades já foram superadas. A criação de 

infraestruturas adequadas, a visão da oficialização do pré-escolar e a Fiscalização do 

subsistema seriam uma boa medida. 

 

Gostarias de acrescentar mais alguma informação?  

 

O encontro feito pelo Ministério da Educação em junho, com diversos parceiros para 

partilhar o estudo que tem em andamento sobre a generalização da educação pré-

escolar. se refere ao acesso a todas as crianças a esse subsistema, considero ser um 

passo muito importante para a melhoria deste subsistema 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 6 (E6) 

Na sua opinião que contributos a independência de Cabo Verde teve no campo da 

educação? 

 

A educação teve vários avanços em vários aspetos: infraestruturas, mais qualidade e 

quantidade de espaços físicos 

 



 

 
 

 Como era a educação de infância antes e depois da independência?  

 

Antes da independência a educação pré-escolar não existia propriamente dito, uma vez 

que existia mais iniciativas informais, e era chamado de pré-primária, cujo objetivo era 

familiarizar a criança com a língua portuguesa e preparar as crianças para a escola a 

primaria. 

 

Depois da independência, quase 10 anos depois, surgiu mais iniciativas, havia já uma 

preocupação maior com a educação pré-escolar, mais no âmbito social, uma vez que 

havia muito apoio e mais atenção apesar de ser extinto do ministério da educação. Havia 

bastante atenção à saúde das crianças, porque havia visitas de enfermeiros regularmente 

nos centros de educação pré-escolar. 

 Nesta altura aconteceu formação para nove monitoras durante os dois primeiros anos, e 

onze nos anos seguintes. Essa formação foi dada pelo instituto cabo-verdiano de 

solidariedade atual fundação cabo-verdiana de solidariedade com técnicos estrangeiros e 

nacionais. Essa formação era anualmente, servia também para planos anuais de 

atividades, que posteriormente seria trabalhado em cada jardim de infância. 

Nos primeiros anos não tínhamos um espaço físico, as atividades e as brincadeiras eram 

feitas ao ar livre debaixo de árvores. materiais também eram inexistentes. Passados dois 

anos, trabalhei em casa alugada, mas também sem as mínimas condições. 

 

Gostaria de saber quais foram as mudanças que consideras mais importante no 

sistema educativo cabo-verdiano 

As mudanças que considera mais importante no sistema educativo é a entrada deste 

como subsistema, dai também passou a existir a figura de um coordenador pedagógico, 

mas não ligado as delegações escolares, mas ligada à OMCV, residia na praia e visitava 

os jardins regularmente. 

 

Relativamente ao espaço físico e materiais? 

Criação de espaço adequado, com apoio das comunidades e autarquias locais. Mais 

ligação entre os jardins e as escolas, havia também apoio em termos de géneros 

alimentícios tanto por parte de organizações estrangeiras e nacionais. Os materiais eram 

escassos ou quase inexistentes, imobiliários inadequados 

 



 

 
 

Na sua opinião, quais são as principais dificuldades que a educação pré-escolar 

enfrenta? 

 

 As principais dificuldades que a educação enfrenta em Cabo Verde no geral é de 

inexistência de uma carreira ou enquadramento dos profissionais de educação de 

infância, falta de articulação entre a entidade gestora e proprietária dos jardins de 

infância, pouca ligação entre os jardins públicos e privados, e por fim pessoal docente 

com pouca qualificação profissional. 

 

Em relação às infraestruturas, posso dizer que atualmente os espaços educativos 

estão bastantes melhores, ou seja mais de 80% dos jardins são adequados segundo 

normas estabelecidas pelo Ministério da Educação (relacionados com a iluminação, 

existência de casa de banho, cozinha, arrecadação, pátio) 

Penso que o maior desafio é apostar mais na formação e reciclagem dos profissionais de 

infância. 

 

Como sociólogo ou outro profissional que opinião tem sobre a educação pré-

escolar no seu concelho? Em termos de funcionamento, desenvolvimento das 

crianças 

 

As sugestões que deixo para a melhoria da educação pré-escolar em Cabo Verde, seria a 

organização de encontros de reflexão com todos os profissionais de educação de 

infância, com objetivo de discutir e ouvir as reais dificuldades que passam as monitoras 

de infância, criar políticas que favoreçam a educação pré-escolar em Cabo verde. 

 

Gostarias de acrescentar mais alguma informação?  

Algo que poderia acrescentar, seria talvez comparar a educação pré-escolar nos 

primeiros 20 anos da independência e a atualidade, diria que apesar de hoje em dia 

existir espaços em maior número e qualidade e pessoal docente mais qualificado, há 

poucas formações e capacitações para o pessoal de hoje. Nos primeiros 20 anos a 

formação era anual para todos os educadores, e com ajudas de custo. Hoje em dia quase 

não há capacitações  

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 7 (E7) 

 



 

 
 

Na sua opinião que contributos a independência de Cabo Verde teve no campo da 

educação? 

A independência propiciou o alargamento do sistema educativo, a massificação do 

ensino. E também houve mudanças no conteúdo e conteúdos que se adaptam à 

realidade.  

Também temos mais escolas e mais formação para os professores. Nunca como hoje se 

formou tanta gente na área da educação, formação essa que contribuirá para a 

aprendizagem dos alunos. 

 

Como era a educação de infância antes e depois da independência?  

Antes da independência a educação pré-escolar, tinha um problema mais contundente, 

que eu saiba não existia a massificação da educação pré-escolar, existia mais a nível da 

primaria. 

 

Quais foram as Mudanças no sistema educativo e na educação pré-escolar? 

Formação e qualificação em sintonia com a atualidade e voltada para o mundo 

globalizado, e também a realização de Fóruns e debates em torno da educação 

A partir de 90 considero um ganho a entrada na lei até porque o indivíduo deve ter uma 

formação de base   

 

Hoje existe muita formação de monitoras, que tem a tarefa de moldar, preparar o aluno 

para criar gosto para a escola e para a vida. 

Deve se investir tanto quanto na educação pré-escolar quanto no ensino superior. 

Há um investimento muito grande no ensino superior, e quase se está a esquecer da 

educação pré-escolar, ou se coloca no plano secundário, devia ser o contrário ou em pé 

de igualdade. 

Quanto mais qualificação você tiver na base mais facilmente o individuo chegara ao 

topo porque já tem uma preparação, todo caminho traçado de forma qualificada, e o 

investimento deve ser na base por que nessa fase ele cria um gosto ou perde o gosto 

porque o investimento mais a frente pode não surtir o efeito, porque o individuo já 

cresce com algum vício pode ficar difícil de eliminar. Considera que se investir mais na 

criança, teremos uma sociedade melhor. Ainda lembra a frase do sábio pensador 

Pitágoras que diz “educai a crianças e não será preciso castigar os homens” 

 



 

 
 

 

Na sua opinião, quais são as principais dificuldades que a educação pré-escolar 

enfrenta? 

Falta de pessoal fixo, devido a falta de enquadramento, e notamos que encontramos 

pessoas que utilizam esta profissão como trampolim para agarrar uma outra 

oportunidade, 

Preferência em fazer formação em outra área, devido a inexistência de um salário 

adequado. Falta de seminários e fórum para este subsistema, conflito entre a lei 

existente, que é criada pela entidade coordenadora o estado ou Ministério da educação. 

e a entidade gestora que paga que não tem uma carreira para esse pessoal docente 

 

Como sociólogo ou outro profissional que opinião tem sobre a educação pré-

escolar no seu concelho? Que sugestões deixa para melhoria da educação pré-

escolar? 

Dar mais atenção e incentivo à educação pré-escolar, realizando seminários de reflexão 

dando realce ao papel do educador, e sua importância como profissional no 

desenvolvimento das crianças. Sugere-se ainda mais ligação entre os subsistemas e 

melhoria dos espaços físicos.  

 

Gostarias de acrescentar mais alguma informação?  

Na minha ótica, considero que estar na educação como estar num exército e no exército 

cada soldado tem a sua tarefa e sua responsabilidade. O exército só vai a frente com a 

colaboração de todos e se tiverem unido. Se há uma união desde a base pré-escolar e 

continuando esta união nos níveis subsequentes, teremos força e a educação sai sempre 

reforçada. É a união que faz a força. Cada um ajudado o outro a superar eventuais 

dificuldades todos superamos, todos ganhamos e todos vencemos.  

 

Protocolo de entrevista Entrevistado 8 (E8) 

 

 Na sua opinião que contributos a independência de Cabo Verde teve no campo da 

educação? 

Acho que evolui em algumas áreas. Outras áreas acho que estagnou e não houve 

grandes evoluções. Em algumas áreas houve mudanças a nível pedagógico. Uma nova 

pedagogia na educação em geral. 

 

Como era a educação de infância antes e depois da independência?  



 

 
 

Antes da independência, A educação pré-escolar era assumida na escola como pré-

primária, depois não houve continuidade, parou só depois a independência foi assumido 

o pré-escolar nos jardins e infância.  

Pessoal docente- não tinha formação mas o Instituto Cabo-verdiano e Solidariedade 

infância veio a formar as primeiras monitoras de infância. Crianças eram apenas os pais 

que trabalhavam que colocavam os filhos nos jardins mas eram poucos. 

Espaço educativo- existia alguns jardins com condições razoáveis para a época. 

 

A nível do Espaço educativo, Hoje em São Vicente temos muitos jardins existentes 

podemos dizer que são adequados permitindo um bom desenvolvimento das crianças. 

 

Quais foram as mudanças que consideres mais importante no sistema educativo 

cabo-verdiano? 

 Nos jardins de infância, eu acho que foi assumir todas as crianças tem o mesmo direito 

mesmo não frequentando o jardim de infância 

 

Qual foi o 1º jardim a funcionar no seu concelho? Aqui em São Vicente foi a casa a 

criança na Ribeira bote os assuntos sociais.  antes da independência, agora com o nome 

jardim Girassol”. 

 

Como funcionava (em termos de atividades e planos e outros?  

Funcionava das 8 horas as 18 horas, não havia planos e atividades feito oficialmente 

pelo Ministério da Educação. Mas sim pelo próprio jardim. Ou seja cada jardim fazia os 

seus planos como bem entendiam e também as atividades que achavam pertinentes.. 

 

Na sua opinião, quais são as principais dificuldades que a educação pré-escolar 

enfrenta? 

 As maiores dificuldades têm a ver com falta e quadros formados nos jardins de 

infância, falta e subsídios para os jardins particulares e existência e alguns espaços 

educativos inadequados para jardins de infância.. 

Aponte alguma estratégia para sua melhoria? 

A criação de formação para todo o pessoal docente que trabalha nos jardins de infância. 

Tanto para educadoras, monitoras, orientadoras e auxiliares. Atualização das 



 

 
 

orientações curriculares, e criação de um plano estratégico de desenvolvimento da 

educação pré-escolar. 

 

Como sociólogo ou outro profissional que opinião tem sobre a educação pré-

escolar no seu concelho? Em termos de funcionamento, desenvolvimento das 

crianças etc. 

Como conhecedora de alguns jardins de infância em São Vicente acho que todos os 

jardins de infância fazem um bom trabalho procurando melhorar sempre. O Ministério 

da Educação poderia dar mais atenção ao pré-escolar.  o funcionamento e o 

desenvolvimento encontram-se na base dos meios materiais que se têm em disposição. 

 

 

 

 

Gostarias de acrescentar mais alguma informação?  

