
Educação pré - escolar no concelho de santa cruz

1

Sumário

Considerando a fase transitória pela qual passa a educação pré-escolar em Cabo

Verde, na busca por uma acção integrada que incorpore as actividades educativas, os

cuidados essenciais das crianças e as suas brincadeiras, procuramos com este trabalho

apresentar um contributo que possa ajudar no desenvolvimento das aprendizagens das

crianças nesta faixa etária do meu concelho, através de uma analise da situação actual

da educação pré – escolar no concelho de Santa Cruz, e assim contribuir para que elas

tenham um desenvolvimento integral, capazes de crescerem como cidadãos cujos os

direitos à infância são reconhecidos.

No entanto as instituições educativas do pré-escolar terão como função

socialização desta etapa educacional, em ambientes que proporcionem o acesso das

crianças aos conhecimentos da realidade social e cultural do país.

A educação pré-escolar ainda vem sendo descriminada e desvalorizada,

apresentando assim várias dificuldades e o concelho de santa cruz não foge a regra. Por

isso com esse trabalho pretendemos analisar e ter conhecimento da actual situação de

modo a dar a nossa contribuição para possíveis melhorias.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema, Educação Pré-escolar no concelho de santa cruz

enquadra-se no âmbito de trabalho monográfico exigido pela Universidade de Cabo

Verde para a obtenção do grau de licenciatura. O trabalho foi materializado durante o

ano lectivo 2008/2009.

A educação pré-escolar é uma área extremamente complexa e desafiadora no que

se refere aos processos de ensino e aprendizagem. Tal complexidade advém não

somente do desafio de iniciar a preparação das novas gerações para a sua inserção num

mundo contemporâneo extremamente conturbado pelas mudanças ocorridas, como

também pelas características inerentes do próprio indivíduo. A educação pré-escolar

tem características gerais que a distinguem de outros níveis de ensino e é a primeira

etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, favorecendo a

formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena

inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.

Com a elaboração deste trabalho, não é nossa pretensão apresentar um estudo

acabado sobre a educação pré-escolar no concelho mas sim, promover momentos de

compreensão das estratégias e das metodologias utilizadas pelos educadores do pré-

escolar nos jardins do concelho, percepcionando as reais consequências da declaração

do diploma que da as crianças o direito a frequência do ensino básico sem mesmo

frequentar o jardim. O que pretendemos, aqui, é tecer considerações gerais em torno de

aspectos a serem levados em conta na formação das crianças desta faixa etária, e a

qualidade da educação pré-escolar neste concelho.

A escolha do tema vem na sequência da minha experiência profissional e dos

conhecimentos adquiridos sobre as dificuldades que o pré-escolar tem vindo a enfrentar.

Durante a prática didáctica pedagógica, desenvolve bastante o meu nível de

competências, capacidades e habilidades, o que me fez enxergar melhor as dificuldades

que o pré – escolar tem vindo a enfrentar.
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A fim de melhor compreender a situação da educação pré-escolar no concelho

de santa cruz, e ainda compreender quais as dificuldades e também as consequenciais

que estas dificuldades podem trazer para as crianças no seu processo de ensino e

aprendizagem, debruçamo-nos em torno das seguintes questões de partida:

 Quais as principais dificuldades tem vindo a enfrentar nestes últimos anos?

 Quais os impactos da declaração do diploma que da as crianças o direito a

frequência do ensino básico sem mesmo frequentar o jardim.

No âmbito da investigação científica, o presente trabalho desenvolve no sentido

de alcançar os seguintes objectivos.

Geral

 Avaliação da actual situação do pré-escolar no concelho de santa cruz,

Identificando e analisando os impactos da declaração do diploma que dá as crianças o

direito a frequência do ensino básico sem mesmo frequentar o jardim no concelho de

santa cruz, e suas reais causas e consequências.

Específicos

 Analisar circunstâncias remotas com as actuais a nível do pré-escolar.

  Avaliar e analisar o nível académico de todas monitoras e outras entidades

envolvidos na referida área no concelho, visto que este é um factor que influencia nessa

etapa da educação.

 Avaliar e analisar até que ponto, o pré-escolar pode ser útil no processo de

desenvolvimento de ensino aprendizagem das crianças e ou identificar as reais

consequenciais da não frequência do pré-escolar no concelho de santa cruz.

 Analisar as principais dificuldades que o pré-escolar tem vindo a enfrentar no

concelho de santa cruz.

 Avaliar e analisar a percepção das monitoras e da equipe de coordenação

sobre á declaração do diploma que dá as crianças o direito a frequência do ensino básico

sem mesmo frequentar o jardim

 Apresentar propostas que permitem identificar e colmatar as lacunas

existências a nível do pré-escolar no concelho de santa cruz.
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Explicitação das hipóteses

No entender de Mugrabi e Doxsey (2003;41), a hipótese traduz por definição, o

espírito de descoberta e de curiosidade que caracteriza qualquer esforço intelectual ou

mais especificamente qualquer trabalho científico. Ela fornece à investigação um fio

condutor particularmente eficaz, uma vez que estipula critérios para seleccionar de entre

a infinidade de dados que um investigador/a pode, em princípio, recolher sobre um

determinado assunto e os dados ditos “pertinentes”. Nesta lógica de pensamento que

delineamos as seguintes hipóteses:

Pelo meu tempo de prática nos jardins-de-infância, experiências adquiridas, e o

nível de teoria adquirido durante o meu tempo de formação, tenho em mente que o pré-

escolar vem deparando com dificuldades não muito difícil de ser ultrapassadas. Tenho

vindo a perceber que a situação veio a agravar se com a,  declaração do diploma que dá

as crianças o direito a frequência do ensino básico sem mesmo frequentar o jardim e

esta advêm da falta de informação, ou seja os pais e encarregados de educação estão mal

informados sobre a importância do pré-escolar no processo de ensino e aprendizagem

das crianças. É nesta óptica que o presente trabalho vem pesquisar e analisar os

diferentes pontos desse nível de ensino, de modo a ter dados concretos que possam

permitir caracterizar e avaliar a educação pré-escolar no concelho de santa cruz.

Metodologia

O nosso trabalho situa-se dentro do paradigma qualitativo da investigação

educacional. Neste sentido utilizamos o estudo de caso cuja bibliografia referente ao

tema em estudo, foi organizada a partir das pesquisas feitas em obras e documentos que

consideramos pertinentes, Internet e de outros relativos ao tema. Os documentos e obras

possibilitam a fundamentação e concepções do nosso trabalho sobre a educação pré-

escolar.

Segundo Trilla (1997:109), a abordagem qualitativa segue um processo de

investigação holístico, indutivo-ideográfico, procura compreender os fenómenos e

situações que estuda. Parte dos problemas reais, do questionamento da prática. Utiliza a

via indutiva para elaborar o conhecimento e tenta compreender como as pessoas
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experimentam, interpretam e reconstroem os significados inter-subjectivos da sua

cultura.

Roteiro do trabalho

 Nesse sentido para responder as questões formuladas, o trabalho foi estruturado

em três capítulos. No primeiro capítulo fizemos o enquadramento conceptual e teórico a

educação pré-escolar e algumas considerações necessárias para uma melhor

compreensão. No segundo apresentamos informações gerais do concelho de santa cruz,

e ainda um breve histórico do pré - escolar do concelho desde 2005 a 2008. No terceiro

analise e interpretação dos dados recolhidos. Por último, apresentamos as considerações

finais e conclusões seguidas de sugestões bem como a bibliografias consultadas e os

respectivos anexos.
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I CAPITULO EQUADRAMENTO TEORICO -
CONCEPTUAL

1.O Pré-escolar e algumas considerações necessárias para uma
melhor compreensão.

1.1. Alguns conceitos

Para melhor compreender e avaliar a situação da Educação Pré-escolar no

concelho de santa cruz, elaboramos um conjunto de conceitos defendidos por vários

autores, que contudo, não servirão para esgotar o tema em estudo, pois estamos

conscientes das nossas limitações. Vão ser aproveitados no decorrer desse trabalho,

essas teorias e concepções abordadas são dialogadas por vários autores, que apresentam

uma outra perspectiva de desenvolvimento da aprendizagem para as crianças do pré-

escolar. Por outro lado, estamos cientes da importância da educação pré-escolar no

processo de desenvolvimento de ensino e aprendizagem de uma pessoa.

Segundo a Lei de Bases Sistema Educativo de Cabo Verde (1990), doravante

designado LBSE, no seu artigo 13º, a Educação Pré-escolar enquadra-se nos objectivos

de protecção da infância e consubstancia-se num conjunto de acções articuladas com a

família visando, por um lado, o desenvolvimento da criança e, por outro, a sua

preparação para o ingresso no sistema escolar. É de frequência facultativa e destina-se
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às crianças com idades compreendidas entre os três anos e a idade de ingresso no

Ensino Básico.

1. Tendo ela essas funções, dispõe dos seguintes objectivos, LBSECV

(1990)1.

2. Apoiar o desenvolvimento equilibrado das potencialidades da criança;

3. Possibilitar à criança a observação e a compreensão do meio que a

rodeia;

4. Contribuir para a estabilidade e segurança afectiva da criança;

5. Facilitar o processo de socialização da criança;

6. Favorecer a revelação de características específicas da criança e garantir

uma eficiente orientação das suas capacidades.

Os Requisitos exigidos para a frequência do pré-escolar são;

Ter idade compreendida entre os 3 (três) anos e os 6 (seis) anos de idade;

Poderão ainda matricular-se, crianças com mais de 5 (cinco) anos com

necessidades educativas especiais

 Podem requerer, os Pais e encarregados de educação, nos jardins-de-infância ou

em instituições análogas oficialmente reconhecidas de acordo com os prazos estipulados

pelos jardins-de-infância.

No acto da matrícula devem ser apresentados os seguintes

documentos:

1) Fotocópia do documento de identificação do encarregado de educação;

2) Cédula de Nascimento ou Certidão de Nascimento da Criança;

3) Cartão do PMI-PF com as vacinas actualizadas;

4) Duas fotografias tipo passe da criança.

Segundo a LBSECV, no seu artigo 15º, a rede de Educação Pré-escolar será

essencialmente da iniciativa das autarquias locais e de instituições oficiais, bem como

de entidades de direito privado constituído sob formas comerciais e cooperativa,

1Lei de Bases Sistema Educativo de Cabo Verde (1990), art. 14º.
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cabendo ao Estado fomentar e apoiar tais iniciativas, de acordo com as possibilidades

existentes. A Educação Pré-escolar faz-se em jardins-de-infância ou em instituições

análogas oficialmente reconhecidas e o Estado definirá normas pedagógicas e técnicas a

aplicar na Educação Pré-escolar.

A Educação Pré-escolar é uma componente fundamental de um sistema

educativo moderno. A própria UNESCO, em 1970, criou a Comissão Internacional para

o Desenvolvimento da Educação para estudar e superar os problemas educacionais no

mundo. Esta, fundou 21 princípios orientadores e, no quinto, realçou a importância da

Educação Pré-escolar anunciando que ela deve figurar entre os principais objectivos da

estratégia educacionais dos anos vindouros, e que é um requisito importante de toda

política educativa e cultural. Gadotti (1996. 278)2.

A CITE, Classificação Internacional Tipo da Educação, UNESCO, (1997, 20-

21), designa a Educação Pré-escolar, como a primeira etapa de ensino organizado,

visando essencialmente preparar as crianças de muito tenra idade para um ambiente

escolar, isto é, fazer a ligação entre a casa e a escola.

Define os seguintes critérios para diferenciar ou estabelecer os limites ou

fronteiras entre a Educação Pré-escolar, e o Ensino Básico. As características educativas

do programa; organização numa escola ou centro; a idade mínima das crianças; a idade

máxima das mesmas.

Assim como a LBSE, a CITE, considera que a Educação Pré-escolar deve ser

ministrada ou organizada numa escola ou num centro, que servirá para diferenciar as

actividades organizadas em escolas de ensino básico, creches ou jardins-de-infância, dos

serviços prestados em casa ou num ambiente familiar. Ainda define como a idade

mínima de 3 (três) anos, para o ingresso no Pré-escolar e de 6 (seis) anos a idade de

ingresso no Ensino Básico. No entanto, não convém avançar sem esclarecer as

perspectivas do termo educação, algo que, no nosso ponto de vista, influenciam

teoricamente os objectivos acima referidos:

2História das Ideias Pedagógicas, po r Moacir Gadotti, obra colectania resumo de princiapais autores e filósofos da
educação. Ediotora Atica, 1996
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1.2. Educação.

Várias são as perspectivas sobre o conceito e finalidades da educação. Umas,

fortemente voltadas para a sociedade, como a perspectiva de Émile DURKHEIM, apud

Gadotti (1996, 115) que diz que a educação é a acção exercida pelas gerações adultas

sobre as gerações que ainda não se encontram preparadas para a vida social; tem por

objectivo suscitar e desenvolver na criança, certo número de estados físicos, intelectuais

e morais, reclamada pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a

criança, particularmente, se destine.