Resta dizer que se os jardins de infância tivessem quadros formados em educação pré-

escolar apoiados pelo Ministério da Educação, as crianças sairiam ganhando e teríamos 

um ensino de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 6-Grelha de análise de conteúdo do estudo 1 

 

TEMAS CATEGORIAS SUB-

CATEGORI

AS 

INDICADORES C/ent F 

Contributos 

da 

Independênci

a para a 

Educação 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

da educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a 

independência 

Avanços a nível de: massificação do ensino 

Formação de professores  

E1 6 

Mais escolas básicas, mais liceus E2  

Nunca se formou tanta gente como hoje E7  

Mais e melhor formação do corpo docente E8  

hoje em dia temos quase 5 dezenas de liceus, anteriormente (antes da 

independência) tínhamos apenas 2 liceus Gil Eanes em São Vicente e 

Adriano Moreira na Praia 

E3  

Adesão a declaração de educação para todos E3  

Evolui, mas há que pensar na qualidade E4  

 

 

 

 

 

 

Evolução da 

educação pré-

escolar 

 

 

 

Antes 

 

Antes da independência a educação pré-escolar não existia propriamente 

dito, uma vez que existia mais iniciativas informais  

E6 2 

Existência de uma preparação antes do ensino primário em 1969 E1 2 

Antes da independência não se ouvia falar da educação pré-escolar e nem 

nos primeiros anos da independência 

E7  

Iniciativas informais até 1980 E4  

A educação pré-escolar era assumida na escola como pré-primária, E8 1 

 

 

 

Depois 

Os jardins funcionam como guarda  E2  

 O ICS  foi pioneiro nas iniciativas de proteção à infância  

Pré-escolar não teve um desenvolvimento tão acelerado com os outros 

subsistemas” ainda acrescenta: “Atualmente as atenções estão voltadas 

para o pré-escolar 

E6 

 

 

E3 

3 

Formação das primeiras monitoras nos finais da década de 80 E6 3 



 

 
 

Abordagem integrada da pequena infância a nível de Santiago  E3 2 

Iniciativas das ONGs na proteção social da infância  E5 1 

   

Os primeiros 

jardins de 

infância  

Aqui em São Vicente foi a casa a criança na Ribeira bote dos assuntos 

sociais.  antes da independência. Agora com o nome é jardim  Girassol 

E8  

Existência do jardim “água de gato” em são Domingos E6  

Em Assomada é o jardim SOS E1  

Na Praia o jardim São Jorginho e Gulbenkian E4 1 

Educação 

pré-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças no pré-

escolar 

 

 

 

Após 

independência  

 

Não constituía prioridade com a mesma urgência que o ensino básico E3  

Emergência deste subsistema a partir dos anos 90 E1 7 

pertença à lei de bases do sistema educativo a partir de 1990 E3  

 

 

 

 

Anos 90 

Depois da independência, quase 10 anos depois, surgiu mais iniciativas, 

havia já uma preocupação maior com a educação pré-escolar, mais no 

âmbito social”, isso demonstra que a educação pré-escolar começou a 

emergir-se mais com um sentido de apoiar as famílias mais carenciadas 

E5  

Gestão administrativa das Câmaras Municipais  E3 2 

A maior mudança nos jardins de infância eu acho que foi assumir que 

todas as crianças têm o mesmo direito mesmo não frequentando o jardim 

de infância 

E8 1 

Aparecimento de vários jardins privados  E4 3 

Realização de Fóruns e debates em torno da educação   

Caraterística 

de uma EPE 

de qualidade  

Criação da Direção da Educação Pré-escolar e Básica E4 6 

Sem material fica difícil de trabalhar E6  

Pessoal docente formado e qualificação E1 7 

Espaços físico bem organizado E6 7 

Abordagem integrada da pequena infância a nível de Santiago  E3 3 

Materiais didáticos suficientes e de qualidade E4 3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje em São Vicente temos muitos jardins existentes podemos dizer que 

são adequados permitindo um bom desenvolvimento das crianças 

E8  

 

 

Importância 

da educação 

pré-escolar  

 

 

Desenvolvimento integral das crianças  E1 7 

   

Formação do cidadão para toda a vida E2  

Só se consegue ser cidadão no adulto, se se for em miniatura ou na 

infância 

E3   

Deve se investir tanto quanto na educação pré-escolar quanto no ensino 

superior. 

E7  

Primeira etapa da Educação Básica E3 3 

 

 

 

 

 

 

Constrangimentos  

 

 

 

 

 

 

Dificuldades 

no 

desenvolvime

nto 

 

Falta de pessoal fixo, devido a falta de enquadramento, E7  

Falta de ligação entre os subsistemas E1  

Pessoal docente sem qualificação E4 7 

Materiais escassos E2 1 

Falta de atenção para o subsistema E2 3 

Falta de enquadramento do pessoal formado E3 1 

Não cumprimento das leis existentes  E4 1 

Ligação deficiente entre as Delegações e a Câmaras Municipais. E2 2 

Demasiada atenção ao ensino superior em detrimento deste subsistema E4 1 

Dificuldade de montagem de planos curriculares de formação   E3       

Nos primeiros anos não tínhamos um espaço físico, as atividades e as 

brincadeiras eram feitas ao ar livre debaixo de árvores 

E6 1 

Ainda existe jardins de infância sem casas de banho, sem cozinha E4 1 

ainda existe jardins de infância a funcionar em casas alugadas E1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento na formação E3 7 

Aquisição de materiais E4  

Melhoria dos espaços físicos dos jardins E2  

Melhor ligação entre os subsistemas E4  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de 

melhoria da EPE 

 

 

 

Perspetiva de 

desenvolvime

nto 

(organização 

do sistema, 

material 

didático, 

espaço físico) 

 

Definição de uma política clara para a pequena infância E3  

Cumprimentos das leis existentes E4 1 

Generalização da educação pré-escolar E3 3 

Assunção de responsabilidade por quem de direito em relação ao 

subsistema 

E4  

Atualização das orientações curriculares, e criação de um plano 

estratégico de desenvolvimento da educação pré-escolar. 

E8  

Reflexão e aceleração nas tomadas de decisões E3  

Inicio de formação média e superior para educadores de infância E4  2 

Existência da figura de um coordenador pedagógico E6 3 

Criação de espaço adequado, com apoio das comunidades e autarquias 

locais 

E6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras 

sugestões 

Se me perguntarem a mim como presidente de instituição de formação, 

qual é o meu maior desejo? (...), é que os educadores de infância 

formados pelo Instituto Pedagógico sejam enquadrados 

E3  

Apostar na formação E6  

valorizar a profissão e também investir na qualificação profissional  E2  

fomentar o gosto pela investigação neste subsistema e aumentar os 

recursos financeiros para a investigação 

E3  

Investir na EPE E4  

A generalização da educação pré-escolar. se refere ao acesso a todas as 

crianças a esse subsistema, considero ser um passo muito importante para 

a melhoria deste subsistema 

E5  

Se há uma união desde a base pré-escolar e continuando esta união nos 

níveis subsequentes, teremos força e a educação sai sempre reforçada. É a 

união que faz a força. Cada um ajudado o outro a superar eventuais 

dificuldades todos superamos, todos ganhamos e todos vencemos.  

E7  



 

 
 

 Se os jardins de infância tivessem quadros formados em educação pré-

escolar apoiados pelo Ministério da Educação, as crianças sairiam 

ganhando e teríamos um ensino de qualidade. 

E8  

Penso que se deve melhorar a educação pré-escolar porque ela é a base da 

educação 

E6  

O Ministério da Educação poderia dar mais atenção ao pré-escolar E8  

organização de encontros de reflexão com todos os profissionais de 

educação de infância 

E6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo-7 GUIÃO DE ENTREVISTA ÀS TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR EM CABO VERDE 

 

Objetivos Gerais: 

• Compreender a realidade da educação pré-escolar  

• Conhecer a opinião dos técnicos relativamente às visitas de 

acompanhamentos aos jardins de infância, aos projetos realizados e a 

formação dos monitores de infância, as relações com as instituições de 

proteção da infância, ao encontro de coordenadores de infância a nível 

nacional etc. e as Políticas educativas decreto-lei nº2/2010 de 7 de maio 

 

 

Bloco Objetivos Específicos Formulário de Questões 
O

bs. 

 

 

Bloco A 

 
Legitimação 

 

- Legitimar a entrevista 

- Informar sobre a natureza 

do trabalho e suas finalidades 

- Informar sobre o objetivo da 

entrevista  

- Assegurar a 

confidencialidade das 

respostas 

- Valorizar o contributo do 

entrevistado 

 

- Informar, em linhas gerais, a nossa 

investigação e o objetivo da 

entrevista. 

 

 - Assegurar o carácter confidencial 

das informações 

- Agradecer a sua colaboração, que é 

imprescindível para o êxito do 

trabalho. 

 

 

Bloco B 

 

Caracterizaçã

o da Direção 

da educação 

pré-escolar e 

básica  

 

 

- Caracterizar a direção da 

educação pré-escolar e básica 

- Há quanto tempo exerce a função de 

técnico da educação pré-escolar? 

 

- Há quanto tempo foi criada a direção 

da educação pré-escolar e básica 

(DEPB)? 

 

- Quando criaram a DEPB, e quantos 

técnicos trabalharam na direção? 

Como caracteriza a direção da 

educação pré-escolar e básica 

(estrutura, número de pessoal docente, 

coordenadores e técnicos. projetos, 

visitas de acompanhamentos,) 

 

Bloco C 

Prática 

pedagógica e 

políticas 

educativas 

para o setor 
 

 

- Identificar os pontos fortes e 

fracos das formações 

ministradas  

 

- Verificar o impacto da 

formação contínua das 

monitoras 

 

 

- Quantas formações realizam em cada 

ano letivo? 

Qual é o público-alvo? (monitoras, 

coordenadoras ou outras) 

 

Qual é o critério de seleção dos 

concelhos ou ilhas a serem 

beneficiadas pelas formações? 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar a colaboração dos 

técnicos na elaboração dos 

planos de estudos ou em 

outras tarefas 

 

Conhecer a opinião dos 

técnicos com relação às 

formações de educação de 

infância realizadas no país? 

 

Apresentar as alterações 

desde 2008 até o decreto-lei 

nº2/2010 de 7 de maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como caracteriza as formações 

ministradas pela DEPB (mudança de 

comportamento e nível de domínio de 

conteúdo das monitoras)  

 

Poderia identificar os pontos fortes e 

pontos fracos da formação de que 

costumam ministrar… 

- Como melhorar os aspetos menos 

positivos? – 

 

-A DEPB tem realizado formações 

contínua para monitores de infância e 

coordenadores 

 

 

- Em termos gerais, como descreve as 

formações ministradas 

 

 

- Na sua opinião, quais são as 

principais mudanças que devem ser 

feitas nas formações das monitoras de 

infância e na educação pré-escolar 

  

 

 

Participas, como técnico na 

elaboração dos planos de estudo dos 

cursos de educação de infância? 

 

Considera que a formação inicial e em 

exercício de monitoras e educadoras 

de infância realizada pelas instituições 

de formação (de Cabo Verde), 

prepara-os de forma completa para o 

exercício da função docente? 

 

 

 

Que efeito teve alterações à lei de 90 

relativamente a frequência da 

educação pré-escolar? 

Houve algum estudo para verificar o 

que aconteceu apos essa mudança? 

Que alterações significativas traz o 

decreto legislativo em relação à 

educação pré-escolar? 

 



 

 
 

 

 

 

Identificar os apoios do ME 

com relação aos materiais 

didáticos e seus respetivos 

critérios de distribuição  

 

Conhecer os projetos 

existentes e a relação com as 

outras instituições de 

proteção à infância 

O que na sua opinião a MED ou 

outras instituições já começou a 

trabalhar no sentido de as colocar em 

prática?  

 

 

- A DEPB tem algum projeto de apoio 

com os materiais didáticos para os 

jardins de infância? Se sim. quais são 

os critérios de distribuição? 

Que relação tem a DEPB com as 

outras instituições de proteção à 

infância? Nomeadamente ICCA, 

BORNEFONDEN, FCS, FIF E SOS. 

 

 

Bloco D 

 

Plano de 

estudo dos 

cursos de 

educação de 

infância.  

 

- Saber a opinião do técnico 

sobre o plano de estudo do 

curso de educação de 

infância. 

 

- O Currículo prepara o futuro educador 

para o exercício profissional  

 

- A formação prepara o educador para a 

utilização de materiais didáticos, como 

forma de tornar a educação pré-escolar 

mais criativa e garantir uma 

aprendizagem significativa por parte das 

crianças 
 

 

 

Bloco E  

 

Prática 

pedagógica 

das monitoras  

 

 

- Descrever a prática 

pedagógica das monitoras e 

educativas de infância 

 

 

 

 

 

Descobrir se os documentos 

de apoio à prática pedagógica 

foram atualizados 

 

- Como carateriza as práticas 

pedagógicas das monitoras e 

educadoras 

 

- Quais são as maiores dificuldades?  

(planificação, execução, domínio de 

conteúdos, conhecimento científico, 

acompanhamento do desenvolvimento 

das crianças? Etc.) 

- Que relação faz em termos de anos 

de experiências com a formação ou 

habilitações que elas possuem?  

 

-Há quanto tempo foi elaborado a 

ficha de acompanhamento da prática 

pedagógica e do desenvolvimento da 

criança? 

Houve alguma alteração das fichas ou 

sugestão de alteração por parte dos 

coordenadores? 

 

 

 

 

 

-  

 

  



 

 
 

     Bloco F 

 Qualidade da 

educação pré-

escolar  

- 

 

 

 

 Verificar a relação entre a 

formação dos educadores de 

infância e a aprendizagem/ 

desenvolvimento das crianças   

 

 

- Verificar o impacto da 

aplicação do inquérito de 

qualidade. 

Identificar o número das 

educadoras que saíram do 

subsistema pré-escolar para o 

ensino básico 

 

 

 

- Apresentar pontos a serem 

melhorados para mitigar as 

dificuldades encontradas 

 

 

 

- Como vê a relação, monitoras sem 

formação científica/pedagógica 

específica e a aprendizagem das 

crianças nos jardins de infância de 

Cabo Verde? 

 

 

Com que objetivos aplicaram o teste 

de verificação da qualidade?  

 

Que concelho tem menos monitoras 

formadas antes e depois da saída para 

o ensino básico? 

 

Que análise faz do inquérito de 

verificação da qualidade que 

aplicaram recentemente? 

 

 

- Apresente algumas medidas corretivas 

que, a MED OU DEPB, pode 

implementar para evitar e/ou remediar 

problemas da educação pré-escolar-  

Que relação vê entre a formação de 

educadores de infância e o processo 

ensino/aprendizagem das crianças). 

 

Quantas monitoras saíram do subsistema 

para o ensino básico? 

 

Como vê a saída de muitas educadoras 

de infância do subsistema pré-escolar 

para o ensino básico?  

  
 

 

 

Bloco G 

 

Questões 

Finais e 

agradeciment

os 

 

 

- Saber se existem aspetos a 

acrescentar. 

 

- Agradecer a colaboração 

prestada. 

 

- Perguntar ao entrevistado se propõe 

algum aspeto ou esclarecimento 

complementar para os objetivos do 

trabalho. 

 

- Formular os agradecimentos da 

colaboração prestada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 8. PROTOCOLO DE ENTREVISTA DO ESTUDO 2 

Protocolo de entrevista 1 – TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1  

Boa tarde, estamos aqui para realizar a entrevista dentro da área da educação Pré-

escolar. A entrevista é de carater confidencial e todo uso será para o uso a que se 

destina. 

Caracterização do entrevistado e da coordenação da educação pré-escolar   

 Que idade tem? 

 Tenho 38 anos 

 Há quanto exerce a função de coordenadora 

R. há quase 15 anos 

Que habilitações tem? 

 Sou licenciada em educação artística e tenho formação média na área. 

 

Quando foi criado a coordenação da educação pré-escolar? 

Sim, sim, vou fazer uma contextualização para melhor entender. E assim antes da 

delegação ter a coordenação da educação a Camara municipal já tinha uma equipa, mas 

a pessoa não tinha nenhuma formação na área.  

Em 1999 surgiu a figura de coordenadora na delegação escolar que era a professora 

Ana, Ana Maria que também não era do pré-escolar. Ela foi até praia teve uma 

formação de uma semana e depois ela exerceu essa função junto com ela a professora 

Zanza na área da música e o professor Alcides na área da expressão plástica. 

Para entender bem. Como chegou até si a coordenação da educação pré-escolar? 

 Depois de terminar o curso. Comecei a procurar trabalho e depois apareceu uma vaga 

no sal e a outra em Santa Catarina depois de analisar o custo decidi aceitar a vaga em 

Santa Catarina em 2001/ 2002. 

Comecei a trabalhar e tive sorte a desempenhar aquele papel. Porque eu fui formada 

para trabalhar com as crianças e agora tinha que fazer a supervisão e por isso o 

Ministério da Educação nos deu uma formação de uma semana de como fazer a 

supervisão e isso me ajudou muito. 

  

Como carateriza a coordenação da educação pré-escolar 

Neste ano letivo temos um total de 1887 crianças a frequentar a educação pré-escolar  



 

 
 

Relativamente ao número de educadoras temos 5 educadoras. Somos duas 

coordenadoras. 

 

Formações e políticas educativas para o setor 

Que projetos tem a coordenação? 

 A saída brusca de 19 educadores fez com que foram recrutadas 21 orientadoras. Parece 

que tivemos de dar para trás. 

Dai começamos a fazer um programa e selecionamos as áreas prioritárias, queremos 

levar um pouco de psicologia e desenvolvimento e aprendizagem.  

tem quantos coordenadores? 

Temos duas coordenadoras Capacitadas. 

Quantas ações de formações por ano realizam e qual é o Públio alvo? 

Várias de acordo com a necessidade e o público-alvo são as monitoras orientadoras e 

educadoras. Fazemos isso para Levar mais informações e o saber fazer junto das 

crianças. 

As com mais dificuldades fazemos Atendimento no gabinete duas vezes por semana. 

Em média quantas visitas por ano realizam? 

Tem anos que no 2º trimestre realizamos muito pouca visita Este ano letivo ainda não 

conseguimos fazer as visitas. Isso é um constrangimento, com mais colaboração e ajuda 

das outras instituições talvez consigamos fazer mais. 

E para as Profissionais que tem menos experiências? 

Elas estão a trabalhar a um ano letivo. Do grupo parece que agora estão a perceber que 

este é o trabalho delas.  

Que ligação essa atividade tem com a melhoria da prática pedagógica? 

Existe algumas que estão a melhorar. 

Como foram colocadas? 

Lá onde as educadoras saíram ou seja foram colocados onde houvesse vagas. 

Sugerimos que tivéssemos um estágio antes, mas não foi possível. Elas entraram no 

final do ano letivo mais concretamente 2 meses antes. Algumas medidas políticas que 

atrapalham.  

 

Que efeito teve alterações contidas na I serie, Boletim oficial nº43 de 24 de 

novembro de 2008 art.º. 1º) relativamente a frequência da educação pré- escolar no 

concelho? 



 

 
 

 Pronto. É assim logo no primeiro e o segundo ano da efetivação da medida houve 

vários muitos comentários e as interpretações ahh e tiveram algum efeito sim e não 

positivo no subsistema. Por exemplo alguns pais perceberam que afinal das contas a 

educação pré-escolar então não eram importantes estavam lá mas agora não é necessário 

ir e iam para as escolas sem a frequência. Este serviam apenas para a criança ganhar 

mais um ano. Então não começaram a perceber da realidade da importância da educação 

pré-escolar no desenvolvimento de cada criança principalmente em zonas rurais e 

também no centro. e começaram a perceber ou a interpretar de modo diferente. 

Então houve No ano seguinte algumas crianças não foram para os jardins 

principalmente no primeiro trimestre e não foram para os jardins. 

Depois. Fizemos várias palestras junto com as monitoras nas zonas a tentar sensibilizar 

os pais e tentar informar que realmente não era bem assim que tinha esta lei por causa 

dos direitos humanos para garantir o direito a todos mas que a educação pré-escolar 

independentemente de entrar com um ano ou menos um ano da educação pré-escolar era 

importante para a própria criança socializar e outras coisas.  Começou a ter alguma 

mudança. Mas. Ainda podemos dizer nos meio rural isso já está a mudar bastante ainda 

existe pessoas que não vê com uma grande importância se vá ou não vá se tem algum 

impacto na vida da criança. 

Houve algum estudo para verificar se houve diminuição? 

Em termos de estudo não houve. O Ministério da educação não mencionou. 

 Até porque alguns professores não sei disseram e continuam a dizer que as crianças que 

não foram ao jardim de infância acompanham de uma forma sem muito 

constrangimento. Mas ao mesmo tempo contradizem dizendo em questões de regras da 

socialização a nível de praxis fina as que frequentaram o jardim estão mais 

desenvolvidas e por aí fora.  

 

Que alterações significativas trazem o decreto legislativo nº2/2010 em relação à 

educação pré-escolar? 

 

Generalização do acesso 

é uma lei. É claro que essa lei ainda não entrou em vigor mas em Santa Catarina temos 

em todos cantos um edifício de educação pré-escolar.  isso já é um ganho.  



 

 
 

Aqui no centro só temos jardins privados. E os jardins privados a propina não é 

acessível a todos os bolsos. Muitos Não tem acesso a educação pré-escolar estão na 

sucupira e no mercado a brincarem de forma desprotegidas.  

 E mesmo com a abertura o jardim da igreja? 

Tem o carater religioso mas em termos de cobrança não é acessível a todos. Uma coisa 

existe crianças de acesso gratuito ou com propina baixa para puderem beneficiar da 

refeição quente que a Ficase oferece. Sendo assim penso que tem Carater social. 

 

Relativamente a Idade de frequência que mudou de 3 a 6 para 4 anos aos 6 anos, 

acha que isso diminuirá o número de crianças que frequentam o jardim?  

 Acho que mesmo antes da lei isto estava desenhado assim. Porque na verdade a 

educação pré-escolar começa aos 4 anos. A parte a creche que o próprio Ministério da 

educação não abrange em termos de alvará nem formação e programa para este nível. 

 O objetivo da aprendizagem de umas línguas oficiais e de uma estrangeira 

Risos… Esta projetado, mas ainda está a ser um sonho porque logo temos que pensar, 

que pessoal docente temos a nossa frente, que formação as pessoas que estão a trabalhar 

com as crianças tem e que domínio ela tem sobre as línguas. 

Nós vimos 50% da língua portuguesa que vem nas orientações nós sabemos que isso 

não existe a língua portuguesa aparece em histórias e nas canções. nem sempre acontece 

e trabalhando na oralidade porque nos temos pessoas que ainda tem muitas dificuldades 

tanto na oralidade e na escrita. 

 No que tange a Clarificação do papel do governo. ~ 

Este também é outro calcanhar de Aquiles. Porque eu penso a meu ver que há que se 

sentar a mesa de todos os níveis quem por direito está a tutelar a educação pré-escolar 

rever as políticas e tomar as decisões e compartilhar as responsabilidades. 

Porque uma coisa certa estão se falar cada um está a cumprir o seu papel, mas 

perguntamos. Quais são os papéis que estão a cumprir? porque o ministério com as 

visitas uma vez por ano? Uma coisa que eu não percebo se é o governo que transfere ou 

partilha o bolo em termos financeiros. Porque não existe salários de acordo com a 

formação que ela tem. Aqui em Santa catarina apenas 5 Educadoras ficaram. 

O que o governo ou Câmara Municipal tem feito para colocar em prática? 