Já, em perspectivas humanistas da educação, encontramos pensadores como

Maslow apud Bertrand (2001, 28), diz que a educação deve favorecer a auto realização

da pessoa, isto é, a possibilidade de se tornar plenamente humano e de se desenvolver

ao máximo. Ainda diz que a aprendizagem intrínseca, ou a actualização de si, é mais

importante que a aprendizagem extrínseca, isto é, a memorização de factos, leis, etc. Na

mesma linha de discurso aparece a teoria orgânica da educação, idem (56), que

considera educação como fruto de um percurso individual; tem o seu centro e o seu

dinamismo no estudante, no crescimento e no desenvolvimento da personalidade que

educa. A educação deve incidir nos profundos recursos do ser mais do que na aquisição

de um ser cultural e técnico, posto que o desenvolvimento da personalidade importa

mais que a aquisição de um conteúdo. Assim, o ensino deve favorecer nas crianças e

nos estudantes, o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, da expressão

espontânea, da autonomia pessoal, da faculdade de autoavaliação e de julgamento.

Ainda Rogers, apud Bertrand (58), diz que o conhecimento é uma empresa

pessoal, que se adquire e se aprofunda na interacção como objecto que resulta da

construção de um modelo interior efectuado pela consciência do auto-educando,

alimentada e inspirada por todos os eventos dessa consciência. O autor atribui ao

professor/educador o papel de facilitador de modo a favorecer a interacção entre a

lógica da disciplina, e a lógica do percurso do auto – educando, preparando o meio para

esse efeito, com o devido cuidado de não se interferir nessa relação mas tornando-o

estimulante e interrogador à curiosidade natural dos estudantes. Ainda terá a função de

observar e analisar o decorrer da interacção auto-educando/meio. Quanto a nós, nessa

lógica, nem o meio, nem a disciplina se sobrepõem ao indivíduo mas se adaptam um ao

outro com a ajuda do professor.
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Outra vertente interessante é a tendência altamente influenciada pelas ditas

teorias espiritualistas da educação. As abordagens espiritualistas da educação não são

pedagogias dirigidas ao sujeito ou a pessoa como vista nas pedagogias humanistas. Não

é a pessoa em si que está no centro desta abordagem mas sim a pessoa enquanto parte

do universo. Importa a esta teoria as relações do indivíduo enquanto membro de um

grande todo, o universo. Bertrand (2001, 39)

Fergunson apud Bertrand, (2001, 35), numa perspectiva transpessoal, da

educação diz que esta pode ocorrer em qualquer sítio, pois é independente do sistema

escolar. Não precisa de escolas, mas também pode ocorrer no sistema actual. De igual

modo, é independente do tempo. A educação é vista como um processo que dura toda a

vida. Ainda o mesmo numa esplêndida afirmação diz que, sozinha, a escola não

consegue dar uma educação holística. É necessário que toda a comunidade se envolva

nesse processo.

Com efeito, as diferentes abordagens da educação aqui apresentadas apresentam

a dualidade desta temática. Servir o indivíduo, em termos de sua individualidade, suas

potencialidades ou a colectividade - sociedade. Algo presente na Lei sobre a Educação

Pré-escolar apresentado no inicio do nosso trabalho, mas também, na norma

internacional sobre a finalidade da Educação Pré-escolar.

Depois de fazer esta pequena abordagem à volta de algumas teorias sobre a

finalidade da educação, gostaríamos de regressar a algo mais específico, alias, temática

deste trabalho que é a Educação Pré-escolar, objecto do nosso texto seguinte.

1.3. Educação pré-escolar

O Ministério da Educação e valorização dos recursos humanos de Cabo

Verde, considera que Educação Pré-escolar é constituída por um conjunto de factores e

agentes que intervêm coordenadamente a partir da instituição escolar para conseguir

certos objectivos educativos em crianças de uma determinada idade. (MEVRH, 8).3

         De acordo com Zabalza (1992, 83), a educação pré-escolar fornece uma

formação plena e está ligada a processos de desenvolvimento global e globalizado das

crianças. Ela tem o papel de permitir que todas as crianças tenham acesso à educação

3 Guia Curricular do pré-escolar -Ministério da Educação e valorização dos recursos humanos,
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em pé de igualdade, oferecendo condições mínimas para o máximo de desenvolvimento

das aptidões sociais de cada criança. O mesmo (1992, 84) afirma que a escola infantil é

o marco institucional que garante um espaço estimulante, higiénico e intencional

organizado com o objectivo de que processo educativo se produza em óptimas

condições. A escola garante ao aluno toda uma ampla e polivalente gama de

oportunidades formativas, de maneira a que cada criança se aproxime do seu tecto

teórico potencial, definido pela psicologia como "o máximo desenvolvimento das

aptidões pessoais de cada sujeito".

De acordo com o mesmo autor, existem três modelos de escola:

Modelo centrado na inserção social do sujeito

Modelo centrado no desenvolvimento pessoal autónomo

O terceiro modelo: síntese

No modelo centrado na inserção social do sujeito, Zabalza (1992, 62), enfatiza a

socialização da criança para que a mesma possa vir a ter uma melhor integração

possível na sociedade, e posteriormente a vida como um ser social; enquanto no modelo

centrado no desenvolvimento pessoal e autónomo a escola tem a função de possibilitar o

desenvolvimento de interesses, das apetências e das necessidades de cada sujeito

infantil, ou seja, trabalha de forma individualizada de modo a resolver as necessidades

de cada criança, o seu desenvolvimento criativo e a sua autonomia;

O modelo síntese, funciona como síntese dos outros dois modelos, e para este

modelo a escola para além de trabalhar o expressivo, a iniciativa de cada criança deve

sempre ter em conta o meio social envolvente.

Os modelos de escola infantil definidas por Zabalza, e a Lei nacional do sistema

educativo coincidem-se em vários aspectos visto que os objectivos traçados na Lei de

Bases do sistema educativo, encaixam-se perfeitamente nos modelos de escolas

defendidas por Zabalza, especificamente o modelo síntese.



Educação pré - escolar no concelho de santa cruz

15

1.4. Estabelecimento de Educação Pré-escolar

Uma questão de precisão neste capítulo prende-se com a distinção de dois

conceitos que, universalmente, não querem dizer a mesma coisa, sobretudo, dependendo

de país para país: Um é o termo Jardim-de-infância e outro, creche ou mesmo, escolinha

– “ecole maternelle”, na língua francesa.

A UNESCO, através do seu normativo para a classificação internacional dos

níveis de educação determina o seguinte:

Sempre que se justificar, e em países em que exista esse
requisito, as qualificações pedagógicas para o pessoal docente
podem constituir um bom critério de classificação para um
programa educativo. Servem para diferenciar a educação pré-
escolar das creches e dos jardins-de-infância para os quais
nenhuma qualificação, ou apenas a paramédica, é exigida.

Por conseguinte, dependendo de país para país, poderemos encontrar diferentes

tipos de estabelecimentos de educação pré-escolar. Uns com uma forte vertente de

ensino, outras com maior pendor social de acolhimento e entretenimento.

A Educação Pré-escolar é o primeiro mecanismo socializador fora do círculo

familiar da criança, tornando-se a base de aprendizagem se oferecer todas as condições

necessárias para que ela se sinta segura e protegida. Assim, para que a criança tenha um

desenvolvimento saudável e adequado, dentro desse ambiente e, consequentemente, na

sociedade, é necessário que haja no estabelecimento uma de relação interpessoal

positiva com aceitação e apoio, possibilitando assim o sucesso do processo educativo.

Guia curricular MEVRH (, 8).

Ainda sobre o ambiente de aprendizagem da escola inicial, trazemos à reflexão o

caso de Pestalozzi, (1746-1827), educador suíço (…), que fundou, em 1805, o famoso

internato de Yverdon, cujo currículo adoptado dava ênfase as actividades dos alunos.

Apresentava-se no início objectos simples para chegar aos mais complexos; partia-se do

conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstracto, do particular para o geral.

Por isso, as actividades mais estimulantes em Yverdon eram desenho, escrita, canto,

educação física, modelagem, cartografia e excursões ao ar livre, procedimentos de
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iniciação escolar, mais do campo metodológico, que nos pareceram adequados ser

indicados ao ensino pré-escolar experimentados a mais de duzentos anos.

Já Gramsci, apud Gadotti, (1996, 139), numa perspectiva mais de finalidade,

atribui a educação Pré-escolar a minimização das diferenças sociais:

(…), Para neutralizar as diferenças devidas à procedência social, deviam ser criados serviços Pré

escolares. A escola deveria ser única, estabelecendo-se numa primeira fase de formar uma cultura geral

que harmonizar-se o trabalho intelectual e o manual.

Aliás, o mesmo autor, (194), refere-se a Bordieu, afirmando que

 A origem social marca de maneira inevitável e irreversível a carreira escolar e Professional dos

indivíduos.

Montessori, apud Gadotti, (1996, 151),

Propõe despertar a actividade infantil através do estímulo e promoção da auto educação

colocando meios de trabalho à sua disposição (…).

O método apregoava abundante material didáctico (cubos, prismas, sólidos,

bastidores para enlaçar caixas) destinado a desenvolver actividade dos sentidos. O

mesmo autor refere-se ao pensamento do Rogers, perspectiva que fortalece ainda mais a

ideia da autonomia no espaço pedagógico.

Por conseguinte, várias são as perspectivas teóricas e filosóficas sobre a

finalidade e a metodologia da Educação Pré-escolar: minimização das diferenças social

e consequente potenciação do sucesso escolar (Bordieu, Gramsci); estímulo sensorial e

desenvolvimento da auto-conduta e autodisciplina (Montessori, Rogers, Pestalozzi). A

essas perspectivas acrescentamos ideias de Emília Ferreiro e Ana Teberosky apud

Gadotti, (225), que chamou atenção para o facto de a actividade de produção e de

interpretação da escrita começarem muito antes da escolarização. Daí que se pode

afigurar mais uma oportunidade para a Educação Pré-escolar, que seria a de

desenvolvimento da linguagem escrita.
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O jardim-de-infância é um estabelecimento que presta serviços vocacionados

para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, proporcionando actividades

educativas de apoio a família. É um espaço pensado e organizado em função das

crianças e adequados aos seus interesses e necessidades.

A frequência de um jardim-de-infância é sem duvida, um contributo para o

sucesso escolar pois, quando a criança chega a escola já ouviu e contou historias, fez

«leituras do mundo a sua volta» viu livros teve contacto com a escrita, comparou,

identificou e classificou objectos, observou, pesquisou, expressou sentimentos e

emoções, aprendeu a trabalhar em grupo, desenvolveu a auto estima e o desejo de

aprender.

Tudo isso, irá ajudar numa melhor compressão do mundo que a rodeia e facilitar

a aprendizagens formais da escola, sendo assim um caminho para o sucesso escolar e

mais amplamente, para o sucesso na vida.

O estudo dessas perspectivas, teorias ou ideias sobre a Educação Pré-escolar,

não se resume apenas ao que os filósofos, psicólogos disseram a cerca da educação, ou

de possibilitar um profundo conhecimento teórico sobre a educação. Tal estudo

possibilita-nos  a nós os educadores, ter uma postura que se traduz em ter uma atitude

de reflexão radical diante dos problemas educacionais, levando-nos a tratá-los de

maneira séria e atenta. Oferecem – nos elementos básicos para que compreendamos

melhor a nossa prática educativa e possamos transformá-la, e não nos omitindo diante

dos problemas educacionais que aparecem na prática quotidiana. Ademais, oferecem-

nos recursos para que os enfrentemos com rigor, lucidez e firmeza na ligação ou

confronto entre a teoria e a prática, representando assim, como um instrumento eficaz

de formação do educador, capaz de levá-lo a superar essencialmente o censo comum.
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1.5. Papel do Educador como profissional de Educação de
Infância

Não podemos falar da Educação Pré-escolar sem ter que realçar os agentes que

trabalham incansavelmente para esse nível de educação, ou seja, os educadores, o seu

papel e a sua formação.

Segundo Fontinas apud Bertrand, (2001.37), o educador é aquele que aceita a

responsabilidade de contribuir para a educação de outras pessoas que procuram a via do

seu devir e do seu destino. É o mestre que transmite a mensagem dos senhores da

tradição.

Piaget apud Kamii, (2003,147), define o educador como grupo de adultos que

tem na escola um contacto directo ou indirecto com a criança. E segundo ele têm as

funções criar um meio e uma atmosfera favoráveis à aprendizagem; fornecer o material,

seguir actividades e avaliar o que se passa na cabeça da criança de um momento para o

outro; encorajar as crianças a construírem as suas próprias perguntas pré-operatórias e a

passarem por vários tipos de «erros»; ajudar a criança a desenvolver suas próprias

ideias, sem fazer intrusão ou interromper.

Também Piaget falou um pouco como deveria ser a formação desses

agentes.Para ele a melhor forma de começar a formação de educadores é fazer uma

selecção dos mesmos.

Na sua óptica um bom educador terá que ter as seguintes características:

Estar centrado na criança;

Ter boas relações com as crianças;

Organizar uma aula que anda e progride sozinha.

Na óptica dele, na formação desses agentes devem ser ensinados conteúdos que

possibilitará ao educador preocupar-se com a dinâmica psicológica da criança, no

contexto sócio-afectivo no qual cada um deles vive. Conteúdos esses que possibilitam

ao educador gostar de maneira autêntica, a companhia das crianças e a ter boas relações

com elas, gerando a sua confiança, segurança e o respeito para as crianças, porque cada
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uma tem um desenvolvimento individual, com sentimentos, ideias e desejos únicos.

Ainda terá a capacidade de organizar todo o grupo que se concentrem de forma

construtiva sobre as actividades da sua escola. Comunica claramente as expectativas e

as regras necessárias para proteger os direitos dos indivíduos e evitar os conflitos.

Também, o plano de estudos para o curso de licenciatura de educadores de

infância da Universidade de Cabo Verde (UNICV), estabelece alguns objectivos e

tarefas do educador de infância após ter terminado o curso.