Para aquilo que eu conheço pergunta-se quem participa nessas mesas redondas? 



 

 
 

Se tem sido feito uma coisa na prática ainda não vi, o que eu sei e que na comunicação 

social ocupam muito tempo falando de mesas redondas sobre o pré-escolar e a pequena 

infância, mas os resultados? Ainda não vi. Podemos dizer que não está preto no branco. 

 Apoio com os materiais didáticos? 

Por parte da bornefonden sim. Podemos dizer isso porque no ano passado distribuíram 

se caixa de legos. Uma coisa que eu gostei é a formação para as coordenadoras E Foram 

entregues a todos os jardins. A Camara Municipal ofereceu livros que ajudam na 

matemática. 

 como é a relação entre a coordenação e outras instituições de apoio a pequena 

infância? 

Temos boas relações. A bornefonden patrocinou formações durante 3 meses de 

formações da saúde, o ICCA convida-nos para participarmos em ações de formações 

sobre direitos e deveres, acho que temos boas relações. 

Plano de estudo dos cursos de educação de infância 

 Participas, como coordenadora na elaboração dos planos de estudo dos cursos de 

educação de infância ministrados em Cabo verde e no seu concelho ou ilha. 

 

Foi uma vez que o Diretor Joaquim falou comigo mas de maneira informal, já tinham 

dois anos que estavam tentando abrir o curso em Santa Catarina, por isso pediu o meu 

apoio. Até sugeri que criasse módulos para responder as necessidades reais que 

tínhamos. Mas foi numa conversa informal. Formalmente não tive. 

 Já colaborou como docente ou colaborador da prática pedagógica das mesmas? 

 

Já colaborei no estágio e também já dei aulas no curso profissional. 

 Os planos de estudos respondem as necessidades que tem? 

 Aquelas que sai sempre tem novos conhecimentos. Por outro lado tiveram sorte que 

quem estava a coordenar já conhece a realidade. 

Prática pedagógica 

Como vê a relação, monitoras com ou sem formação científica/pedagógica 

específica e a aprendizagem das crianças nos jardins-de-infância no concelho de 

Santa catarina? 

 

Categoria de educadora: Já tem um desempenho melhor uma ou outra persiste com 

alguma dificuldade. Na Elaboração do plano sim. Pode ter alguma dificuldade 

 Quais são as maiores dificuldades?  



 

 
 

(planificação, execução, domínio de conteúdos, conhecimento científico,  

 

Elas já tem um domínio em construir os seus materiais. 

A educadora já não tem essa dificuldade. Nem na planificação, nem no domínio dos 

conteúdos.   

A nível do conhecimento científico algumas tem, mas e uma questão de leitura e de 

conhecimento geral. Uma ou outra tem dificuldade. 

 

Como vê a prática das Monitoras e orientadoras? 

 

Ao observar as atividades notamos algumas dificuldades, também são pessoas que já 

tem muitos anos experiências, mas isso é uma minoria São pessoas jovens, e até com 

licenciatura em outras áreas. 

  

 

Temos 3 categorias. As que tem dificuldades, mas não estão nem aí. As que sabem as 

suas dificuldades que correm atrás. As que tem dificuldades, mas que não sabem 

claramente o que fazer. 

Temos um grupo totalmente heterogéneo que as vezes e difícil trabalhar. 

No grupo temos um subgrupo mesmo que trabalham que dá vontade de ajudar mais. 

Quer mais formações, está a fazer umas coisas que não sabem explicar. 

 

Houve mudanças na Ficha de acompanhamento das atividades’ 

Digamos que houve alterações básicas, não houve mudanças. Ficou com mais três itens.   

Relativamente a Ficha de observação das crianças? 

Essa ficha manteve.  

Detetamos que a ficha não nos satisfazia as necessidades na prática  

Outra dinâmica com o par Catarina e Alcinda, tentamos modificar a ficha e partilhamos 

num encontro geral e a coordenação central achou interessante, mas não se bebeu dessa 

inovação na altura.  

Só no encontro de são Vicente em 2010/2011 Surgiu uma nova ficha. Em que Cada 

concelho deu a sugestões. 

O concelho de Tarrafal e Santa catarina deram grande inputs no que foi a ficha. 



 

 
 

O guia e os cadernos de apoio tem respondido as necessidades da prática 

educativa? 

 

Servem. Aquele guia de acordo com o desenvolvimento penso que é urgente repaginar 

principalmente porque o público que temos hoje não é o mesmo do ano 2000. Hoje 

podemos dizer que o guia não tem respondido. É Necessário rever, já respondeu as 

necessidades, é porque antes não tínhamos nada. 

 

Qualidade da Educação pré-escolar 

Com que objetivos aplicaram o teste de verificação da qualidade?  

 Antes do inquérito não fui convidada  

O objetivo foi avaliar o perfil de competências de saída das crianças da educação pré-

escolar. 

De acordo com os anos de frequência de 1 a 3 anos de frequência qual seria o impacto 

na aprendizagem. Nas diversas áreas Área cognitiva, área motora e social. 

 E ainda para saber em que concelho temos crianças bem ou mal preparadas para a 

entrada no ensino básico. Em que concelho ainda tem mais dificuldades em trabalhar. 

Para crianças de que idade foi feito?  

 Foi feito as crianças com menos de um mês no ensino básico. 

A que conclusão chegaram? 

O que foi apurado é que as crianças que frequentam os jardins privados e estão em 

vantagens em termos de qualidade. Apenas na Praia e em São Vicente. Mas nos outros 

concelhos, o rural sobressai. 

Outra coisa é na parte da cognição houve alguma diferença no que tange a língua 

portuguesa. Sinceramente a questão da língua portuguesa deve ser repensada. 

O teste foi aplicado as crianças tanto a crianças que frequentaram o pré-escolar como 

aquelas que não frequentaram., 

Os meninos têm mais dificuldades. As crianças do meio rural ficam em desvantagens, 

como as crianças desfavorecidas estão em desvantagens. São Vicente Sal e praia tem 

mais jardim privado e tem mais qualidade uma vez que há uma grande aposta na 

educação pré-escolar. 

 

Qual é o rácio criança adulto? 

 Antes tinhas uma superlotação de 40 crianças por um adulto e ainda grupo mais 

complexo de idade a partir de dois anos e meio e 5 anos a 6 anos. Mas hoje temos 30 



 

 
 

crianças por monitora, 25 crianças por adulto, 12 e 7 crianças por adulto isso nos jardins 

públicos mas nos jardins privados ainda há superlotação. 

 

 Como vê a saída das monitoras para o ensino básico?   

Eu sinceramente esse esse assunto que toda vez que falo é uma coisa que me custa falar. 

Este é o assunto que ainda até hoje eu não consigo (faz pausa) sinceramente para 

analisar será que não havia outra solução. As monitoras que esforçaram para fazer a 

formação de 3 anos no IP, fizeram formação em exercício, já tinham anos de 

experiência. Algumas nem se quer colocou em prática o que aprendeu.  

Não houve nenhuma negociação com a câmara para possíveis propostas.  

Não houve. E com a Abertura do concurso para professores e elas pegaram nesse 

concurso como se fosse uma tábua de salvação. E elas foram recrutada e tivemos um 

buraco de 19 educadoras. As crianças tiveram um ano sem nenhuma atividade.  E 

depois houve o recrutamento das novas orientadoras.  

Esse recrutamento afetou nos muito porque as que tinham formação davam suporte as 

que não tinham. As outras que ficaram com um sentimento de desânimo. Nós estamos 

aqui há mais de 20 anos, mas nunca vamos ter oportunidade que elas tiveram. Porque 

não temos oportunidade de formar. 

Houve uma época que Trabalhamos um trimestre. Que tínhamos que ser fortes, porque 

as que estavam lá parece que desleixaram. Não vou trabalhar para quê? as que vieram 

saíram e vão ganhar melhor e nos não temos aumento, enquadramento e nenhuma 

perspetiva de formação. Estamos aqui e aqui vamos ficar. Ou melhorar ou dar de mim 

ou fazer a minha prática de qualidade é igual. 

Tivemos de sensibilizar ou fazer uma higiene mental com essas pessoas que já tinham 

essa fragilidade. Então essa saída não mexeu só mexeu com as estatísticas que tínhamos 

de educadoras formadas, mexeu com a estrutura, qualidade, com as crianças, os pais e 

nós também estamos num processo de desgaste porque não é fácil. lidar com esta 

situação de ter de começar tudo de novo. Mexeu ainda mais durante alguns encontros 

houve comentários não muito salutares porque elas eram boas educadoras lá onde foram 

preparadas e donde tinham experiência lá onde foram formadas para estar.  Logo ao sair 

para estar no ensino básico é claro que no primeiro trimestre a pessoa estar a adaptar-se. 

houve comentários “nos já sabíamos que não tem essa qualidade na educação pré-

escolar olha que qualidade esta no ensino básico” é claro. Você tirou a profissional que 



 

 
 

era boa como profissional onde era preparado para estar e colocou no outro nível e claro 

que vai ter constrangimento. 

 Como foi a vossa participação no processo de recrutar novas monitoras. 

Olha fomos para Camara Municipal oferecemos para ajudar e ficamos apreensivas 

fomos dispensadas e descartadas. Porque havia Jardim com uma monitora a aguentar 60 

crianças, vocês não têm que exigir nada de nós nesse ano. Tentamos oferecer e 

mostramos nossa disponibilidade, mas fomos descartadas e simplesmente perguntaram 

o que era interessante colocar no teste. Mesmo assim tentamos colaborar, mas notamos 

que fomos descartadas. 

 Não participaram na entrevista como nos anos anteriores? 

Não participamos nem na elaboração do teste, nem na criação do perfil das pessoas a ser 

recrutadas para fazer o teste, nem na elaboração do guião de entrevista e nem na 

seleção. O estranho que todas batatas quentes sobraram para nós. A formação é para 

vocês. Algumas dessas situações poderiam ser evitadas  

Quais são as maiores dificuldades que encontras como coordenadora do pré-

escolar. 

 Falta de política, leis, diretrizes bem definidas, mais articulação. Tanto da parte 

tutelar e administrativa. Que houvesse formações para as três categorias que temos. 

Mais ligação entre a coordenação local e central. Os guias e outros documentos que 

sejam atualizados. 

Resta me agradecer por essa longa conversa sobre a educação pré-escolar. Muito 

obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Protocolo de entrevista 2 – Técnico do Ministério da Educação 2 -  

 

Boa tarde, estamos aqui para realizar a entrevista dentro da área da educação Pré-

escolar. A entrevista é de carater confidencial e todo uso será para o uso a que se 

destina. 

Caracterização do entrevistado e da coordenação da educação pré-escolar   

 Que idade tem? 

 Idade: 55 anos 

Desde quando trabalha como técnica? 

 Trabalha como técnica desde 1993 

Que habilitações tem? 

 Sou licenciada em educação de infância  

 Quando foi criada a Direção da educação pré-escolar em Cabo Verde  

 Não foi criada a direção, já existia A Direção do ensino básico que se 

chamava…DIFOP…  posteriormente é que o ministério chama a si a coordenação da 

educação pré-escolar e passa a ser a Direção da Educação Pré-escolar e Básica. 

Quando criaram a direção, quantos técnicos trabalhavam? 

Trabalhava apenas uma coordenadora nacional que era a Teresa Araújo, depois aos 

poucos outros técnicos integram e mais tarde outras técnicas, em 1993 entra Eleonora e 

mais tarde em 1995 a Maria Jesus. Para poder organizar as respostas a nível do pré-

escolar e a nível nacional. 

Existia também uma inspetora da educação pré-escolar que é a Suzete, sendo esta 

formada em educação de infância que fazia parte inicialmente da equipa. Na verdade, 

eram 4 técnicos. E atualmente somos 3. 