- Promover a qualidade da educação de infância e Cabo Verde.

- Formar técnicos capazes de promover a reciclagem dos monitores que existem

nos jardins-de-infância do país.

Ao concluir o curso o estudante deverá ser capaz de:

 a)Contribuir para a formação integral da criança, atendendo as suas

necessidades individuais e ajudando-as na resolução de problemas;

b) Dinamizar as relações entre a instituição e a família das crianças e a

comunidade;

c) Planificar e desenvolver actividades pedagógicas na comunidade.

Os licenciados em educação de infância, terão, então, a seu cargo várias

tarefas:

- Gestão e organização curriculares;

- Gestão de projectos e programas;

- Formação, acompanhamento e supervisão dos monitores;

- Promoção e disseminação de comportamentos e hábitos de vida saudáveis

junto da comunidade.
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Segundo este plano de estudo, o formando, ao terminar o curso, reunirá

condições que permitem dar respostas às necessidades de educação pré-escolar em Cabo

Verde, e cumprir os objectivos definidos pelo mesmo plano e os preconizados na lei de

bases do sistema educativo (LBSE).

2. O guia de actividades curriculares para a educação

Pré - escolar

O Guia de actividades curriculares surgiu na sequência do diagnóstico da

situação do sector pré-escolar levado a cabo em (1998:s/p), em que se constatou a

necessidade da existência de um instrumento de apoio à prática pedagógica nos jardins-

de-infância. O mesmo, tem por finalidade, facilitar e melhorar a actuação dos

profissionais da educação de infância e, por consequência, elevar o nível de qualidade

do atendimento às crianças, através de um conjunto de exemplos práticos.

Ora, sendo o currículo um construtor social, de imediato se infere que, ao não

possuir currículo formal, a educação pré-escolar deixava escapar grande parte da sua

imagem e alcance educativo à própria sociedade, que a aceitava mais como um conjunto

de serviços de guarda, do que como um processo eminentemente educativo.

Cremos, por isso, que a implementação das orientações curriculares constituirá,

para o pré-escolar, uma etapa fundamental da sua afirmação no âmbito educativo,

ajudará indubitavelmente a tornar visível o rosto desse trabalho fundamental na

formação da personalidade da criança.

E porque a educação pré-escolar tem uma especificidade muito característica no

que respeita às aprendizagens, tem sido uma atitude corrente, entre numerosos

educadores, resistir à ideia da existência de um currículo no pré-escolar segundo

Thiessem (1997:35). Tudo isto porque o currículo é entendido no sentido mais comum e

mais restrito, ou seja, como um conjunto de normas programáticas e consideram-no,

então, como real espartilho à necessária criatividade subjacente à educação infantil.
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Por outro lado, a existência de um currículo ou orientações curriculares para o

pré-escolar implica muitas exigências e um grau maior de formação contínua dos/as

educadores/as, uma acção mais sistematizada e, sobretudo, uma actividade sustentada

por uma permanente atitude de reflexão – acção, de investigação – acção, conscientes

de que o/a educador/a não poderá nunca ser um mero consumidor de currículo, mas terá

necessariamente de ser um gestor reflexivo, crítico e criativo do mesmo.

2.1. O currículo na educação pré-escolar

Assim como escreve Meireles Coelho (1989:39), o currículo na educação pré-

escolar engloba todas as situações com as quais a criança se confronta na escola,

estejam elas previstas ou não. De um modo geral, a maioria dos currículos da educação

pré-escolar, organiza-se em torno de actividades, situações lúdicas ou experiências

proporcionadas às crianças, ou seja, não existem conteúdos programáticos, nem

currículo no sentido pleno do seu entendimento.

Paralelamente a estes aspectos referidos, o currículo é entendido como aquilo

que acontece quando a maioria das actividades passa pelas acções das crianças de

acordo com a mesma autora (1989:40). Não há planeamento prévio de actividades por

parte do educador, 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.

Estas afirmações levam-nos a pensar que o currículo na educação pré-

escolar deve, de acordo com Meireles Coelho (1989:39):

▪ Incluir todas as actividades planeadas ou não;

▪ Privilegiar o currículo oculto - situações que não se prevêem mas que

acontecem;

▪ Atribuir importância às relações sociais que as crianças estabelecem no

contexto e situação educativo.
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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, achamos que um currículo para pré-escolar deve promover o

desenvolvimento: sensorial, da psicomotricidade, da linguagem, das estruturas mentais

da criança, da sua afectividade 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 no pré-escolar.

O currículo no pré-escolar no entender de Peres (1995:57), pode ser baseado em

experiências, em interesses ou em necessidades, mas, a nosso ver, o ideal é que essas

experiências, esses interesses ou essas necessidades sejam das crianças e não dos

educadores, dos pais ou da comunidade.

Pode-se dizer então, que é no início da formação da criança no 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

infancia devem caminhar juntos, auxiliando um ao outro. A família deve estimular a

criança, ajudá-la com as tarefas, participar das reuniões, estar em contato 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.

No 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 e às regras de funcionamento que ela implica.

Daí a pertinência do currículo no pré-escolar, como instrumento que dá

sustentabilidade nos mais diversos conhecimentos que a criança adquire durante a sua

permanência na instituição pré-escolar.
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3. Educação de infância/educação pré-escolar

A educação infantil pode ser encarada segundo Zabalza (2001:83), como um

período de formação plena e não exclui a instrução, embora não se reduza a ela. A

educação infantil estaria, do ponto de vista psicodidáctico, mais substantivamente ligada

a processos de desenvolvimento global e globalizado das crianças do que os processos

de desenvolvimento sectorial.

Para o referido autor, a escola infantil é o marco institucional que garante um

espaço estimulante, higiénico e intencional organizado com o objectivo de que esse

processo se produza em óptimas condições. Esta escola garante ao/à aluno/a toda uma

ampla e polivalente gama de oportunidades formativas, de maneira a que cada criança

se aproxime do seu tecto teórico potencial, definido pela psicologia com “máximo

desenvolvimento das aptidões pessoais de cada sujeito” (2001:83).

A escola infantil exerce então um papel importante face à criança. A sua grande

tarefa é potenciar o desenvolvimento das condições pessoais de todo o tipo que tornem

possível uma boa progressão rumo ao ensino regular.

Zabalza (2001:84), é de opinião ainda que, a educação infantil está constituída

por um conjunto de factores e agentes que intervêm coordenadamente na, e a partir da,

instituição escolar para conseguir certos efeitos educativos em crianças de uma

determinada características e que apresentam uma série de necessidades e um conjunto

de elementos.

Todavia para o mesmo autor trata-se de um sistema, dado que actuam

solidariamente tendo em vista uma ideia comum. Esse sistema não está constituído por

componentes idênticos, mas sim por diversos conjuntos diferenciados: meio sócio -

ambiental de pertença; características dos sujeitos; acção educativa propriamente dita;

mecanismos institucionais e/ou marco normativo (legal, político, organizativo) que

determina a intervenção escolar.

Porem, a instituição infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a

frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu

desenvolvimento e inserção social propiciando o desenvolvimento da identidade das
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crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de

interacção.

Estas aprendizagens podem ser através das brincadeiras e aquelas advindas de

situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. É

importante realçar, porém, que essas aprendizagens, de natureza diversa ocorrem de

maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil.

 Piaget citado por Thiessem (1997:27), apresenta alguns objectivos para a

educação de infância. Segundo o autor, um bom jardim-de-infância fornece experiências

que levam as crianças a aprender, fazendo. Estimula os seus sentidos através da arte,

musica e materiais tácteis, tais como a plasticina, a água e a madeira. Encoraja a criança

a observar, falar, criar e resolver problemas. Através da contagem de histórias, do jogo

dramático, da conversação e das actividades escritas, ajuda as crianças a desenvolver as

competências de pré-literacia.

Segundo o mesmo autor um bom jardim-de-infância ajuda as crianças a aprender

como dar-se com s outros e a desenvolver o contributo mais importante seja fazer as

crianças sentirem que a escola é divertida, que a aprendizagem é gratificante e que elas

são competentes.

As raízes da educação pré-escolar, estão intimamente ligados ao processo de

industrialização e aos fenómenos de transformação que o acompanharam: a

urbanização, a rotura das estruturas tradicionais da família, que se manifesta, para

muitas mães, na procura de trabalho fora do lar, assim como outras alterações

significativas, que tiveram lugar no âmbito da vida familiar.

Segundo o Encontro sobre a educação pré-escolar (1990:81), o termo educação

pré-escolar é geralmente aceite como englobando o período de educação formal que

precede a entrada para a “escola”. No entanto podemos dividir este período em duas

fases dos 3 aos 6 anos.

Na primeira fase dos 3 anos, os cuidados de socialização ou treino tendem a ser

predominantemente da responsabilidade da mãe e/ou da família próxima, ou tem

características nitidamente informais (creche, ama, infantário), na segunda fase estes
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cuidados assumem características mais formais e aproximam-se, ou então

condicionados, pela fase escolar que se avizinha.

É importante realçar o relevo crescente que as teorias psicológicas,

particularmente as que fornecem um quadro explicativo para o desenvolvimento e

aprendizagem, têm de fundamentação teorética da actividade pedagógica dos

educadores de infância, nos diversos níveis, ou seja na determinação e hierarquização

dos objectivos educativos globais e específicos, no planeamento curricular, na

organização e realização das diversas actividades com as crianças, na escolha de

critérios para a avaliação dos efeitos dos programas.

Segundo a Lei de Base do Sistema Educativo n.º 103/III/90, de 29 de Dezembro,

a Educação Pré-escolar – é definida como a primeira etapa da educação básica no

processo de educação, devendo favorecer a formação equilibrada da criança e destina-se

às crianças com idade compreendida entre 3 anos a 5 anos e é ministrada em

estabelecimentos da educação pré-escolar, públicos e privados.

No entender de Piaget, actualmente, mais do que nunca, as crianças despendem

parte do seu dia no jardim-de-infância, na creche ou na pré-escolar. Tanto os jardins-de-

infância como as creches são centros de aprendizagem – locais onde as crianças mais

novas se juntam e aprendem – mas os jardins-de-infância tradicionalmente têm uma

ênfase mais desenvolvimental.

 Nesta óptica a reforma do ensino em Cabo Verde propõe a transformação

estrutural do subsistema, isto é: inserir o Pré-escolar no sistema educativo em

articulação conceptual e funcional com o subsistema do Ensino Básico Integrado (EBI).

Neste sentido a motivação é fundamental para que a aprendizagem aconteça de

forma rica, capaz de provocar desenvolvimento, é nesse contexto que a formação das

monitoras e um currículo adequado ao nível do pré -escolar é fundamental para o

desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Não se pode falar da educação pré-

escolar sem mencionar a questão o de formação das monitoras, a aprendizagem é um

processo interior e por isso é tão importante dar condições para que o interesse se

manifeste e possa ser cultivado.
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3.1. Os monitores/orientadores e educadores de infância

Podemos dizer que é designado por monitores, aquele que apresenta alguma

formação na área do pré-escolar ou seja, formação feita pelas diversas instituições.

Enquanto que orientadores têm haver com a pessoa que orienta as crianças de acordo

com a sua experiência ou seja não possui nenhuma formação na área do pré-escolar.

O Educador de Infância no entender de Moram citado por Thiessem (1997:12), é

legalmente, um profissional que tem a sob a sua responsabilidade a orientação de uma

classe infantil (entre os quatro meses e os cinco anos de idade). É da sua competência

organizar e aplicar os meios educativos adequados ao desenvolvimento integral da

criança (psicomotor, afectivo, intelectual, social, moral, entre outros).

No dia-a-dia, o educador de infância, tem sempre ao seu lado uma ou mais

auxiliares para o desempenho da sua função, acompanha a evolução das crianças pelas

quais é responsável e estabelece contactos com os pais no sentido de se obter uma acção

educativa integrada.

Dai que o seu papel é de extrema importância para o desenvolvimento das

competências nas crianças. Ainda para o mesmo autor Moram citado por Thiessem

(1997:15), 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. Em

seguida, o educador deve proceder ao planeamento do processo educativo de acordo

com as informações recolhidas junto do grupo e concretizá-lo na prática.

A nível de experiência podemos dizer então que, o educador de infância

encontra-se mais capacitado em relação aos monitores e orientadores, isto porque tem

conhecimento dos vários domínios de desenvolvimento da criança e por ser também

uma pessoa com formação especializada na área do pré-escolar.
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3.2. A organização do espaço no pré-escolar

O jardim-de-infância é o espaço de transição entre a família e a escola, e é o

local privilegiado para a realização da educação pré-escolar. Por isso, é um espaço

educativo que deve ser pensado e organizado em função da criança e adequado às

actividades que nele se desenvolvem.

 De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, (Lei nº103/III/90), os

grupos devem ter no máximo de 30 crianças cada, devendo a organização desses

obedecer a diferentes critérios, como sendo: a faixa étaria, espaço físico e o número

total das crianças. Pode funcionar ainda em regime de período único ou continuado, de

dois períodos ou ainda num dos períodos do dia.

Assim no entender de Zabalza (2001:119), uma das variáveis fundamentais para

a estruturação didáctica da escola infantil, 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.

Deve então a nosso ver, oferecer condições que permitam à criança descobrir e

relacionar-se com o mundo que a rodeia e permitir que a criança possa desenvolver

capacidades motoras, adquirir progressivamente a sua autonomia, relacionar com os

outros e saber respeitá-los, desenvolver a imaginação e a criatividade, aprender fazendo

e experimentando, observar e compreender o meio onde vive.