 

Como carateriza a direção da educação pré-escolar relativamente aos efetivos 

Nº Pessoal docente e crianças só a DGPOG que tem. 

Com o tempo foi criada os coordenadores a nível nacional. 

R. Isto mais tarde. Mais tarde sentiu-se a necessidade por falta de recursos dos 

elementos da coordenação eramos três, e porque nós somos ilhas e tem custos, e 

também com o aumento da educação pré-escolar, ou seja, o crescimento do pré-escolar 

dos jardins de infância, criou-se a coordenação. Para estarem mais próximos dos jardins 

de infância e assumir a coordenação local. 

Os coordenadores foram para todas as ilhas?  



 

 
 

R. Tentaram colocar em todas as ilhas, e ficaram em quase todas as ilhas.  São Nicolau, 

São Vicente, porto novo, Ribeira grande era aurora, as ilhas do barlavento beneficiaram. 

por que a formação decorreu no barlavento.  No fogo e na Brava foram monitoras mais 

antigas que assumiram a coordenação. 

P. Antes de existir os coordenadores como era o vosso trabalho? 

R. Nos é que fazíamos as visitas, percorríamos a nível nacional para dar este apoio. 

vimos que com três técnicos ou 4 na direção era impossível estar nos jardins com aquela 

frequência desejada e necessária em todos os concelhos com uma regularidade mais 

desejada. 

Quando criamos os coordenadores, os trabalhos melhoram significativamente e estes 

assumiam este trabalho. As coordenações passaram a funcionaram com mais 

regularidade 

Íamos as ilhas com o apoio do projeto GTZ que apoiam as ilhas do Fogo e da Brava e 

deslocavam-se também connosco.  

Essa cooperação era só para as ilhas do Fogo e da brava. nós deslocamos com o 

financiamento deles. eles acompanhavam o trabalho e apoiavam, mas quem fazia as 

formações era os próprios técnicos do pré-escolar. 

Ficaram muito impressionados com o trabalho que fazíamos. A nível da educação pré-

escolar. 

A nível do fogo e brava era integrado. Mas a nível dos outros concelhos não era assim. 

Os coordenadores do ensino básico davam apoio aos jardins mas não era nada 

organizado e nem planejado. 

Quais eram os instrumentos de apoio? 

 Elaboram os instrumentos de apoio as atividades dos jardins acompanhamento. com 

apoio da Calouste Gulbenkian com os técnicos de Portugal, nós produzimos, eram os 

guias e os cadernos. 

 

Formações e políticas educativas para o setor 

Que projetos tem a coordenação? 

Sempre que há financiamento. 

Quantas ações de formações por ano realizam e qual é o Públio alvo? 

 As formações sempre que tivéssemos financiamento conseguíamos fazer. 

As formações eram patrocinadas pela UNICEF que antes dava mais dinheiro do que 

agora. Faziam formações nas ilhas sempre que possível priorizando aquelas com mais 



 

 
 

dificuldade e sempre fazendo rotatividade entre as ilhas. No próximo ano letivo, 

fazíamos aquelas ilhas que não conseguimos. 

 

  Em média quantas visitas por ano realizam? 

Nós chegamos a cobrir 4 ou sete ilhas. Conseguido com o acompanhamento em 7 ilhas 

num ano letivo. Com o tempo os apoios diminuíram. O orçamento foi baixando. 

Depois da criação dos coordenadores, já tínhamos gente com formação para assumir em 

parte este trabalho. Criamos um dossier do coordenador e esse documento ajudasse os 

coordenadores e era fácil o coordenador trabalhar. Tenho aqui e posso mostrar. Não sei 

se der posso mostrar. No encontro em santa catarina é que foi partilhado este documento 

para orientar o trabalho das coordenadoras 

Foi quando? O encontro de Santa Catarina 

(Procura a data no computador mas não encontra). O dossier foi preparado e partilhado 

neste encontro. O dossier era constituído pelos instrumentos que orientam todo o 

processo do jardim. E isso acabou por dar muita ajuda aos coordenadores. Isso ajudou 

muito na organização dos trabalhos. 

As formações qual era o publico alvo? 

 Era para todos As formações eram ministradas tanto para as monitoras como para os 

coordenadores. As visitas que faziam davam pistas paras as formações e identificavam 

as necessidades, os coordenadores sugeriram temas e as técnicas prepararam. Por 

exemplo A deslocação dependiam do financiamento. As formações era parte teórica e 

prática e esta tinha um peso maior porque era momento de troca de experiências e 

verbalizações das dificuldades e isso ajudou muito no crescimento do pré-escolar. As 

pessoas sentiram que não estavam sozinhas como estando navegando num mar sem 

apoio. Sozinho. 

Eu me lembro das monitoras de Santa Catarina falarem dessas formações. (a 

pesquisadora comenta)  

Até hoje. Elas falam, deu um impulso grande no trabalho das monitoras 

Pontos fortes 

Ajudarem o jardim a organizar sobre a importância do pré-escolar, do plano. No início 

Antes de haver o guia, havia um bocadinho de confusão entre monitoras a nível de 

doseamento de acordo com a faixa etária, nó identificamos isso nos encontros de 

formação, por isso resolveram apresentaram um plano onde explicar a importância da 

intencionalidade educativa e pedagógica no trabalho com crianças. Então tivemos que e 



 

 
 

explicar como derivar os objetivos, que há objetivos específicos e objetivo geral. 

Encontramos nos 3 anos, objetivos para crianças de 5 anos. 

deixa explicar uma coisa primeiro, trabalhavam sem plano. Nas formações trabalhavam 

com plano e importância da educação pré-escolar 

A maior parte não tinham formações que lhes permitira para fazer o plano como era 

exigido. Para Simplificamos a linguagem para adaptar a essas monitoras, adaptamos o 

plano com o como fazer, o que fazer e com que fazer. Tivemos que simplificar a 

linguagem por que os níveis eram mais baixos. 

Hoje com as formações já estão a elaborar um plano melhor. Deu um impulso. E é por 

isso que ainda hoje fazem referência a este trabalho. E eu penso que Isso ajudou muito 

as monitoras. Também deram importância a construção de materiais a partir de 

materiais recicláveis, só depois que o município assumiu essa parte de apoiar com 

materiais. Dissemos que é possível construir os materiais a partir de desperdícios. 

Fizemos variais capacitações. 

Anteriormente. Trabalhavam como se fosse tomar conta das crianças, nós conseguimos 

trabalhar com elas no sentido de estarem com as crianças no sentido de sentirem que 

estão lá para fazer propostas pedagógica para ajudarem as crianças a desenvolverem 

cognitivamente e fisicamente. Foi este o nosso foco. As monitoras já fazíamos coisas 

com sentido. 

Pontos fracos  

A duração das formações eram duas semanas e passaram a ser de uma semana.  

Não conseguir acompanhar O trabalho realizado apos as formações. O 

acompanhamento  

O projeto Gtz tinha essa parte de acompanhamento é extremamente importante. 

 

Que ligação essa atividade tem com a melhoria da prática pedagógica? 

Sim, há. 

 

Que efeito teve alterações contidas na I serie, Boletim oficial nº43 de 24 de 

novembro de 2008 art. 1º) relativamente a frequência da educação pré-escolar em 

Cabo verde? 

 Inicialmente teve um receio, mas não teve impacto tão pronunciado. as crianças 

continuaram a ir ao jardim. A nível dos concelhos receberam orientações. Para Fazer a 

sensibilização dos pais sobre a importância da educação pré-escolar. 



 

 
 

Houve algum estudo para verificar se houve diminuição? 

A nível dos anuários do ME dava para ver isso que não era significativo. 

A medida foi tomada para não penalizar as crianças que estão longe do JI ou onde não 

existe. Para dar uma certa justiça. 

Que alterações significativas trazem o decreto legislativo nº2/2010 em relação à 

educação pré-escolar? 

Generalização do acesso 

Na verdade, os pais reconhecem a importância e uma mais-valia para as suas crianças 

As crianças continuaram a ir ao jardim e os pais reconhecem que vão mais bem 

preparadas para a escola. Apresenta cenários de generalização e obrigatoriedade de pelo 

menos um ano. o cenário a nível salarial será compartilhado. já foi aprovado no 

concelho de Ministro agora falta o parlamento. 

O objetivo da Aprendizagem de umas línguas oficiais e de uma estrangeira 

Este objetivo com respeito à língua estrangeira é apenas uma intenção e apenas alguns 

privados que já começaram. está lá para obrigar a criar as condições para o efeito. e no 

guia teremos de ver este aspeto no programa  

 

No que tange a Clarificação do papel do governo.  

O governo está a tentar fazer a sua parte.  Alguns cenários estão sobre a mesa, resta 

agora o parlamento para decidir sobre o salário, as formações etc. 

como é a relação entre a Direção da educação pré-escolar e outras instituições de 

apoio a pequena infância? 

O ICCA já não tem jardins de infância. obrigatoriamente temos de trabalhar com estas 

instituições no âmbito da intersetorialidade. os encontros de coordenação são realização 

com todos os atores. Sempre que realizamos encontro todos os atores são chamados. E 

as instituições chamam o Ministério sempre que precisarem. O Ministério da Educação 

não tem jardim de infância apenas faz a coordenação pedagógica 

 

Relativamente a Idade de frequência que mudou de 3 a 6 para 4 anos aos 6 anos 

acha que isso diminuirá o número de crianças que frequentam o jardim?  

Não. Muitas crianças frequentam apenas dois anos de jardim, ou seja, entram com 4 

anos. 

O que o governo ou Câmara tem feito para colocar em prática? 

O governo tem feito o seu papel. 



 

 
 

 Apoio com os materiais didáticos? 

Hoje as Câmaras já dão apoio. E o Ministério da educação e desporto quando há 

financiamento também apoiam. Através das geminações, apadrinhamentos há muitos 

apoios depende muito da dinâmica. Não adianta ter materiais se não as usa porque 

encontramos jardins com materiais guardados. Embora podem utilizar materiais de 

desperdícios, Colas, tintas e papeis não se conseguem. 

Plano de estudo dos cursos de educação de infância 

Participas, como coordenadora na elaboração dos planos de estudo dos cursos de 

educação de infância ministrados em Cabo verde e no seu concelho ou ilha?. 

Nós tínhamos dado um parecer sobre o curso porque notamos que os cursos eram 

preparar só para 4 anos aos 6 anos e essa parte de 0 a 3 anos não era comtemplado 

Se queremos preparar as educadoras de infância com uma formação completa tinha que 

ser 0 aos 6 anos. Conhecer bem a parte do desenvolvimento da criança. Era formado 

para trabalhar tanto na creche como no jardim. Ter uma visão holística da criança. 

 E isso estava ligado ao projeto PAFEIE que pretendia converter as monitoras em 

educadoras?  

 Mas isso não chegou a acontecer, foi a nível dos cursos da UNICV. O próprio plano de 

estudos diz que era preparar para trabalhar com a criança de 4 aos 6 anos, 

Os planos de estudos respondem as necessidades que tem? 

Podemos dizer que sim. 

Já colaborou como docente ou colaborador da prática pedagógica das mesmas? 

Sim. já demos alguns módulos de formação e também aulas na universidade e no ex. IP.  

Estamos numa fase de estagnação dos cursos. o que pensam? 

E já notamos a razão tem que se ver com as estratégias políticas. Não devemos estar a 

formar quadros para colocar no mercado e não ter capacidade de absorver.  

Na verdade, para aumentar a qualidade temos que pensar que o país deve se organizar 

neste sentido, no plano nacional prevê-se cenários. Câmaras Municipais e governo 

teriam que compartilhar a nível salarial, deverá ser visto o estatuto pessoal docente.  

Para isso os municípios terão que ser apoiados. Vamos ver com o novo governo se vai 

dar continuidade ao plano. 

No plano nacional da infância também no plano prevê-se o tipo de formação que os 

jardins irão conseguir absorver e pagar. Os privados estão com pé para trás porque tem 

que pagar mais. 



 

 
 

 

Prática pedagógica 

Como vê a relação, monitoras com ou sem formação científica/pedagógica 

específica e a aprendizagem das crianças nos jardins-de-infância em cabo verde? 

Nós encontramos a diversidade. Na prática já melhoramos 

Já chegamos ao ideal? Não. Aumentar as qualidades há uma evolução das práticas. uma 

boa parte delas trabalham até melhor dos que tem a formação. a experiência é uma 

mais-valia. Os educadores não alfabetizam, mas prepara para a alfabetização. E hoje 

muitos preferem crianças que frequentaram os jardins. 

 

Quais são as maiores dificuldades? (planificação, execução, domínio de conteúdos, 

conhecimento científico) 

A Falta de material, infraestrutura de pouca qualidade, O fraco salário também.  

 

 Houve mudanças na Ficha de acompanhamento das atividades’ 

A ficha de acompanhamento vai ser revista juntamente com os guias. 

Relativamente a Ficha de observação das crianças? 

Essa ficha manteve.  

O guia e os cadernos de apoio tem respondido as necessidades da prática 

educativa?..... 

Ajudarem o jardim a organizar sobre a importância do pré-escolar, do plano 

No início antes de haver o guia, havia um bocadinho de confusão entre monitoras a 

nível de doseamento de acordo com a faixa etária, nó identificamos isso nos encontros 

de formação, por isso resolveram apresentaram um plano onde explicar a importância 

da intencionalidade educativa e pedagógica no trabalho com crianças. Então tivemos 

que explicar como derivar os objetivos, que há objetivos específicos e objetivo geral. 

Encontramos nos 3 anos, objetivos para crianças de 5 anos. 

deixa explicar uma coisa, primeiro trabalhavam sem plano. Nas formações trabalhavam 

com plano e importância da educação pré-escolar 

A maior parte não tinham formações que lhes permitira para fazer o plano como era 

exigido. Para Simplificamos a linguagem para adaptar a essas monitoras, adaptamos o 

plano com o como fazer, o que fazer e com que fazer. Tivemos que simplificar a 

linguagem por que os níveis eram mais baixos. 



 

 
 

Hoje com as formações já estão a elaborar um plano melhor. Deu um impulso. E é por 

isso que ainda hoje fazem referência a este trabalho. E eu penso que Isso ajudou muito 

as monitoras. Também deram importância a construção de materiais a partir de 

materiais recicláveis, só depois que o município assumiu essa parte de apoiar com 

materiais. Dissemos que é possível construir os materiais a partir de desperdícios. 

Fizemos variais capacitações. Os guias vão ser atualizados de acordo com o resultado 

do inquérito. Vamos reforçar algumas áreas de acordo com o resultado 

Qualidade da Educação pré-escolar 

Como foi o processo de aplicação de inquérito sobre o perfil de entrada? 

Fizemos formação dos inquiridores, o inquérito foi realizado nas escolas básicas na 

primeira semana de aulas. 

Com que objetivos aplicaram o teste de verificação da qualidade?  

É Para saber o perfil de entrada 

 

Para crianças de que idade foi feito?  

 Foi feito as crianças que entraram no primeiro ano do ensino básico. 

A que conclusão chegaram? 

Reforçar a preparação a nível cognitivo e a nível linguagem. 

Sobre tudo a língua portuguesa. Crianças que passam para os jardins e as que não 

passaram. As crianças que frequentaram tem maior sucesso e também na leitura. Tem 

mais domínio do que aquelas que não frequentaram. Há que reforçar a nível do 

currículo. 

 

Todas as crianças terem a possibilidade de frequentar a educação pré-escolar antes da 

entrada no ensino básico, deu dados importantes para todos os sistemas básico e 

documento que reorganizar todo o subsistema. 

Qual é o rácio criança adulto? 

Hoje podemos dizer que é razoável, contudo os jardins privados e nos centros urbanos 

ainda encontramos mais de 30 crianças para um adulto. 

 

Como vê a saída das educadoras para o ensino básico?   

A saída das educadoras poderá penalizar a educação. Podemos dizer que afetará tanto a 

educação pré-escolar como o ensino básico, pois não foram formadas para trabalhar no 

ensino escolar.  



 

 
 

 

Quais são as maiores dificuldades que encontras como coordenadora nacional do 

pré-escolar. 

não puder acompanhar os profissionais após as formações realizadas e ver as melhorias e 

também não conseguir realizar mais formações ao longo ano devido a falta de 

financiamento, como sabe somos ilhas, e as deslocações e custos com as despesas da 

formação são elevados. 

 

 

Muito obrigada pela colaboração. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 3 – TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO 
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Caracterização do entrevistado e da coordenação da educação pré-escolar Boa 

tarde estamos aqui para realizar a entrevista dentro da área da educação Pré-escolar. A 

entrevista é de carater confidencial e todo uso será para o uso a que se destina. 

 

 Que idade tem? 

 Idade: 42 anos 

Desde quando trabalha como técnica? 

 Trabalha como coordenadora desde 2001 

que habilitações tem? 

 tenho o curso de educadores de infância do IP  

 Quando foi criada a Coordenação a educação pré-escolar em São Vicente 

 Existe desde o ano letivo 92/93 salvo o erro, existia uma coordenadora formada em 

educação de infância que trabalhava aqui. 

 Quantos técnicos trabalham atualmente na coordenação? 

somos três coordenadoras, mas há dois anos atrás eramos 4. Mas uma transferiu-se. 

 

Como carateriza a coordenação da educação pré-escolar relativamente aos efetivos 



 

 
 

O número de crianças e pessoal vou te entregar no papel.  Relativamente aos 

profissionais não temos monitoras temos apenas orientadoras e educadoras.  

Formações e políticas educativas para o setor 

Que projetos tem a coordenação? 

Os projetos que temos tem a ver com a formação a nível da organização do espaço 

educativo e produção de materiais porque notamos que ela tem alguma dificuldade na 

produção de materiais educativos ou pedagógicos.  

Quantas ações de formações por ano realizam e qual é o Públio alvo? 

 Depende da necessidade e o público-alvo são as orientadoras.  

 

 Em média quantas visitas por ano realizam? 

Aqui é tudo perto, e fazemos várias visitas por ano. 

  

Que ligação essa atividade tem com a melhoria da prática pedagógica? 

Sim, há. Contudo as vezes percebemos que alguma falta de interesse por parte dos 

participantes, sobretudo dos privados. 

 

Que efeito teve alterações contidas na I serie, Boletim oficial nº43 de 24 de 

novembro de 2008 art. 1º) relativamente a frequência da educação pré-escolar no 

concelho? 

  

Aqui em São Vicente não sentimos muito essa mudança. As crianças continuaram a ir 

aos jardins. Contudo percebemos que muitas pessoas começaram a dizer que o pré-

escolar deixou de ser obrigatório. 

Houve algum estudo para verificar se houve diminuição? 

Estudos não houve.  

 

Que alterações significativas trazem o decreto legislativo nº2/2010 em relação à 

educação pré-escolar? 

 

Generalização do acesso 

Bem, pensamos que isto pode ser uma boa medida para as crianças provenientes de 

família mais carenciadas, sobretudo dos bairros mais pobres. Ainda não entrou em vigor 

 



 

 
 

Relativamente a Idade de frequência que mudou de 3 a 6 para 4 anos aos 6 anos, 

acha que isso diminuirá o número de crianças que frequentam o jardim?  

Não. Sempre era assim. Muitas crianças frequentam apenas dois anos de jardim, ou seja, 

entram com 4 anos. 

 O objetivo da Aprendizagem das línguas oficiais e de uma estrangeira 

Aqui em São Vicente alguns privados já fazem isso. Mas há jardins que não tem 

condições para isso. Sobretudo os públicos. 

 No que tange a Clarificação do papel do governo. ~ 

Este assunto precisa ser esclarecido mesmo, porque basta ver aquando do concurso de 

professores no ano letivo 2014 /2015. É bom que se saiba de quem é o pré-escolar 

porque muitas vezes nós os coordenadores, que levamos o pré-escolar as costas salvo a 

expressão. 

O que o governo ou Câmara tem feito para colocar em prática? 

Não vemos muita coisa a ser colocado em prática. 

 Apoio com os materiais didáticos? 

Por parte da bornefonden sim. Podemos dizer isso porque no ano passado distribuíram 

se caixa de legos. As vezes também o ministério os apoia com materiais didáticos para 

os jardins. 

 como é a relação entre a coordenação e outras instituições de apoio a pequena 

infância? 

Temos boas relações.  

Plano de estudo dos cursos de educação de infância 

Participas, como coordenadora na elaboração dos planos de estudo dos cursos de 

educação de infância ministrados em Cabo verde e no seu concelho ou ilha. 

Não. 

Já colaborou como docente ou colaborador da prática pedagógica das mesmas? 

Na prática pedagógica sim. Já orientamos os estagiários. 

 Os planos de estudos respondem as necessidades que tem? 

 Sim, pensamos que sim, 

 

 

Prática pedagógica 



 

 
 

Como vê a relação, monitoras com ou sem formação científica/pedagógica 

específica e a aprendizagem das crianças nos jardins-de-infância no concelho de 

São Vicente? 

Algumas educadoras têm boas praticas, mas outras estão desmotivadas devido ao 

salário. 

As orientadoras também se esforçam, temos até os licenciados em enfermagem que 

trabalham no jardim de infância. 

Quais são as maiores dificuldades?  

(planificação, execução, domínio de conteúdos, conhecimento científico)  

A planificação e o conhecimento científico são as maiores dificuldades. Não obstante o 

fato de muitas por não terem formação na área isso dificulta a execução das atividades e 

o próprio domínio de conteúdos. 

A construção de materiais é o ponto forte de muitas delas,. 

 

Houve mudanças na ficha de acompanhamento das atividades’ 

Não houve.   

Relativamente a Ficha de observação das crianças? 

Essa ficha manteve.  

O guia e os cadernos de apoio tem respondido as necessidades da prática 

educativa? 

Não foram atualizados. Acho que agora precisam mesmo mudar porque a realidade é 

outra e o guia já deu a resposta no seu tempo. 

 

Qualidade da Educação pré-escolar 

Com que objetivos aplicaram o teste de verificação da qualidade?  

O objetivo foi avaliar o perfil de competências de saída das crianças da educação pré-

escolar. 

Para crianças de que idade foi feito?  

 Para as crianças que entraram no primeiro ano do ensino básico 

A que conclusão chegaram? 

falta de concentração por parte de algumas crianças e alguma dificuldade na cognição 

 Qual é o rácio criança adulto? 

 Ainda nos jardins privados se nota alguma superlotação. Para alem do número de 

crianças as vezes a sala é pequena demais para o número de crianças. 



 

 
 

 

Como vê a saída das monitoras para o ensino básico?   

Essa saída foi algo impensado. Muitas das que saíram tem muitos anos de experiência. 

Quais são as maiores dificuldades que encontras como coordenadora do pré-

escolar. 

Não poder muitas vezes responder aos problemas que os profissionais enfrentam. 