Tudo isso pode acontecer através da pratica de actividades variadas, em que a

criança aprende a conhecer o seu corpo, a movimentar-se no espaço que a rodeia, a

desenvolver a capacidade de equilíbrio e de auto - domínio, a ganhar a confiança em si

própria e a desenvolver a segurança e o equilíbrio afectivo.

Todavia, Zabalza (2001:124), realça que o espaço e a sua organização, actuam

como estrutura consistente, como pano de fundo capaz de dar sentido a qualquer

sucesso, capaz de integrar o casual, o anedótico, o indiciado pelas próprias crianças no

processo global, permanente e bem fundamentado do seu desenvolvimento.
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Deve haver então uma ligação indissociável entre o ambiente físico do jardim-

de-infância e o trabalho educativo que nesse espaço se realiza. Este deve então

caracterizar-se, essencialmente, por:

▪ Um ambiente alegre, colorido e acolhedor;

▪ Diferentes áreas de actividades,

▪ Materiais e equipamentos diversos

▪ Espaços para descobrir, pesquisar, criar.

As crianças devem participar, activamente, na organização do seu espaço. O

ambiente que nele se cria e se vive é fruto da relação da criança com as coisas, com os

seres vivos, incluindo as pessoas com as quais ela se deve relacionar num clima de

espontaneidade e de afectividade a que tanto necessita.

3.3 As áreas de actividades no pré-escolar

O guia de actividades curriculares para a educação pré-escolar (s/d:3), apresenta

três áreas de actividades, sendo que, em cada uma das áreas estão presentes os

objectivos específicos que podem ser alcançados, os materiais de fácil aquisição e

actividades que poderão ser materializadas, bem como algumas orientações que tenham

a ver com o espaço e a motivação da criança.

 Área de conteúdo conhecimento do mundo:

Esta área de conteúdo procura alargar progressivamente o mundo das crianças, a

forma como vêm e se posicionam nesse mundo. Desenvolver o gosto pela ciência,

promovendo a observação e a experimentação; favorece a descoberta de si mesmo e do

outro; favorece interacção diversificadas (com as outras crianças, com as famílias, com

crianças de outros jardins e escolas, com a comunidade...); proporciona a descoberta do

meio próximo e de outros meios mais distantes, favorece a observação e exploração dos

elementos naturais do meio, são, entre outras, finalidades desta área de conteúdo.

Assim, é nossa intenção que as nossas crianças aprendam a mostrar interesse e

satisfação, a despertar-lhes a curiosidade que leva a criança a querer saber, a interessar-

se. Porém, essa curiosidade precisa de ser alimentada ou seja, quando uma pergunta tem
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resposta, é preciso suscitar outras perguntas, outros problemas e a procura de novas

respostas.

Segundo o guia de actividades curriculares da educação pré-escolar (s/d:75), é

através de descoberta e conhecimento do mundo que a criança mobiliza e enriquece os

diferentes domínios da expressão e comunicação, construindo estes, por seu lado, para

aprofundaras experiências e os conhecimentos.

Mais uma vez nota-se então a importância do currículo no pré-escolar, que

contribui para o desenvolvimento das diversas potencialidades das crianças

possibilitando um conhecimento cada vez mais amplo da realidade.

Daí a questão do papel e formação das monitoras para o desenvolvimento das

diversas competências e habilidades na criança para que possa contribuir duma forma

segura para o seu desenvolvimento de aprendizagem.

 Área de conteúdo desenvolvimento pessoal e social:

Consideramos que esta é uma área estruturante de toda a acção educativa e na

qual convergem todas as outras. Neste sentido, a organização de todo o ambiente

educativo, de forma a proporcionar confiança e segurança às crianças, torna-se a pedra

de toque, para o desenvolvimento da autonomia, da cooperação, da solidariedade, da

atitude crítica e da afectividade, entre outras.

Assim as educadoras lutarão por criar um ambiente propiciador ao

desenvolvimento global das crianças e oportunidades adequadas para que a autonomia,

a iniciativa, o ritmo, os interesses, a criatividade e as relações interpessoais sejam

valorizados e respeitados.

Nesta área de conteúdo de acordo com o guia de actividades curriculares da

educação pré-escolar (s/d:34), podemos apontar a promoção da autonomia, da auto –

estima, da colaboração, da solidariedade, da participação, da auto – confiança...,

concretizadas em diversas actividades como a distribuição de tarefas e construção de

quadros de registos; a exploração de histórias e jogos; o desenvolvimento de pequenos

projectos e todo um conjunto de acções de rotina que ajude as crianças a aprender a
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cumprir regras, respeitar os companheiros e cooperar com eles, partilhar objectos e

tarefas, etc.

A educação para a paz, a educação intercultural, a educação para a saúde ou a

educação ambiental, são ainda finalidades que se inscrevem nesta área e objecto de

intencionalidade pedagógica no planeamento e desenvolvimento das actividades.

Enfim uma área bem organizada atrai a criança, desperta o seu interesse e

permite-lhe fazer perguntas e sobretudo, orienta-la na aprendizagem da descoberta do

mundo por si mesma. É importante ainda saber escolher os lugares para cada área de

actividade e para a arrumação do material que vai sendo, a pouco e pouco,

coleccionado. No caso de jardim-de-infância ter espaço, estas áreas podem ser

organizadas de forma exposta

 Área de conteúdo expressão e comunicação

A expressão e a comunicação, nas suas diversas formas e no seu conjunto,

constituem diferentes modos de a criança se expressar e se relacionar com o meio,

apreendendo o mundo pela vivência, pela acção, pela experiência.

Com a dinamização das diferentes formas de expressão pretende-se que as

crianças possam experimentar e manipular novos e diversos materiais, registar de

diferentes maneiras as suas impressões, opiniões e aprendizagens; aprender a descobrir-

se e a relacionar-se com o seu corpo, aprender a descobrir o outro e estabelecer

interacções diversas.

 Field citado por Thiessem (1997:45), concluiu que em salas onde estavam

previstas áreas repartidas com vários cantos lúdicos, as crianças registram níveis sociais

e cognitivos mais elevados, quando comparados com as que permaneciam em grandes

espaços, utilizando amplas salas totalmente abertas. É importante realçar que a criança

mesmo pequena deve ser motivada a realizar as suas pesquisas, as suas investigações e a

construir os seus grupos. A organização do ambiente educativo procurará promover os

vários domínios de expressão da criança.

O riscar e rabiscar, a que os adultos normalmente dão pouco valor, é uma das

actividades mais importantes para as crianças. É desenhando, pintando, cortando e
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colando que elas aprendem a expressar o que pensam e sentem. Portanto não é

necessário que os seus trabalhos sejam bonitos de acordo com o nosso gosto, o que

interessa é que eles sejam feitos livremente, que cada criança tenha o direito de tentar

falar através deles, de forma a possibilitar o seu desenvolvimento autónomo.

Portanto o arranjo dos espaços é aconselhável e importante, porque influencia

tudo o que a criança faz, influencia a quantidade e qualidade de actividades que possa

desenvolver, as escolhas que possa fazer e facilita a concretização dos seus planos, as

suas relações com as outras pessoas e o modo como utiliza os materiais e para finalizar

é nesta perspectiva que se pensa num currículo para o pré-escolar, que engloba todas as

áreas do conhecimento.

4. A criança em idade pré-escolar:

As crianças nesta fase são muito activas e dinâmicas estão sempre a correr e

saltar, ou seja sempre em movimento, daí é preciso mantê-las sempre ocupadas com

jogos, brinquedos etc. um conjunto de actividades que serão úteis tanto no seu

desenvolvimento como também da sua aprendizagem.

De acordo com Gallahue citado por Spodek (1993:49), o movimento é ele

próprio o centro da vida activa das crianças. É uma faceta, importante de todos os

aspectos do seu desenvolvimento, seja no domínio motor, cognitivo muitos benéficos de

uma actividade física vigorosa e regular negar-lhes a oportunidade de experimentarem a

alegria do movimento e uma vida inteira como seres móveis competentes e confiantes.

O desenvolvimento motor e perceptivo das crianças não deve ser deixado ao

acaso. A criança segue uma progressão desenvolvimental na aquisição das suas

competências motoras que não é muito diferente das progressões encontradas no seu

desenvolvimento cognitivo e afectivo.

Se as crianças não forem capazes de desenvolver e aperfeiçoar competências

motoras fundamentais o resultado mais frequente será a frustração e o fracasso nos

jogos, desportos a actividades recreativas, por exemplo a incapacidade de desenvolver

padrões amadurecidos de lançar, agarrar e bater a bola, torna muito difícil para a criança

experimentar o sucesso e a alegria mesmo no mais simples dos jogos.
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Os movimentos locomotores fundamentais de correr, saltar e pular, ou os

movimentos de competências motoras especializadas, o desenvolvimento de

competências motoras fundamentais amadurecidas é básico para o desenvolvimento

motor e a educação motora das crianças, estas experiências motoras fornece ás crianças

grande riqueza de informação em que podem basear a percepção que têm de si próprias

e do mundo que as rodeia.

4.1. As relações da criança do pré-escolar com a família

É na família que se inicia a base para a educação/formação da criança. Para isso

é preciso criar condições suficientes que favoreça o desenvolvimento da criança de uma

forma integral.

No entender de Spodek (1993:751), a interacção das características da criança e

da família não é clara, no entanto, parece não deixar duvidas que as crianças que vêm de

grupos socioeconómicos mais baixos, famílias monoparentais ou famílias dominadas

pelo stress provável é essas crianças serem colocadas em contextos de atendimentos de

baixa qualidade.

 É nesta perspectiva que o educador deve intervir sabendo das condições da

criança, poderá criar um ambiente em que desenvolve as suas competências ou seja

aprender a fazer algo que contribua para a sua aprendizagem.

 O jardim de infância sobretudo os educadores tem um papel preponderante

nesta situação, não deixar a criança sentir-se indiferente por parte do outro que tem

melhor condições familiares e económicos é no jardim de infância que deve ser trabalho

essas dificuldades, ou seja os educadores devem criar condições em que a criança que

possui mais facilidade em termos económicos e familiares devem ajudar as outras

através da interacção e partilhar os conhecimentos e experiências para poderem saber

que existem diferentes formas de vida mas que todos são iguais e que não podem sentir-

se indiferente a outro.

Assim a organização familiar deve criar oportunidades para a criança aprender

os valores á medida que os outros agentes como os media, podem comunicar

informações com base no valor que também influencia a socialização, estes agentes com
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que as crianças mantêm um contacto regular são fundamentais para o seu crescimento e

desenvolvimento da sua aprendizagem.

Contudo se a criança não possui apoio familiar cabe ao jardim-de-infância

desempenhar este papel de orientar a criança através de jogos e muitas actividades que

poderão ser útil e para que a criança se sinta feliz e amável por todos num ambiente

agradável.

5. A educação pré-escolar segundo a legislação Cabo-
verdiana

O Sistema Educativo de Cabo Verde reconhece a necessidade de protecção da

infância, relevando a importância da educação pré-escolar, no desenvolvimento da

personalidade considerada em todos os seus aspectos, como: a aquisição de

competências e desenvolvimento de atitudes e valores nos vários domínios e áreas do

saber; a familiarização com o meio cultural; o desenvolvimento de comportamentos

reflectidos e responsáveis; a integração social e escolar, tendo em vista o seu contributo

impulsionador no sucesso da escolaridade básica, de acordo com o plano estratégico

para a educação (2005:21).

A Educação Pré-Escolar caracterizava-se em 2000/01 por possuir uma rede de

jardins-de-infância disseminada por todas as ilhas e concelhos do país enquadrando

cerca de 19800 crianças. A maioria destas crianças pertencia ao grupo etário dos [4-5]

anos, atingindo-se uma taxa de cobertura, para as crianças com 4 anos, de 70,5%.

A gestão da educação pré-escolar tem sido ao longo dos tempos efectuada, na

sua grande maioria, por das instituições privadas outras como, as Câmaras Municipais

(55%do total), a Organização da Mulher Cabo-verdiana (OMCV) (16%), pelas

organizações religiosas (11%) e pelas entidades privadas (7,5%). As restantes entidades,

como as ONG’s, o Instituto Cabo-verdiano da Solidariedade (ICS)4 e a Cruz Vermelha

geriam apenas 10,5% do total dos Jardins-de-infância, de acordo com os dados do plano

estratégico para a educação (2005:21).

4 Actualmente ICCA – Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente.
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Nos últimos anos, o sector tem sofrido alguma instabilidade tendo em conta a

diminuição da ajuda ao pré-escolar por parte de algumas ONG’s e organizações de

cooperação, passando a gestão de um grande número de jardins de infância para o poder

das Câmaras Municipais sem que para tanto tivessem sido tomadas as necessárias

medidas de apoio.

5.1.  A Lei de Bases do Sistema Educativo

De acordo com a Lei de Bases (lei n.º 103/III/90 de 29 de Dezembro), a

educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao

longo da vida, sendo complementar da acção educativa da família, com a qual deve

estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento

equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser

autónomo, livre e solidário. Assim sendo apresenta algumas considerações a ter em

conta para o acesso no pré-escolar:

▪ A educação pré-escolar destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a

idade de ingresso no ensino básico e é ministrada em estabelecimento de educação pré - escolar;

▪ A frequência da educação pré-escolar é facultativo, no reconhecimento de que cabe,

primeiramente, à família a educação dos/as filhos/as, competindo, porém, ao Estado contribuir

activamente para a universalização da oferta da educação pré-escolar.

Por estabelecimento de educação pré-escolar entende-se a instituição que presta

serviços vocacionados para o desenvolvimento da criança, proporcionando-lhes

actividades educativas e actividades de apoio à família.

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, (Lei nº103/III/90 de 29 de

Dezembro), constituem objectivos da educação pré-escolar:

▪ Apoiar o desenvolvimento equilibrado das potencialidades da criança;

▪ Possibilitar à criança a observação e a compreensão do meio que a cerca;

▪ Contribuir para a sua estabilidade e segurança afectiva;

▪ Facilitar o processo de socialização da criança;

▪ Favorecer a organização de características específicas da criança e garantir uma eficiente

orientação das suas capacidades.
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A Lei de Bases do Sistema Educativo Cabo-verdiano (lei n.º 103/III/90),

reconhece ainda a  importância da educação pré-escolar, salientando aspectos como “o

processo de desenvolvimento equilibrado das potencialidades da criança, contribuindo

para o processo de socialização” e o “desenvolvimento de comportamentos reflectidos e

responsáveis, na integração social e escolar das crianças dos 3 anos aos 6 anos.

Estes objectivos de aprendizagem encontram fundamento em dados da

psicologia, que referem o desenvolvimento das capacidades sociais a par das cognitivas

e emocionais. É portanto necessário trabalhar valores e atitudes, desde o início do

percurso educativo, altura em que as crianças alargam consideravelmente o seu

ambiente social, acrescentando ao contexto familiar o contexto do jardim-de-infância.

Em consonância com a Lei de Bases, as orientações curriculares dão igual ênfase

ao “desenvolvimento integral da criança”, a partir de três áreas de conteúdo:

desenvolvimento pessoal e social, Comunicação e Expressão e Conhecimento do

Mundo.

É importante salientar, uma vez que consideramos que é um aspecto relevante, a

concepção de um currículo desenvolvido em áreas de conteúdo. As áreas são espaços

flexíveis e alargados, onde se articulam saberes e vivências, possibilitando situações de

aprendizagem numa perspectiva global e integral.

5.2. O Plano Nacional da Educação para Todos

O desenvolvimento do sistema educativo tem mostrado uma progressiva

melhoria em termos de acesso com um alargamento acentuado do ensino pré-escolar.

Ao nível do subsistema pré-escolar, cerca de 65% de crianças inscritas no 1º ano do

ensino básico terão frequentado programas de enquadramento da pequena infância.

Apesar de sensíveis melhorias verificadas nos últimos anos no que diz respeito à

taxa de cobertura do pré-escolar, a repartição espacial das infra-estruturas e recursos

educativos, continua sendo desigual a sua distribuição seja entre municípios seja no

interior destes, não obstante o papel que, nesta matéria, privados e ONG’s têm

desempenhado. Por outro lado, o baixo nível de qualificação dos docentes acaba por

criar situações de iniquidade em termos de oportunidades escolares.
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5.3. O Plano Estratégico para a Educação

Ao nível da educação pré-escolar, para além de se registarem desigualdades

sociais e geográficas notórias, o nível de qualificação das monitoras e das orientadoras e

os materiais didácticos disponíveis é bastante insatisfatório de acordo com o plano

estratégico para a educação (2005:8), é de registar que apenas 5% dos agentes

educativos têm formação suficiente e adequada. O deficiente enquadramento e

acompanhamento da educação pré-escolar contribuem para a fraca eficiência do

sistema, condicionando a preparação para o ensino básico.

No entanto segundo o plano estratégico para educação (2005:30), apenas 673

crianças com menos de 3 anos, ou seja, 2,8% de todas as crianças, eram atendidas em

creches privadas localizadas nos meios urbanos. Isto explica-se, em parte, por factores

de ordem cultural e económica, sendo habitual as crianças serem cuidadas por

familiares e/ou vizinhos. É muito comum também que crianças desta faixa etária

estejam sob os cuidados de outras crianças, um pouco mais velhas, dada a inexistência

de estruturas de acolhimento. Tal facto tem efeitos altamente negativos, tanto na saúde

como na nutrição, para além das situações de risco que poderão originar.

Todavia podemos falar neste contexto, a propósito da questão de desvantagens e

pobreza de Van Leer citado por Fernandez (2003:82), que diz:

Direccionadas pelas crianças que por características sociais e culturais (grupo sócio –

económico, raça, origem étnica, sexo, localização geográfica etc.), atingem o sistema escolar com

capacidades, conhecimentos, e atitudes que serão um forte impedimento á aprendizagem, estas crianças

não vão assim conseguir realizar as suas aprendizagens da mesma forma que a criança derivadas de

outros grupos sócio – económicos.

Porém muitas famílias por não possuir condições financeiras suficientes que lhes

permitam colocar os filhos nos jardins, deixam os filhos com o irmão maior ou então

em casa dos vizinhos ou na companhia dos avós. A criança cresce então num ambiente

sem segurança o que dificulta, sobremaneira, o seu desenvolvimento de uma forma

normal.
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6. O acesso à educação pré-escolar em Cabo Verde

As frequências deste nível educativo estão relacionadas com a população que

habita em cada um dos concelhos. Nos dois maiores concelhos urbanos do país, Praia e

São Vicente, os seus Jardins-de-infância eram frequentados, segundo os dados do plano

estratégico para a educação (2005:22), por cerca de 39% do total de inscritos do pré-

escolar.

A distribuição por sexo era bastante equitativa em todos os concelhos

registando-se a nível nacional, para o sexo feminino, uma taxa de 50,7% em relação ao

total de inscritos. Se para o total do país as taxas brutas e líquidas de cobertura

apresentavam valores quase idênticos entre os 52,5% e os 55,1%, assinalavam-se, no

entanto, de acordo com o referido plano estratégico para a educação (2005:23), algumas

disparidades importantes ao nível dos concelhos.

Para o grupo etário dos 3 - 5 anos de idade, a taxa líquida de cobertura situava-se

acima dos 70% nos concelhos de Boa Vista, Sal, Maio e S. Domingos. No pólo oposto,

esta taxa que bem caracteriza a cobertura do sistema, não chegava a atingir valores de

50% na maioria dos concelhos do interior de Santiago (Santa Catarina, Tarrafal e Santa

Cruz), nos concelhos de Santo Antão (Paul, Ribeira Grande e Porto Novo) e ainda no

concelho dos Mosteiros na ilha do Fogo.

De referir que nos concelhos de S. Miguel, S. Domingos, Brava, Mosteiros,

Tarrafal, e Ribeira Grande, as taxas líquidas de cobertura para a idade de 5 anos de

idade eram superiores à média nacional e, por vezes, muito superiores às taxas de

escolarização para o respectivo concelho. A possibilidade de ingresso no EBI com 6

anos desde que os alunos tenham frequentado o pré-escolar, poderá ser uma das

justificações para esta situação.

Ao analisarmos a percentagem de alunos do 1º ano do EBI oriundos do Pré-

Escolar verificava-se, em 2000/01, que os referidos concelhos (excepção para Tarrafal e

Mosteiros) conseguiam ombrear com os da Boa Vista, Sal, Maio e Praia que possuíam

os melhores indicadores no acesso à Educação Pré-Escolar.
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6.1.  Constrangimentos existentes a nível da pequena

infância

De acordo com o plano estratégico para a educação (2005:23), faixa etária dos 6

– 8 anos de idade que corresponde à primeira fase do ensino básico, constitui um

período de adaptação, seja para as crianças que saíram do pré-escolar, para reforço dos

seus conhecimentos, seja para as que não tiveram essa oportunidade e que beneficiando

de acções integradas, poderão usufruir de maiores possibilidades de sucesso.

Corresponde a um período de muita importância na vida da criança, por ser uma

fase de aquisição e consolidação de conhecimentos, de hábitos e de valores, mas de

transição brusca, principalmente para aqueles que não frequentaram o ensino pré-

escolar. Se em termos quantitativos os objectivos da educação para todos foram

atingidos, segundo o plano estratégico para a educação (2005:24), ao nível da qualidade

e do acesso registam-se ainda 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 discrepância no que concerne à idade de ingresso no EBI – 6 anos para as crianças que

frequentaram o pré-escolar e 7 anos para as outras que não tiveram essa possibilidade;

- A insuficiente qualificação dos docentes e a concentração dos professores mais qualificados

nos meios urbanos;

- O problema da utilização da língua portuguesa, como língua primeira o que poderá estar na

base, em certa medida, de algum insucesso escolar;

- 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 adopção de comportamentos mais favoráveis sobre os direitos, o género, a saúde e a

higiene;

Para este grupo etário não há praticamente acções programadas no tocante à

saúde, incidindo as acções essencialmente no apoio às cantinas escolares e no controlo

sanitário das cozinheiras.

Existe um índice bastante elevado de anemias e de outras doenças, na sequência

do que se constata na faixa etária anterior. A reintrodução de uma refeição quente nas
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escolas do ensino básico tem contribuído para a melhoria do estado nutricional das

crianças, e para a diminuição do abandono escolar.

Ainda no sector da saúde, há que referir as doenças de pele que afectam as

crianças desta idade, associadas muitas vezes à falta de água para a higiene pessoal e à

situação deficitária do saneamento. Um outro problema que merece ser destacado diz

respeito à saúde dentária, visto que nesta fase é preciso promover hábitos de higiene e

acompanhar as mudanças que se processam nessas idades que, eventualmente, poderão

ser acompanhadas de alguns riscos.

Em relação à protecção importa referir especialmente as seguintes situações

segundo o plano estratégico para a educação (2005:31):

- Riscos de acidentes, pelo que a escola, tem um papel importante, não apenas no aspecto

preventivo, veiculando as informações necessárias, como na prestação dos primeiros socorros, o que

implica poder dispor dos conhecimentos e recursos adequados.

- Trabalho infantil no campo ou em casa o que poderá constituir um risco para a saúde, um

obstáculo ao sucesso escolar e favorecer a reprodução de comportamentos estereotipados a partir da

divisão de tarefas, de acordo com o sexo.

- Crianças sem registo que deverão ser aceitem na escola, devendo esta accionar os

mecanismos próprios para a legalização da situação.

-   Prática de violência física, de abusos sexuais, violência psicológica, que tem de ser

combatida através de acção concertada a nível individual e institucional.

Ainda de acordo com o referido plano (2005:21), os factores explicativos dos

problemas que afectam a condição da criança Cabo-verdiana, em particular na vertente

desenvolvimento, são múltiplos, sendo de realçar: a situação socioeconómica da maioria

dos agregados familiares, a inexistência de uma política global para a pequena infância

e para a educação pré-escolar, a inexistência de um organismo coordenador da pequena

infância, a deficiente qualidade, por insuficiência de recursos, falta de pessoal

qualificado, inadequação dos espaços físicos, carência de normas regulamentares da

abertura e funcionamento dos jardins, e entre outras.

Assim, é conveniente falar dois primeiros ciclos da pequena infância, isto é, às

faixas etárias dos 0 aos 3 anos e dos 4 aos 5 anos. Estas duas dimensões, saúde e

educação constituem os pontos fortes, das faixas etárias dos 0-3 anos e dos 4-5 anos de

idade, respectivamente, o que permitirá retirar benefícios das respectivas vantagens
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comparativas, para um melhor aproveitamento dos recursos, através de uma maior

articulação interinstitucional e intersectorial.
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II CAPITULO: ESTUDO DE CASO

No inicio deste trabalho foi declarado quais os objectivos pretendidos com a

realização do mesmo. Durante a realização deste trabalho pretende-se avaliar a actual

situação do pré-escolar no concelho de Santa Cruz, identificando e analisando os

impactos da implementação do novo diploma que dá acesso à todas as crianças

ingressarem no EBI independentemente da frequência do jardim, no concelho de Santa

Cruz, e suas reais causas e consequências debruçando assim sobre os seguintes pontos:

 Analise das circunstâncias remotas com as actuais, a nível do pré-escolar.

  Avaliação e analise do nível académico de todas monitoras e outras entidades

envolvidas nessa área no concelho, já que este é um factor que influencia nessa etapa da

educação.

 Avaliação e analise da utilidade do pré-escolar no processo de

desenvolvimento de ensino aprendizagem das crianças e ou identificação das reais

consequenciais da não frequência do pré-escolar no concelho de Santa Cruz.

 Analise das principais dificuldades que o pré-escolar tem vindo a enfrentar no

concelho de Santa Cruz.
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 Avaliação e análise da percepção das monitoras sobre a da declaração do

diploma que da as crianças o direito a frequência do ensino básico sem mesmo

frequentar o jardim.

 Apresentações de propostas, que permitem identificar e colmatar as lacunas

existências a nível do pré-escolar no concelho de Santa Cruz.

Como anteriormente referido recorremos ao método qualitativo, recorrendo assim a

consultas bibliográficas e a aplicação de um questionário inquérito, para um estudo de

caso, na qual achamos conveniente fornecer algumas informações de carácter geral para

uma melhor compreensão.

1. Informações gerais

1.1. Concelho de Santa Cruz

Foi criado em 1971, quando duas freguesias do antigo Concelho da Praia foram

separadas para formar o Concelho de Santa Cruz. Em 2005, uma freguesia a sul foi

separada para constituir o Concelho de São Lourenço dos Órgãos.