Muito obrigada pela colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 9- GRELHA ANÁLISE DE CONTEÚDOS TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR 

Tema  Categoria  Subcategoria  indicadores C.ent F  

Caracterizaçã

o da 

coordenação 

Existência da 

direção/coordenaç

ão da educação 

pré-escolar 

 Em 1999 surgiu a 

figura de 

coordenadora na 

delegação escolar 

que era a 

professora Ana, 

Ana Maria que 

também não era 

do pré-escolar 

TME1   

Não foi criada a 

direção, já existia 

A direção do 

ensino básico 

que se 

chamava…difop

… 

posteriormente é 

que o ministério 

chama a si a 

coordenação da 

educação pré-

escolar e passa a 

ser a direção do 

ensino básico e 

pré-escolar   

TME2   

Existe desde 

1992/93 salvo 

erro, aqui em São 

Vicente sempre 

existiu a 

coordenação o 

pré-escolar 

TME3   

    

 Número de 

colaboradores  

  

Somos duas 

coordenadoras 

TME1   

Na verdade 

somos quatro 

técnicas para dar 

respostas a nível 

do pré-escolar e a 

nível nacional. 

 

TME2 

 

 

  

Somos três 

coordenadoras 

TME3 

Formações   Formações   Várias de acordo TME1   



 

 
 

 

 

 

Número de 

formação por 

ano letivo 

 

com a 

necessidade e o 

público-alvo são 

as monitoras 

orientadoras e 

educadoras. 

Fazemos isso 

para Levar mais 

informações e o 

saber fazer junto 

das crianças. 

 

As formações 

sempre que 

tivéssemos 

financiamento 

conseguíamos 

fazer. 

TME2 1  

Fazemos 

algumas 

formações  

 

TME3   

 

Pontos fortes 

 

    

Ajuda o jardim a 

organizar sobre a 

importância do 

pré-escolar, do 

plano. 

TME1   

Notar a melhoria 

dos profissionais 

após formação 

TME2   

É sempre bom as 

formações. 

TME3   

Pontos fracos 

 

Falta de 

financiamento 

para a realização 

das formações A 

duração das 

formações e 

não conseguir 

acompanhar O 

trabalho 

realizado apos as 

formações.  

 

TME2   

A duração das 

formações e 

não conseguir 

acompanhar O 

trabalho 

TME2   



 

 
 

realizado apos as 

formações.  

 

Tempo reduzido 

para o número de 

pessoal que 

temos 

TME1   

 

 

 

 

Publico alvo 

 

Era para p todo o 

pessoal 

monitoras, 

orientadoras e 

educadoras 

TME1   

Era para todos. 

As formações 

eram ministradas 

tanto para as 

monitoras como 

para os 

coordenadores 

TME2   

 Era apenas para 

as orientadoras 

TME3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas para 

a educação 

pré-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas para a 

educação pré-

escolar 

 

 

 

 

 

 

Efeito da 

alteração da 

frequência  

 

No ano seguinte 

algumas crianças 

não foram para 

os jardins 

principalmente 

no primeiro 

trimestre e não 

foram para os 

jardins. 

TME1   

As crianças 

continuaram a ir 

ao jardim. 

TME2 

TME3 

2  

Essa lei trouxe 

outras 

desvantagens aos 

jardins os pais 

deixaram de 

pagar os jardins e 

as crianças 

mudam 

constantemente 

de jardim  

TME3   

    

 

 

Estudos sobre 

impacto da lei 

Em termos de 

estudo não 

houve. O 

Ministério da 

TME1    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de 

estudos do 

curso de 

educação de 

infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática 

pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

educação não 

mencionou. 

Estudos não 

houve, mas a 

nível os anuários 

do Ministério é 

possível ver que 

não teve impacto 

TME2   

Não houve 

estudos 

TME3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração da lei de 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de estudos 

do curso de 

educação de 

infância 

 

Generalização 

do acesso 

 

 

É claro que essa 

lei ainda não 

entrou em vigor, 

mas Em Santa 

Catarina temos 

em todos cantos 

um edifício de 

educação pré-

escolar. Isso já é 

um ganho. 

TME1   

    

 

 

Aumento da 

idade de 

frequência 

 

Acho que mesmo 

antes da lei isto 

estava desenhado 

assim. Porque na 

verdade a 

educação pré-

escolar começa 

aos 4 anos. A 

parte a creche 

que o próprio 

Ministério da 

educação não 

abrange em 

termos de alvará 

nem formação e 

programa para 

este nível. 

TME1   

    

    

Objetivo de 

aprendizagem 

de uma língua 

estrangeira 

Está projetado, 

mas ainda esta a 

ser um sonho. 

TME1   

    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade da 

 

 

    

Clarificação o 

papel o governo 

 

 

Eu penso a meu 

ver que há que se 

sentar a mesa de 

todos os níveis 

quem por direito 

está a tutelar a 

educação pré-

escolar rever as 

políticas e tomar 

as decisões e 

compartilhar as 

responsabilidade

s 

 

TME1   

 

É bom que se 

saiba de quem é 

o pré-escolar 

porque muitas 

vezes nós os 

coordenadores, 

que levamos o 

pré-escolar as 

costas salvo a 

expressão 

TME3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TME1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Efetivação da 

lei  

 

Toda lei leva o 

seu tempo para 

se colocar em 

prática 

 

Se tem sido feito 

uma coisa pratica 

ainda não vi 

 

Participação na 

elaboração  

 

 

Foi uma vez que 

o diretor Joaquim 

falou comigo 

mas de maneira 

informal 

TME1   

Na elaboração 

dos planos de 

estudos não 

eramos 

convidados. 

 

Nunca participei 

TME2 

 

 

 

TME3 

  



 

 
 

educação de 

infância 

Participação 

como docente 

Ou colaborador 

de  

estágio 

 

Já colaborei no 

estágio e também 

já dei aulas no 

curso 

profissional 

TME1 

 

 

 

 

 

TME2 

 

 

 

TME3 

  

Fomos 

convidados a dar 

alguns módulos. 

Aqui na praia 

dávamos alguns 

módulos 

 

Nunca dei aulas 

Respostas do 

plano de 

estudos 

 

  

Os que formam 

tem mais 

conhecimentos 

TME1   

Aquelas que sai 

sempre tem 

novos 

conhecimentos 

Tme2 

e 

Tme3 

  

 

 

 

Prática pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

e as 

dificuldades do 

pessoal docente 

Educadora 

 

 

Já tem um 

desempenho 

melhor uma ou 

outra persiste 

com alguma 

dificuldade. 

TME1 

e 

TME2 

  

    

Monitora  

 

Ao observar as 

atividades 

notamos algumas 

dificuldades 

TME1

, 

TME2 

TME3 

  

    

 

 

Orientadora 

 

Ao observar as 

atividades 

notamos algumas 

dificuldades 

   

    

Número de 

visitas por ano 

letivo  

As vezes fica 

difícil deslocar, 

pois não temos 

meios. Mas 

fazemos uma a 

duas visitas por 

anos 

TME1

, 

TME2 

TME3 

  

Mudanças nos 

Instrumentos de 

apoio a prática 

Ficha de 

observação de 

atividades 

Não houve 

mudanças 

TME1   

Não foram TME2   



 

 
 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores 

dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 atualizados  

 

 

 

TME1 

 

Ficha de 

acompanhamen

to das crianças 

 

Só no encontro 

de São Vicente 

em 2010/2011 

Surgiu uma nova 

ficha. Em que 

Cada concelho 

deu a sugestões. 

Foram 

melhorados no 

encontro e são 

Vicente. 

TME2 

TME3 

  

Respostas dos 

Guia de 

atividades 

curriculares 

 

 

Hoje podemos 

dizer que o guia 

Não tem 

respondido 

TME1

, 

TME3 

  

Os guias vão ser 

melhorados 

porque foi feito 

para outro 

publico. 

TME2   

 

 

Cadernos de 

apoio a prática 

pedagógica  

Já respondeu as 

necessidades, é 

porque antes não 

tínhamos nada 

 

TME1   

Ajudou muito as 

monitoras. 

TME3   

 

 

Planificação  

 

Muita 

profissional de 

infância não tem 

conhecimento 

que lhes 

permitissem 

fazer um plano 

como é exigido 

 

Antes 

trabalhavam sem 

plano. 

TME1 

 

 

 

 

 

 

 

TME2 

  

Na elaboração do 

plano sim. Pode 

ter alguma 

dificuldade. 

TME2 

TME3 

2  

 

 

Domínio dos 

conteúdos e 

Execução de 

Ao observar as 

atividades 

notamos algumas 

dificuldades 

tanto no domínio 

TME1 

TME2 

TME3 

3  

  



 

 
 

 

 

Inquérito e 

verificação o perfil 

e entrada/ 

Qualidade da 

educação de 

infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atividades 

 

de conteúdos e 

execução de 

atividades 

  

 

 

    

    

Conhecimento 

científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção de 

materiais 

didáticos. 

 

 

 

 

 

A nível do 

conhecimento 

científico 

algumas não tem, 

mas é uma 

questão de leitura 

e de 

conhecimento 

geral. Uma ou 

outra tem 

dificuldade. 

Sabemos que são 

pessoas com 

baixo nível. 

TME1   

Elas apresentam 

dificuldades 

TME2 

e 

TME3 

  

  

 

Já tem um 

domínio em 

construir os seus 

materiais 

 

 

TME1 

  

Hoje ela tem 

maior domínio 

em construir os 

materiais 

didáticos. 

TME2 

e 

TME3 

2  

    

Publico alvo Foi feito as 

crianças com 

menos de um 

mês no ensino 

básico 

TME1   

Para as crianças 

que entraram no 

ensino básico 

TME2 

e 

TME3 

2  

Objetivo  

Avaliar o perfil 

de competências 

de saída das 

crianças a 

educação pré-

TME1 

e 

TME2 

e 

TME3 

3  



 

 
 

escolar 

    

Resultados as crianças que 

frequentam os 

jardins privados 

e estão em 

vantagens em 

termos de 

qualidade. 

Apenas na Praia 

e em São Vicente  

- Os meninos têm 

mais dificuldades 

 

TME1   

- Os meninos 

apresentaram 

mais dificuldades 

em termos 

cognitivos 

 

TME2    

falta de 

concentração por 

parte de algumas 

crianças e 

alguma 

dificuldade na 

cognição 

TME3   

 

    

  

Ratio criança 

/adulto 

 Antes tinhas uma 

superlotação de 

40 crianças por 

um adulto, mas 

hoje a natalidade 

baixou 

TME1    

  Ainda nos 

centros urbanos 

ainda há 

superlotação 

sobretudo dos 

privados. 

TME2 

e 

TME3 

2  

 Saída das 

educadoras da 

educação para o 

ensino básico 

 Esse 

recrutamento 

afetou-nos muito 

porque as que 

tinham formação 

davam suporte as 

que não tinham. 

 

TME1   



 

 
 

Esse 

recrutamento 

afetou a 

educação pré-

escolar vai afetar 

o ensino básico 

TME2    

Foi uma medida 

impensada de 

quem de direito 

TME3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 10- questionário 

Questionário 
     O presente questionário é de carater anónimo, confidencial, e tem por finalidade 

compreender a realidade da educação de infância no seu concelho ou ilha bem como 

a sua prática pedagógica como educadora de infância. 

    Por favor, responda às perguntas que se seguem marcando uma cruz (x) no 

quadrado correspondente.  

    Agradecemos, desde já, a sua colaboração.  

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

1. Idade:     18 a 25 

anos______     26 a 35 anos ______    35 a 50 anos ______   > 50 anos________ 

  

2. Habilitações 

literárias:   

 6ºao 10ºano______    11º a 12ºano_____   formação média IP _____     Lic. em 

EI_____  

outras _____________________________ 

 

3. Categoria 

profissional:  Educadora ______     Monitora _____     Orientadora ______  

 

4. Tempo de 

serviço: < 5 anos _____    6 a 10 anos _____   11 a 15 anos _____    > 15 anos _____ 

 

5. Trabalha com que 

faixa etária:  

0-2 anos _____   3 anos _____   4-5anos _____   3-5 anos _____    3-6 anos  _____ 

 

6. Concelho onde 

trabalha atualmente: 

Santa Catarina___   Tarrafal___ Calheta ___ São Salvador do Mundo___ Praia ___ 

São Lourenço dos Órgãos ___   Ribeira Grande de Santiago ___ Sta Cruz ___ S. 