O Concelho de Santa Cruz é um concelho/município, da ilha de Santiago, no

grupo de Sotavento, em Cabo Verde. este possui uma superfície de 150 km² e conta com

32.965 habitantes, 60% dos quais com menos de 20 anos de idade. A sede do concelho é

a vila de Pedra Badejo.

No que diz respeito a economia ela é considerada como um dos concelhos mais

pobres de cabo verde.  Cerca de 1/3 da população activa de Santa Cruz dedica-se à

agricultura, à criação de animais e à silvicultura. O comércio, a construção civil e a

administração pública têm uma importância secundária. A precariedade da ocupação é

uma realidade para cerca de 47% da população. O turismo está a dar os primeiros passos

e tem um futuro promissor, grandemente facilitado pela proximidade da cidade da Praia.
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Demografia

A maioria dos habitantes do concelho vive em áreas rurais, encontrando-se

extensas plantações de bananeiras, papaieiras e coqueiros, demostrando a fertilidade do

solo quando a água é abundante. No entanto, as duras condições de vida têm levado

grande parte da população de Santa Cruz a migrar principalmente para a cidade da

Praia, mas também para as ilhas do Sal e da Boa Vista, em busca de trabalho e de

melhores condições de vida. É um concelho gravemente afectado pelo desemprego e

pelo analfabetismo, embora a situação tenha vindo a ser minorada. O previsto

investimento angolano na revitalização da cimenteira de Santa Cruz poderá também

contribuir para uma maior fixação das populações.

1.2. Educação pré-escolar

A nível do Concelho, foram matriculadas no jardim cerca de 1370 crianças, sendo 689

do sexo masculino e 681 do sexo feminino, distribuídas por 70 monitoras, sendo 24

monitoras com formação do I.P, 2 Educadoras com formação profissional do I.P. e 44

Orientadoras sem formação, sob a responsabilidade de 1 (uma) Coordenadora a tempo

inteiro e 1 (uma) colaboradora a tempo parcial.

Ilustração 1

Número de crianças

matriculadas

Número de monitoras

Sexo

Masculino Feminino

Com formação 24

689 681 Sem formação 44

Total 1370 Total 70

Situação Organizativa

O concelho possui uma rede com total de 36 jardins. Cerca de 30 pertencem à

Câmara Municipal, sendo 2 ocupam um espaço das escolas do Ensino Básico (Renque
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Purga e Matinho) 3 pertencem às instituições religiosas (Coração de Maria, Mispinha,

Berço de Moisés), e 3 pertencem a outras instituições como: OMCV, CRUZ

VERMELHA e CENTRO TÈCNICO (OBRA TCHOTA;).

Dos pertencentes à Câmara Municipal, 19 estão em boas condições (Saltos

Abaixo, Sala, Caiumbra, S. Cristóvão, Achada Igreja, Porto Madeira, Monte Negro,

Ponta Achada, Salina, Rocha Lama, Achada Fazenda OMCV, Ribeirão Boi,

Boaventura, Rebelo, Cancelo, Santa Cruz (uma sala) Achada Belbel, Matinho. sendo 6

em situação regular (Ribeira Seca, Achada Ponta, Chã da Silva, Ribeirão Almaço, Gil

André, Santa Cruz (sala mais antiga), e 4 inadequadas (Gudelha, Achada Laje, Librão,

Serelho)

Todos os jardins, são supervisionadas pelas coordenadoras que mensalmente de

acordo com o programa traçado, fazem as suas deslocações para acompanhamento e

apoio pedagógico;

Mensalmente, as monitoras participam na planificação dos conteúdos ou temas a

serem trabalhados com as crianças sob a orientação das Coordenadoras.

As planificações mensais são realizadas um dia em S.Lourenço dos Órgãos e

outro em Pedra Badejo.

A nível das planificações as duas zonas de coordenação (Órgãos e Santa Cruz)

trabalham em colaboração.

Este nível de subsistema de ensino é uma realidade no concelho pelo que se

pode constatar nos gráficos que se seguem. Em Santa Cruz, o acesso a este nível de

subsistema de ensino é na ordem de 49,7% pelo que se pode constatar uma notável

comparticipação dos pais na escolarização dos filhos. A igualdade de género é

estabelecida pela matrícula das crianças de ambos os sexos em idade de escolarização

nesse nível de ensino. Embora a tendência é para a diminuição dos efectivos, no geral, a

igualdade de oportunidades de acesso está sendo garantida.
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Ilustração 2

Ilustração3 – Evolução de profissionais de infância
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O grupo de profissionais para educação de infância no concelho de Santa Cruz

está aquém das expectativas. Os educadores profissionais não têm ainda uma expressão,

emborra vem se registando um número insignificativo desse grupo de 2005 ate os dias

actuais. Nessa classe de “amadores” profissionais apenas se tem registado um aumento

dos orientadores, mas tem vindo a baixar em favor do aparecimento dos monitores e

educadores. No concelho o rácio existente entre crianças por profissionais de infância

ronda à volta de 22, e por salas por volta de 29. O concelho conta com uma rede de 36

jardins, cobrindo quase a totalidade das zonas.

Ilustração 4

Relativamente à capacidade de acolhimento, a Vila de Pedra Badejo, Monte

Negro, Saltos Abaixo, Cancelo, São Cristóvão, Rocha Lama, Ribeirão Boi, Ribeira

Seca, Achada Fazenda e Matinho são as zonas com maior capacidade de acolher os
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efectivos nesse nível de ensino. Tendo em conta a capacidade de acolhimento a maioria

(87,5%) dos jardins conseguem responder às demandas, visto que a taxa de ocupação

não chega a 100%. É de realçar as três escolas (Achada Fazenda, Chã da Silva e Santa

Cruz) cuja taxa de ocupação é superior a 100%. Significa que estas salas abrangidas por

estas zonas estão a ser superlotadas. Na maioria das zonas o número de sala varia entre

1 e 2 salas com excepção das zonas de Monte Negro e Cancelo com 3 salas e Vila de

Pedra Badejo com 11 salas no pré-escolar. É de salutar que as zonas com maior número

de efectivos são as com características de centros urbanos como são os casos da Vila e

Achada Fazenda.

Ilustração 5
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III CAPITULO

1. Análise de Dados recolhidos a partir de questionários
com as monitoras.

A fim de melhor compreender e avaliar a situação da educação pré-escolar no

concelho de Santa Cruz, a diversificação de actividades, e identificar os impactos

causados pela, da declaração do diploma que da as crianças o direito a frequência do

ensino básico sem mesmo frequentar o jardim elaboramos um questionário (anexo 1 e

2), e aplicamos aos monitores de diferentes jardins-de-infância, a coordenadora e outras

entidades competentes que trabalham na área do pré-escolar do referido concelho.

Optamos por um questionário na medida em que esta, como afirma Mugrabi e

Doxsey (2003:53), o seu campo de actuação é vasto possibilitando ao/á pesquisadora/a

aprender fenómenos de certos comportamentos socais e de comportamentos privados e

íntimos. A referida autora diz que o questionário tem por objectivo principal apreender

o presente do qual ele pretende fornecer uma imagem.

O Inquérito por questionário, foi dirigido aos monitores, a coordenadora, a ex

coordenadora, ao delegado da MEES, etc., cujas questões se prendem com á

identificação e caracterização da amostra (sexo, idade, faixa etária, tempo de serviço,

habilitações profissionais, habilitações literárias). Pretendemos saber se as monitoras e

coordenadores utilizavam o guia curricular como forma de melhorar a qualidade da

educação pré - escolar, se tem verificado alterações a nível da frequência das crianças
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ao jardim-de-infância após a implementação do novo diploma que dá acesso à todas as

crianças o ingresso no EBI independentemente da frequência do jardim ainda identificar

as principais dificuldades que tem vindo a enfrentar nesses últimos anos.

Tendo presente os nossos objectivos procuramos, ainda, conhecer o ponto de

vista dos monitores e coordenadores sobre a importância do pré – escolar no processo

de ensino aprendizagem da criança. O referido questionário foi aplicado a 20 monitoras

que responderam satisfatoriamente a todas as questões. Para melhor compreensão da

análise do questionário dividimos as perguntas das monitoras em quatro categorias.

1.1 Analise dos dados do estudo de caso:

1.1.1 Caracterização da amostra

Dos 20 monitores inquiridos que fazem parte da nossa amostra, 100% são do

sexo feminino, conforme o gráfico 1 nos indica.

Ilustração

1

Relativamente a faixa etária, dividimos as idades das monitoras em 4 escalões.

Verificamos que compreende a faixa dos 22 a 50 anos de idade.
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Em relação ao tempo de serviço verificamos que este varia de 2 a 17 anos. Dos

inquiridos 35% (N=7), responderam que têm 6 a 10 anos de serviço, 40% (N=8) tem de

10 a 17 anos de serviço, e de 2 a 6 anos, 25% (N=5).

Ilustração 2

No que concerne a habilitações profissionais notamos que maioritariamente das

monitoras inquiridas não têm formação na área do pré-escolar. Dado que 65% (N=13)

não possuem formação, 20% (N=4) possuem formação do Instituo pedagógico e os

restantes possuem pequenas formações de curta duração realizados pela própria

delegação, pela DGAEA, por instituições religiosas, como se pode conferir no quadro

que se segue (ilus.3). Relativamente a habilitações literárias pudemos constatar que este

varia entre 9º á 12º ano de escolaridade.

Ilustração 3

Habilitações profissionais

Não tem formação 65%

Tem formação do IP 20%
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Tem pequenas formações realizadas pela

delegação, pela DGAEA, etc.

15%

1.1.2 Planificação e realização das actividades desenvolvidas na sala

Da análise da nossa amostra, pudemos constatar que, dos inquiridos 15% (N=3.),

realizam a sua planificação quinzenalmente enquanto que, 10% (N=2) fazem a sua

planificação semanalmente. Porém todas elas afirmaram que realizam as suas

planificações mensalmente, juntamente com os coordenadores do pré-escolar na

Delegação Escolar do concelho de Santa Cruz. As actividades desenvolvidas na sala são

discutidas/orientadas na planificação pelos coordenadores do pré-escolar da Delegação

Escolar.

Ilustração 4

Planificação das actividades

Diariamente 0%

Semanalmente 10%

Quinzenalmente 15%

Mensalmente 100%

De acordo com os inquiridos da nossa amostra a maioria 65% (N=13), não

costuma propor actividades que respondem as necessidades de todas as crianças

enquanto que 15% (N=3) costumam propor, pedindo que se justifique responderam, por

falta de materiais, e que tem a ver com diferentes estilos de aprendizagem, por não

terem outros documentos e livros de trabalho para o pré-escolar, disseram por falta de

formação/experiência e responderam que o tempo não permite, a criança chega na

maioria das vezes atrasados.

Ilustração 5

Actividades desenvolvidas/ necessidade das crianças
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Não costumam propor actividades que respondem

a necessidade de todas as crianças

65%

Costumam propor actividades que respondem a

necessidade de todas as crianças

15%

Dos inquiridos, 75% (N=15), conversam muitas vezes com as crianças para

saberem das suas dificuldades, tem contacto com os pais e encarregados de educação,

enquanto que, 65 % (N=13), pede orientação sempre aos especialistas da área para

terem uma noção de como trabalhar e ajudar a criança a enfrentar estas dificuldades, e

por conseguinte, 15% (N=3) costumam assistir alguma formação sobre necessidades

educativas especiais. 60% (N=12) sempre incentivam as crianças a participarem nas

actividades, 30% (N=6) muitas vezes utilizam uma metodologia que atenda a

necessidade de cada criança, por outro lado 15% (N=3), propõe uma outra actividade

para criança enquanto que 55% (N=11) dos inquiridos afirmam nunca ter ignorado as

dificuldades da criança. Como podes conferir no quadro que se segue (ilus.6)

Ilustração 6

Relativamente ao acompanhamento das actividades

Nunca Algumas
Vezes

Muitas
Vezes

Sempre

Conversa com a criança para
saber das suas dificuldades?

15% 75%

Conversa com os pais e
encarregados de educação sobre
as dificuldades da criança?

10% 75%

Pede orientação/ajuda aos
especialistas da área?

65%

Costuma assistir alguma
formação sobre necessidades
educativas especiais?

15%

Incentiva a criança para
participar
nas actividades?

20% 60%

Utiliza uma metodologia que
a tenda a necessidade da criança?

30%
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Propõe uma outra actividade para
a criança?

30% 15%

A monitora continua a fazer as
mesmas actividades ignorando a
dificuldade da criança?

55% 15%

 Na totalidade os inquiridos, responderam que nem todas as actividades

planificadas são realizadas na sala de actividades porque consideram que é preciso levar

a criança a um outro ambiente que se relacione com a actividade a desenvolver, por

causa do tempo, e muitas vezes atendem ao pedido das crianças que se demonstram

satisfeitas e entusiasmadas com uma ou outra actividade. Perguntados ainda que

propostas/actividades sugerem para melhorar o guia a fim de apresentar actividades que

respondem às necessidades de todas as crianças, das poucas que conhecem disseram

actividades diversificadas, actividades para as crianças com necessidades educativas

especiais, como construir materiais e enfeites para a sala.

 As monitoras não conseguem terminar as actividades propostas para o dia por

falta de tempo e por medo das crianças ficarem a perder, dado que estes faltam muito e

ainda chegam atrasados. Da mesma forma muitas vezes é difícil fazer outras actividades

que não estão incluídas a não ser visitas de estudo ou então chamar pessoas para falarem

em determinados temas. Nota-se que há falta de prática por parte das monitoras e que

precisam de formação e não somente fazer planos mas sim formação em diferentes

temas.

1.1.3 Conhecimento do guia curricular

Das respostas obtidas verificamos que a maioria dos inquiridos da nossa amostra

disseram não ter conhecimento do guia curricular, enquanto que, 15% (N=3) disseram

ter conhecimento. Dos inquiridos 15% (N=3) consideram bastante importante o guia

curricular para o pré-escolar, enquanto que, 30% (N=6), consideram razoável. Podemos

notar que as monitoras que conhecem o guia curricular ou tem alguma noção deste,

consideram importante mas, entendem que é preciso ser acrescentado mais actividades

temáticas e apresentar materiais de apoio para diferentes actividades (ilus.7e 8).
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Ilustração  7

Ilustração 8

Importância do guia curricular

Bastante Muito Razoável Muito pouco

15% 30%

 Portanto a partir do inquérito feito pudemos notar que as monitoras não utilizam

o guia como forma de explorar e desenvolver os seus conhecimentos acerca do tema e

por conseguinte para dinamizarem as suas actividades, entendemos que as monitoras

para alem do plano que é feito mensalmente na Delegação Escolar, poderiam

acrescentar os seus conhecimentos recorrendo ao guia para poderem ver qual a

importância de cada actividade.

Na nossa opinião entendemos que o guia deveria apresentar pelo menos no

anexo exemplos de temas com sugestões de como explorar o mesmo. Seria um

contributo para as monitoras no sentido de desenvolverem a aprendizagem das crianças

em cada faixa etária. Da mesma forma segundo os inquiridos não utilizam o guia porque

não tem acesso e porque durante muito tempo trabalhando com crianças nunca

conheceram o guia nem por parte dos coordenadores do pré-escolar e nem em pequenas

formações em algumas instituições, nesse sentido é claro que não podem utilizar se não

têm acesso.
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Em relação a adequação do guia a realidade das crianças o quadro (8) abaixo, apresenta

os seguintes dados: 15% (N=3), responderam que os objectivos do guia vão de encontro

a realidade das crianças, mas muitas vezes não se consegue atingir estes objectivos por

causa do contexto em que esta inserido o jardim e também por falta de formação.

Enquanto que 15% (N=3) acham importante as actividades propostas no guia 10%

(N=2), acham pouco importante e os restantes 15% (N=3), responderam razoável. Em

termo das crianças acompanharem sem dificuldades as actividades propostas, 15%

(N=3), dos inquiridos acham que conseguem acompanhar e os restantes 10% (N=2),

disseram que não conseguem, no que se refere ao contributo que o guia oferece para o

desenvolvimento das crianças 20% (N=4), consideram ter dado bastante contributo,

10% (N=), consideram razoável.

Ilustração 8 – Adequação do guia curricular

Muito Razoável Muito
pouco

Bastante Nunca

Os objectivos do guia curricular
vão de encontro à realidade das
crianças Cabo-verdianas?

15%

Acha importantes as actividades
proposta no guia?

15% 10% 15%

Todas as crianças conseguem
acompanhar sem dificuldades as
actividades proposta no guia
curricular?

15% 10%

Acha que o guia tem dado
contributo para o desenvolvimento
das actividades do pré-escolar?

10% 20%

Acha pertinente o guia curricular
na educação pré-escolar?

20%

Utiliza o guia como forma de
aprofundar o seu conhecimento?

5% 25%

O guia curricular orienta o seu
trabalho no dia a dia?

15% 45%

Portanto o arranjo dos espaços é aconselhável e importante, porque influencia tudo o

que a criança faz, influencia a quantidade e qualidade de actividades que possa

desenvolver, as escolhas que possa fazer e facilita a concretização dos seus planos, as
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suas relações com as outras pessoas e o modo como utiliza os materiais e para finalizar,

é nesta perspectiva que se pensa num currículo para o pré-escolar, que engloba todas as

áreas do conhecimento e que desenvolva diversas competências nas crianças.

No que concerne a utilização do guia como forma de aprofundar os seus

conhecimentos 20% (N=4), responderam nunca ter utilizado o guia por não ter acesso,

15% (N=3), embora consideram muito importante a sua utilização justificam ainda que

não utilizam por não apresentar sugestões temáticas, enquanto 15% (N=3), acham

razoável e apenas 5% (N=1), utilizam o guia com pouca frequência. Relativamente a

orientação do trabalho no dia-a-dia 100% (N=20), nunca utilizaram o guia para orientar

o seu trabalho justificando que este não contem os temas, somente as áreas de

actividades e que portanto não apresenta nenhum contributo para o desenvolvimento

dos temas em estudo, enquanto que, 15% (N=3), consideram pouco importante.

Procuramos saber de situações em que uma criança não acompanha as

actividades, algumas em minoria, dos inquiridos disseram não identificar porque

trabalham com muitas crianças e algumas por timidez não falam nada durante a sua

estadia no jardim e ficam sem saber se compreenderam, se esta acompanhando ou não,

por outro  lado a maioria dos inquiridos da nossa amostra, conseguem identificar porque

põe as crianças a falarem, fazem perguntas no dia seguinte ,no início das actividades,

portanto conseguem sempre identificar situações em que a criança não acompanha.

Relativamente ao espaço podemos constatar que o espaço é uma das dificuldades

e preocupação das monitoras em dar certas actividades, a maioria das monitoras em que

foram inquiridas, queixam se da falta de espaço, as actividades muitas vezes são feitas

somente fora da sala porque não tem espaço suficiente que permita fazer actividades

diferentes, e muitas vezes a monitora não consegue circular á vontade para estar mais

perto de todas as crianças.

Assim no entender de Zabalza (2001:119), uma das variáveis fundamentais da

estruturação didáctica da escola infantil 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.
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Procuramos saber a opinião dos inquiridos no que diz respeito a organização do

espaço todas as monitoras consideram bastante importante a organização do espaço no

pré-escolar. Da mesma forma que acham que há relação entre as actividades

desenvolvidas na sala e a organização do espaço, concordam que um espaço acolhedor

contribui/facilita a compreensão das crianças.

O arranjo dos espaços é aconselhável e importante, porque influencia tudo o que

a criança faz, influencia a quantidade e qualidade de actividades que possa desenvolver,

as escolhas que possa fazer e facilita a concretização dos seus planos, as suas relações

com as outras pessoas e o modo como utiliza os materiais e para finalizar é nesta

perspectiva que se pensa num currículo para o pré-escolar, que engloba todas as áreas

do conhecimento e que desenvolva diversas competências nas crianças.

2. A percepção da equipe de coordenação e outras
entidades competentes do pré-escolar no concelho de Santa
Cruz

Todos os membros da equipe responderam satisfatoriamente ao questionário.

Três são do sexo feminino e a faixa etária varia entre 24 a 50 Anos de idade e um do

sexo masculino. Em termos de habilitação literária, uma está a fazer licenciatura em

educação de infância na UNICV, e os outros são licenciados em áreas diferentes. O

tempo de serviço dos nossos inquiridos varia entre 1 a 34 anos de serviço.

Relativamente a questão sobre a participação em alguma acção de formação na

área do pré-escolar, responderam que costumam sempre participar nessas acções de

formação e que muitas vezes é feita pela, Câmara Municipal pela própria delegação, por

instituições religiosas, etc. e sobretudo costumam realizar acções de formação para os

monitores. Nomeadamente nas áreas como higiene, saúde, ambiente e direito da criança.

No que tange a importância da educação pré-escolar, os inquiridos consideram

muito importante a educação pré-escolar, justificando por um lado que oferece

oportunidade das crianças aprenderem a conviver, socializar, expor o seu conhecimento

e por outro permite que a criança desenvolva aptidões que quando for para o ensino

básico irá facilitar no seu processo de ensino – aprendizagem. Os inqueridos consideram
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muito importante ainda a educação pré -escolar em Cabo Verde, sobretudo porque

estimula a criança a continuar a integrar na educação e a fazer o ensino básico com

vantagem.

Procuramos saber se a educação pré-escolar contribui para igualdade de

oportunidades de todas as crianças Cabo-verdianas, consideram razoável porque existe

condições e métodos diferenciados em cada jardim e materiais insuficientes, falta de

formação de monitores e por não pesquisarem sobre os problemas/dificuldades

encontradas durante o processo de desenvolvimento da aprendizagem, e isso faz com

que muitas crianças saem em desvantagem do que outras e portanto muitas vezes não

contribui para uma igualdade de oportunidade de todos.

No que se refere a planificação, a coordenadora, acompanhada das monitoras e

sua adjunta, fazem a planificação mensal com as monitoras do concelho. Em termos das

dificuldades que as monitoras apresentam de acordo com a coordenadora apresentam

dificuldades em preencher fichas, na planificação (fazer e executar), em termos de

língua portuguesa, em ensinar certas expressões.

Aqui podemos notar a questão de formação das monitoras para o

desenvolvimento eficaz da aprendizagem das crianças muitas vezes, as monitoras não

realizam uma actividade como deve ser por falta de formação, pesquisa e experiência

como foi referido pela coordenadora e isso contribui para um desenvolvimento da

aprendizagem muitas vezes com falhas que poderão dificultar a aprendizagem das

crianças no ensino básico. No entanto segundo a coordenadora quando as monitoras

apresentam dificuldades encontram-se sempre disponíveis na Delegação Escolar para

prestarem apoio pedagógico.

Relativamente a importância das áreas da aprendizagem para a coordenadora

todos são importantes, isso porque, cada uma apresenta certos objectivos no sentido de

desenvolverem diversas competências nas crianças. Questionados sobre o tempo

estabelecido para cada actividade (30 minutos), se é suficiente respondeu que sim, mas

no entanto deveria ser acrescentado mais tempo noutras actividades como linguagem e

expressões. A coordenadora é de opinião que deveria ser acrescentado outras áreas de

aprendizagem para além dos que são contempladas no guia de actividades para a
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educação pré-escolar nomeadamente: educação para a cidadania, literacia, e iniciação às

ciências da natureza.

No que se refere ao conhecimento/utilização e adequação do guia curricular os

inquiridos têm conhecimento do guia curricular, e a coordenadora afirma que utiliza

para fazer as suas planificações, justificando que ajuda não só nos objectivos como

também nas actividades, serve como orientação para encontrar conteúdos necessários

para actividades anuais do pré-escolar. E nesse sentido consideram bastante importante

o guia curricular no pré-escolar e que os objectivos vão de encontro a realidade das

crianças cabo-verdianas no entanto poderia ser diversificado alguns conteúdos.

Questionadas sobre as actividades que correspondem às necessidades de todas as

crianças disseram que nem todas as crianças conseguem acompanhar as actividades

propostas pelo guia de actividades curriculares porque as monitoras não estão

preparados. Segundo as coordenadoras as monitoras não conseguem propor actividades

que respondem ás necessidades de todas as crianças por causa de formação e muitas

vezes porque há crianças com necessidades educativas especiais. No entanto quando

uma criança não acompanha ou tem dificuldades em acompanhar é preciso marcar

encontro como pais saber da informação da criança e se for preciso encaminhar a

criança a um psicólogo.

Ainda questionado sobre propostas de outras actividades que atenda a

necessidade de cada criança normalmente são os coordenadores do pré-escolar que o faz

juntamente com a direcção do pré-escolar, psicólogos e outras instituições. Em relação a

propostas/actividades que sugerem para melhorar o guia a fim de contribuir para uma

igualdade de oportunidade no processo de desenvolvimento da aprendizagem das

crianças segundo os coordenadores é preciso mais informações e mais pratica mais

actividades sobre ambiente e natureza, saúde e educação para a cidadania.

Tentamos da mesma forma saber se existe um modelo curricular para a educação

pré-escolar, estes responderam que para o pré-escolar existe somente o guia de

actividades curriculares, e que as actividades são orientadas e propostos nos encontros

com as monitoras.
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De um modo geral as Principais dificuldades deparadas a Nível do Pré-
Escolar Concelho de Santa Cruz

- Materiais didácticos insuficientes;

- Formação Pedagógica insuficiente;

- Pouca Colaboração dos pais no pagamento das quotas;

- Dificuldade das monitoras em adquirir materiais de apoio pedagógico;

- Dificuldade em acompanhar crianças com NEE;

- Fraco acompanhamento das coordenadoras por falta de transporte;

- Insuficiente número de pessoal docente qualificada;

- Número reduzido de coordenadoras, o que dificulta o acompanhamento mais
efectivo no dia-a-dia;

- Falta de coordenação a nível nacional;

- Acumulação de tarefas, o que dificulta o apoio pontual na atribuição assumida.

No que diz respeito a implementação do novo diploma que dá acesso à todas as

crianças o ingresso no EBI independentemente da frequência do jardim, a opinião da

equipe de coordenação e a das monitoras não se divergem.

Tanto para os equipe de coordenação como para as monitoras a implementação

dessa lei influenciou de forma negativa a frequência das crianças no jardim e justificam

suas respostas com a falta de formação e informação por parte dos pais e encarregados

de educação. Pois afirmam que os pais preferem deixar as crianças em casa de vizinhos

e parentes, ao invés de deixarem no jardim, muitas vezes por não pagarem as pequenas

quotas, outras vezes simplesmente por acharem que não tem qualquer diferença ou

importância a frequência do pré - escolar.

Salientam que muitos pais colocavam os filhos no jardim só para poderem

ganhar o direito de frequentar o EBI, e agora que sabem que tem acesso a este sem a

frequência, simplesmente não matriculam as crianças ou se matriculadas muitos acabam

por desistir no decorrer do ano lectivo.