Vicente ___ S. Domingos ___ 

 

7. Ilha: Santiago 

___    São Vicente ___ 

CARATERIZAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA 

8. Entidade patronal: Câmara Municipal ____  privado____ OMCV____ 

Organizações religiosas____  ONGs ____   FCS _____  ME ____  Promoção 

Social ____ 

 

9. Alvará de funcionamento: Sim ____   Não _____  Não Sei____ 

 

10. Onde situa o jardim de infância que trabalha? Rural ___   Urbano  ___ 



 

 
 

 

11. Qual o numero de crianças existentes na sua turma? 

< 15 ___   16-20 ___   21-25 ___   26-30 ___    > 30 ___ 

 

12. Quantos adultos trabalha na sua turma? 1 ___    2___    3___    > 3 ___ 

 

13. O jardim de infância onde trabalha é? 

Próprio (feito para ser jardim de infância) _____ Cedido _____  Alugado  _____ 

 

14. O Jardim de Infância onde trabalha é adequado? Assinala as caraterísticas 

correspondentes: 

Ventilado ___  Iluminado ___ Espaçoso ___ Tem cozinha ___ tem espaço para 

prática do desporto ___  tem casa de banho para adulto ___ tem casa de banho 

para criança ____ 

 

15. O jardim de infância onde trabalha possui materiais didáticos? 

Muito pouco____   Pouco ____   Médio____  Muito____  Bastante____ 

 

FORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES RECEBIDAS/ PRÁTICA PEDAGÓGICA 

16. As formações de capacitação que recebe através do Ministério da Educação 

satisfazem-na(o)? 

Discordo totalmente____  Discordo ____  Indeciso_____  Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

17.  A formação que recebeu como educador(a) de infância  preparou-o(a)  de forma 

completa para o exercício da função docente? 

Responda apenas caso tenhas tido uma formação média ou superior. 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

18. As formações que costuma receber ajudam-na(o) a nível de domínio dos 

conteúdos?  

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

19. As formações que costuma receber ajudam-na(o) a melhorar na construção de 

materiais didáticos? 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

20. As formações que costuma receber ajudam-na(o) a melhorar na planificação das 

atividades diárias? 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

21. As formações que costuma receber lhe 

ajudou a nível da observação das crianças? 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

22. As formações que costuma receber  

ajudam-na(o) a nível da avaliação das crianças? 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

23. As planificações mensais organizadas pela coordenação do pré-escolar local 

capacitam-na (o) para o trabalho diário com crianças? 



 

 
 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

24. Na sua opinião, as experiencias proporcionadas às crianças vão ao encontro das 

suas necessidades? 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

25. As experiencias proporcionadas às crianças estimulam as aprendizagem em todas 

as áreas de desenvolvimento: cognitivo, físico, social, emocional? 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

26. Para cada área é preciso organizar tempo para a criança se concentrar? 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

27. O desenvolvimento cognitivo deve ser visto de forma fragmentada em áreas de 

conteúdo?. 

Discordo totalmente____ Discordo ____ Indeciso_____ Concordo____ 

Concordo totalmente____ 

 

28. Planeia-se diariamente atividades ao ar livre para a criança exprimir com 

liberdade e barrulho? 

Nunca____ Raramente ____ Às Vezes_____ Muitas vezes____ Sempre____ 

 

29. Na sua Prática Pedagógica a criança é vista como uma pessoa única com um 

padrão e tempo de desenvolvimento e crescimento individual. 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

30. Dirige toda atividade decidindo o que as crianças fazem e quando? 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

31. Espera-se que as crianças estejam sossegadas e sentadas realizando trabalhos 

escritos ou fichas inadequadas? 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

32. Passa grande parte do tempo sentada com as crianças passivamente, escutando ou 

esperando.     

Nunca___ Raramente __ Às vezes___ Muitas vezes___ Sempre__ 

33. Faz grande parte das atividades em vez de deixar que sejam as crianças a fazê-

las. 

Nunca___ Raramente __ Às vezes___ Muitas vezes___ Sempre__ 

34. O ensino em grande grupo é dirigido pelo educador, e usado durante grande parte 

do tempo. 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

35. As crianças trabalham individualmente 

durante grande parte do tempo? 

Nunca___ Raramente __ Às vezes___ Muitas vezes___ Sempre__ 

 



 

 
 

36.  As crianças trabalham em pequenos grupos informais durante grande parte do 

tempo. 

Nunca___ Raramente __ Às vezes___ Muitas vezes___ Sempre__ 

 

37. Quando faz perguntas espera apenas uma resposta certa. 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

38. Passa muito tempo lembrando regras e punindo comportamentos inaceitáveis. 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

39. A natural curiosidade das crianças é usada para a motivar a envolver-se em 

atividades de aprendizagem. 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

40.  Comunica com os pais só quando há problemas ou conflitos 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

  

41. A avaliação da criança deve ser feita com base na observação. 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

42. A comunicação no jardim de infância é essencialmente na língua materna? 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

LEGISLAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

43.  A entrada das crianças no ensino básico sem frequentar o jardim de infância 

afeta a frequência aos jardins? 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

44. O decreto lei nº2 /2010 de 7 de maio traz melhoria para a educação pré-escolar? 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

45. A aprendizagem das línguas oficiais e uma língua estrangeira no pré-escolar é 

mero sonho? 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

46. O estatuto do pessoal docente não contempla a carreira docente dos educadores 

de infância? 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 



 

 
 

47. A saída das educadoras de infância para o ensino básico compromete a qualidade 

da educação pré-escolar? 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

48. Os educadores de infância devem ter preparação universitária e experiência 

supervisionada.  

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

49. Quantas horas diárias trabalha com as crianças da sua turma? 

< 3 ____   3 ____   4 ____  >4 _____ 

PAPEL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

50. O Ministério da Educação tem trabalhado para colmatar as dificuldades sentidas 

pelas educadoras de infância? 

Discordo totalmente___  Discordo ___ Indeciso ___ Concordo___  Concordo 

totalmente___ 

 

51. O Ministério da Educação tem apoiado anualmente o jardim-de-infância onde 

trabalha com materiais didáticos. 

Sim ____  Não ____ 

 

52. Que Instituições tem apoiado o jardim de infância onde trabalha? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                     Agradecemos a sua colaboração. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ANEXO 11- TABELA DAS INSTUIÇÕES QUE APOIA OS JARDINS DE INFÂNCIA DOS NOSSOS 

INQUIRIDOS 

Nenhuma 25,20% 

Ficase 14,30% 

Unicef, embaixadas dos EUA, países baixos e Austrália. 4,90% 

Bornefonden 4,80% 

Câmara Municipal da Praia 4,10% 

Cruz Vermelha de Cabo Verde 3,40% 

Câmara Municipal de Santa Catarina 2,70% 

Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos 2,10% 

Câmara Municipal de São Domingos 2,00% 

Câmara Municipal de São Miguel 2,00% 

Fundação Cabo-verdiana de Solidariedade 2,00% 

NÃO SEI 2,00% 

Associação Comunitária 1,40% 

Bornefonden e Ficase 1,40% 

Câmara Municipal de São Salvador do Mundo 1,40% 

Câmara Municipal e Bornefonden 1,40% 

Ficase e Cabo Verde Telecom 1,40% 

IGREJA 1,40% 

AGEP- Associação Local 1,40% 

Apenas Bornefonden em 2014 com uma caixa de lego. 0,70% 

BORNEFODEM DE CÂMARA MUNICIPAL 0,70% 

Bornefonden e Fundação Infância Feliz 0,70% 

Cabo Verde Telecom e Ministério da Solidariedade 0,70% 

Câmara Municipal de Santa Catarina e Bornefonden 0,70% 

Câmara Municipal de Santa Catarina e Ficase 0,70% 

Câmara Municipal de Santa Catarina e Tecnicil indústria 0,70% 

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 0,70% 

Câmara Municipal do Tarrafal 0,70% 

Câmara Municipal do Tarrafal às vezes 0,70% 

Câmara Municipal e Ficase 0,70% 

Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago 0,70% 

CÂMARA MUNICIPAL, IGREJA E Bornefonden 0,70% 

CAMARA MUNICIPAL e PADRINHOS DO JARDIM 0,70% 

Como privado que somos nunca tivemos qualquer tipo de ajuda. 0,70% 

Cooperação austríaca 0,70% 

Empresa Inertes de Cabo Verde 0,70% 

Ficase e alguns pais 0,70% 

Ficase e Bornefonden 0,70% 

Frescomar 0,70% 



 

 
 

Frescomar e Ficase 0,70% 

Frescomar e outras instituições 0,70% 

Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente 0,70% 

Jardim do Nazareno 0,70% 

Moave 0,70% 

Moave e Ficase 0,70% 

Morabi 0,70% 

o que tem amparado o jardim de infância é a Bornefonden e a Câmara 

Municipal 0,70% 

OMCV 0,70% 

ONGs 0,70% 

organização religiosa 0,70% 

Várias instituições 0,70% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ANEXO 12- CARTA À DELEGADA DO ME EM SÃO VICENTE E À DIRETORA DE 

UM J.I PRIVADO 

 

 

 

                                        EXMA SENHORA  

DELEGADA DO ME 

SÃO VICENTE 

DRA MARIA HELENA ANDRADE 

 

ASSUNTO: APOIO NA APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE INFANCIA NA 

ILHA 

 

CATARINA FURTADO FERNANDES DELGADO, maior, casada, natural da freguesia e concelho de 

Santa Catarina, filha de Isidoro da Silva Fernandes e de Adelina Coelho Furtado, titular do Bilhete de 

Identidade número 75564, emitido, em Santa Catarina, a 12 de dezembro de 2013, residente em Gil bispo 

- Santa Catarina, investigadora na área de Educação de Infância no âmbito do doutoramento em Ciências 

de Educação, na Universidade de Extremadura-Espanha. Para o efeito pretendo aplicar 88 questionários 

aos profissionais de Educação de Infância da ilha. Pelo que preciso que me facultassem a lista de contatos 

(telefones, telemóveis e email) desses profissionais de Educação de Infância para viabilizar a aplicação 

dos questionários. 

Mais se informa que pretendo aplicá-los online, caso não seja possível gostaria de saber da possibilidade 

de marcarem um encontro no início de agosto (data a confirmar) com esses profissionais para a aplicação 

direta. 

 

  

                                               Melhores Cumprimentos  

   /Catarina Furtado Fernandes Delgado/ 

Contatos:9112742/2651563 

Email: kat261@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXMA SENHORA  

DIRETORA DO CENTRO EDUCATIVO MIRAFLORES 

PRAIA 

 

ASSUNTO: APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE INFANCIA  

 

CATARINA FURTADO FERNANDES DELGADO, maior, casada, natural da freguesia e concelho de 

Santa Catarina, filha de Isidoro da Silva Fernandes e de Adelina Coelho Furtado, titular do Bilhete de 

Identidade número 75564, emitido, em Santa Catarina, a 12 de Dezembro de 2013, residente em Gil bispo 

-  Santa Catarina, investigadora na área de Educação de infância no âmbito do doutoramento em Ciências 

de educação na universidade de Extremadura-Espanha, para o efeito pretendo aplicar questionários aos 

profissionais de Educação de Infância  do Centro Educativo Miraflores, pelo que solicito a vossa  

autorização nas datas e horas proposta face as férias do ano letivo. Agradeço desde já a atenção 

dispensada ao meu email. 

  

. 

                                               Melhores Cumprimentos  

   /Catarina Furtado Fernandes Delgado/ 

Contatos:9112742/2651563 

Email: kat261@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 