Educação pré - escolar no concelho de santa cruz

61

E importante salientar que segundo a equipe de coordenação essa repercussão

não deu a parecer no momento das inscrições, porque ouve neste ano lectivo 2008/2009,

um aumento significativo a nível das matrículas. As monitoras inqueridas disseram que

muitas crianças começaram a frequentar o jardim e desistiram no meio do ano lectivo,

disseram também que quando pedem justificação aos encarregados de educação eles

têm sempre uma resposta, «agora sequer as crianças precisam frequentar o jardim

para poder ter acesso ao EBI, e vocês ainda querem que paguemos quotas».
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3. Considerações finais

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.

Nesta análise chegamos a entender que as monitoras não realizam os seus

próprios planos mas sim, aproveitam daquilo que é feito mensalmente em conjunto com

a equipe de coordenação do pré-escolar no encontro para discutirem e aprofundarem os

seus conhecimentos. Entendemos que as monitoras poderiam aproveitar do plano que é

feito pelos coordenadores para acrescentarem outras actividades de acordo com o

contexto onde esta inserido o jardim.

Da mesma forma verificamos que a maioria das monitoras não conhecem o guia

curricular para a educação pré-escolar, não fazem pesquisas para aumentarem os seus

conhecimentos e dinamizarem as suas actividades aproveitam dos materiais que é

fornecido pelos coordenadores juntamente com os planos para fazerem as suas

actividades.

Segundo os inquiridos o guia de actividades curriculares, contribui para o

desenvolvimento da aprendizagem, alguns dizem utilizar o guia como forma de

aprofundarem os seus conhecimentos, que os ajuda a desenvolver diversas

competências por parte das crianças. Uma vez que responderam assim os questionários,

notamos que isso não é posto na prática.

No questionário aplicado constatamos que os monitores ainda acham muito

importante o guia curricular no pré-escolar mas, somente uma minoria é que utiliza.

Mas entendemos a partir da análise que muitos não utilizam por não terem acesso, por

não conhecerem, por falta de formação e porque o guia não apresenta sugestões de

temas apenas as áreas de aprendizagem, alguns mesmos justificam que durante muito

tempo trabalhando com as crianças nunca conheceu o guia e nem os coordenadores

utilizam no encontro de planificação.
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É importante referir que durante a realização deste trabalho fala-se muito do guia

curricular por ser um instrumento de extrema valia para o pré-escolar e de grande apoio

a pratica pedagógica nos jardins-de-infância, e esta como já anteriormente referido,

facilita, melhorando a actuação dos profissionais da educação de infância.

No entanto a partir do questionário aplicado a equipe de coordenação

verificamos que estes fazem a planificação dias antes do encontro com os monitores e

que na planificação levam o plano pronto a discutirem e com sugestões de actividades,

que utilizam o guia de actividades curriculares e outros livros sempre para fazerem as

suas planificações, portanto entendemos que os coordenadores devem apresentar os

materiais que utilizam aos monitores para poderem ter acesso e conhecerem e também

para aprofundarem os seus conhecimentos sobre diversos temas.

Em fim assim como vários concelhos, concelho de santa cruz também apresenta

suas dificuldades, e vem sofrendo serias alterações, com a implementação da lei

educação para todos. As monitoras precisam trabalhar mais e em sintonia com a equipe

de coordenação e com especialista como forma de aprofundar seus conhecimentos dar

mais a qualidade da educação pré-escolar.

  E desta forma mesmo para os que não têm nenhuma formação a nível do pré-

escolar terão oportunidades de desenvolveram e aprofundarem cada vez mais os seus

conhecimentos através de troca de ideias e um saber - fazer com eficiência/eficácia.
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Conclusão/Recomendações
Ao longo deste trabalho verificamos que é preciso formar os monitores como

forma de trabalharem duma forma eficaz para o desenvolvimento da aprendizagem das

crianças. Os monitores consideram a etapa da educação pré-escolar muito importante e

que este contribui para o desenvolvimento integral da criança principalmente no ensino

básico. Desta forma pretendemos recordar as nossas perguntas de partida que formaram

o fio condutor ao longo desta investigação: Quais as principais dificuldades tem vindo a

enfrentar nestes últimos anos? Quais os impactos da implementação do novo diploma

que dá acesso à todas as crianças o ingresso no EBI independentemente da frequência

do jardim

De acordo com o tema utilizamos a metodologia de estudo de caso, que segundo

Trilha (1997:183), é uma técnica de feedback que consiste no estudo em profundidade

de uma situação concreta, por parte do grupo responsável que se irão dar em situações

análogas. Para o desenvolvimento do tema escolhemos uma amostra de 20 monitoras

uma de cada zona do concelho como forma de ter informações precisas sobre todas as

partes do concelho,

Após todo o caminho percorrido ao longo dessa investigação, dar conta das

conclusões à luz da realidade observada não se revela tarefa fácil, pelo que queremos

evidenciar a provisoriedade e limitação da mesma.

No decorrer do nosso trabalho, encontramos algumas dificuldades,

principalmente na recolha de bibliografias, que em relação à Educação Pré-escolar, os

documentos são raros, não tivemos acesso a todos os documentos que permitiam

caracterizar este nível de educação, no referido concelho.

Em relação ao tema em causa, chegamos a conclusão que desde há muito tempo

diversos autores nos seus estudos, têm vindo a dar os seus contributos através de suas

teorias, dando assim, uma grande importância a Educação Pré-escolar; mas cabe ainda a

sociedade educativa atentar mais a essa importância a fim de também contribuir para o

sucesso das aprendizagens das crianças que as frequentam. É com base nas teorias

acima desenvolvidas que demonstramos alguns desses autores e as suas ideias sobre o

tema em causa.
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É de considerar que o aprofundamento do conhecimento sobre a Educação Pré-

escolar é estimulante, não apenas para aqueles que a ela se dedicam ou sobre ela

pesquisam, mas sobretudo para todos os profissionais da educação, bem como para a

sociedade em geral e em particular para as crianças que dela se usufruem.

A luz dos dados observados, é bem visível que há uma discrepância entre os

estabelecimentos no que tange a participação das famílias das respectivas crianças neste

processo. Em uns jardins há uma forte participação desses, e em outras não se nota essa

participação sabendo do papel fundamental e imprescindível da família no

desenvolvimento das crianças.

Crianças essas que segundo os dados, têm a idade compreendida entre os 2

(dois) a 6 (seis) anos de idade, cuja as famílias tem diferentes habilitações literárias e

profissões ou desempenham diferentes funções na sociedade, fazendo com que as

crianças levem para os jardins diferentes tipos de comportamentos.

De acordo com a realidade observada, podemos constatar ainda que apesar de

muitos esforços e apoios que se têm efectuado para o sector do pré-escolar, ainda

existem constrangimentos e obstáculos que levem a diversas estagnações e dificuldades

no desenvolvimento desta: no concelho de santa cruz, existe uma grande diversidade

estrutural, financeira e logística; a maioria dos jardins-de-infância pertence a

identidades diferenciadas, como igrejas e organizações não governamentais, provocando

a uma grande discrepância nos parâmetros anteriormente mencionados.

Assim o nosso objectivo é apresentar a importância da existência ou frequência

do pré-escolar, identificar e analisar os reais impactos da implementação do novo

diploma que dá acesso à todas as crianças o ingresso no EBI independentemente da

frequência do jardim, e as reais dificuldades que o pré-escolar enfrenta nesse concelho.

No entanto das respostas dos inquiridos pudemos verificar que a maioria mostra se

inconformado com a implementação desse diploma, e ainda se são varias as

dificuldades que este enfrenta.

Os coordenadores dizem estar a par da situação, mas não prometem fazer nada

que possa mudar essa situação. Tem muitas perspectivas para o novo ano lectivo que se
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inicia mas, não para melhorar ou mudar a opinião dos pais e encarregados de educação

em relação a importância da educação do pré-escolar no processo de ensino

aprendizagem de uma criança.

No entanto a partir da análise dos dados recolhidos as monitoras não tem dado

mais ênfase aos seus trabalhos porque a maioria não conhece os dos instrumentos mais

importantes, e que oferece muito apoio as monitoras no desempenhar de suas funções.

Verificamos também que as monitoras são pouco criativas, pois sequer planeiam suas

actividades e não utilizam da criatividade para produzirem seus próprios materiais

didácticos, para dar ênfase aos seus trabalhos e assim fazer os pais e as próprias crianças

ganharem o gosto pela frequência do jardim, sem falar na resolução da problemática dos

materiais didácticos. Sendo assim não fazem actividades que atendam a necessidades de

todas as crianças por falta de formação/experiência e por não terem acesso aos livros de

actividades escolares, o que reflecte na opinião dos encarregados de educação, no que

diz respeito a importância do pré-escolar.

De um modo geral a educação pré-escolar em santa cruz caracteriza se como

razoável, dado que, tem um numero razoável de jardim, e que responde a necessidade

das crianças com excepção de alguns, os profissionais estão se formando com forma de

aperfeiçoar os seus conhecimentos. E importante salientar que o sucesso da educação

depende muito do educador, uma vez que cada profissional é autónomo no desempenho

de suas funções. Considera se razoável visto que ouve de 2005 a está data uma evolução

a nível de infra-estruturas e a nível do grau de escolaridade dos profissionais desta área.

Podemos então afirmar que as nossas referidas hipóteses: o pré-escolar no

concelho de santa cruz sofre algumas dificuldades, e sofreu algumas alterações no que

diz respeito a frequência das crianças ao jardim depois da implementação da lei

educação para todos, mas concretamente no ano lectivo 2008/2009, dado que este

concelho fica no interior da ilha de Santiago, e todos nos temos a consciência de que

muito pais do interior possuem um nível académico muito baixo, e isto pesa muito no

que diz respeito a formação informação. As pessoas do interior possuem uma

mentalidade atrasada no que diz respeito a educação e formação. Importante salientar

que os resultados do centro urbano diferem se das do meio rural, porque as pessoas já se

encontram nu nível mais alto, a nível tecnológico e estão bem informadas.
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Nesse sentido para o desenvolvimento de todas as crianças de forma equitativa,

para que todos possam evoluir duma forma integral deixaremos algumas

propostas/sugestões tanto para os monitores e coordenadores como também para o guia

de actividades curriculares do pré-escolar.

Propostas de sugestões e algumas recomendações

 Os coordenadores deverão sempre realizar acções de formações, em sintonia

com os especialistas de cada área;

 Nos encontros devem ser discutidos a forma como trabalhar cada conteúdo

temático e as monitoras por sua vez devem realizar os seus próprios planos;

 Os monitores mesmo para os que não têm nenhuma formação através da

pesquisa poderão aprofundar os seus conhecimentos não esperando somente para os

coordenadores;

 Os coordenadores deverão orientar os monitores para a realização do

projecto curricular para cada área de aprendizagem;

 Para a realização das planificações levar material necessário principalmente o

guia de actividades curriculares no sentido de saberem quais os recursos a utilizarem

para desenvolverem as suas actividades;

 Os monitores deverão realizar actividades mais dinâmicas com muitos jogos

para as crianças envolvendo pais e encarregados de educação;

 Devem levar as crianças a realizarem pequenas pesquisas/experiências de

forma a desenvolverem os seus conhecimentos;

 O guia deveria apresentar também actividades com conteúdos temáticos para

cada faixa etária;

 Para além das áreas de aprendizagem deveria ser acrescentado outras como:

educação para os valores, educação para a prevenção dos acidentes, educação para a

cidadania e educação ambiental.

 A coordenação junto as monitoras podiam realizar actividades como palestras

para falarem de diversos conteúdos como, importância do pré escolar, importância da

participação dos pais na vida escolar dos filhos.

 Que as monitoras usem da criatividade para produzirem, matérias didácticos,

novas actividades com forma de superar certas dificuldades.
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Ainda sugerimos algumas orientações para o desenvolvimento dos conteúdos

curriculares programáticos, segundo os princípios orientadores da definição e do

desenvolvimento do programa propostos por Afonso e Fonseca (Abril 2005) para o

nível de Ensino Pré-Escolar.

 Os orientadores e monitores deveram planificar conteúdos que permitem que

as crianças desenvolvam tarefas diversificas segundo estratégias orientadoras como:

 Consistência interna entre conteúdos, objectivos gerais e específicos, e

situações de aprendizagem propostas;

 Abordagem integrada dos diversos tema, em particular dos direitos humanos,

cidadania e cultura da paz, salientando as suas relações e implicações, numa perspectiva

transversal e global, em conformidade com as orientações curriculares;

 Aprendizagem significativas, úteis e contextualizadas, partindo da realidade

próxima das crianças, das suas próprias iniciativas e acções, ajudando-as a desenvolver

capacidades e competências e a serem capazes de ter determinadas atitudes e

comportamentos;

 Metodologias consistentes com os princípios da interacção e da construção de

novas aprendizagens, tendo presente que as crianças adquirem novos conhecimentos,

com base nas experiências e saberes que possuem, na interacção permanente com o que

as rodeis – explorando, experimentando, descobrindo e vivenciando.

Percebendo da importância da visibilidade do estudo, acreditamos ter

contribuído modestamente com uma chamada de atenção para as vantagens da

Educação Pré-escolar, levando aos agentes educativos, e principalmente os políticos a

reflectirem sobre a tomada de medidas práticas, no sentido de criarem condições para

melhoramento desse nível de educação no concelho de santa cruz.
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