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DESPACHO N.º 02/MECAE/VI/2015

Destituição do Presidente da Agência Especializada de
Investimento

Considerando que:

·     A   Agência Especializada de Investimento (AEI) foi criada
pelo Decreto-lei n.º 34/2014, de 3 de dezembro, tendo os
seus Estatutos, publicados em anexo, entrado em vigor no
dia 1 de janeiro de 2015;

·     Nos termos da alínea g) do número 3.º do artigo 14.º do
Decreto-lei n.º 6/2015, de 11 de março, que aprovou a
orgânica do VI Governo Constitucional e do artigo 7.º do
Decreto-lei n.º 34/2014, de 3 de dezembro, a AEI está sob
tutela e superintendência do Ministro de Estado,
Coordenador dos Assuntos Económicos;

·       O Presidente da AEI foi nomeado pela Secretária de Estado
para o Apoio e Promoção do Setor Privado do V Governo
Constitucional, pelo Despacho n.º 1/SEAPRI/2015, do dia
5 de janeiro de 2015, publicado na II Série do Jornal da
República de 9 de janeiro de 2015, tendo o respetivo
contrato de trabalho sido assinado no mesmo dia;

·      O aludido Despacho se limitou a reproduzir o disposto no
número 2.º do artigo 12.º dos Estatutos da AEI, quanto aos
critérios de nomeação do Presidente, não tendo enumerado,
nem identificado convenientemente as características e a
reconhecida capacidade técnica e de gestão, isenção e
imparcialidade, do Presidente que justificam a sua
nomeação para um cargo público;

·     Antes  da sua nomeação, o Presidente assinou também,
com a  AEI  um contrato de trabalho para exercer as funções
de técnico sénior de apoio e promoção do setor privado;

·      À data atual, o Presidente da AEI detém, por um lado, uma
nomeação e um contrato de trabalho para o exercício das
funções de Presidente da AEI e, cumulativamente, um
contrato de trabalho como funcionário da mesma
instituição.

Tendo em conta que:

·    A  AEI  estando integrada no âmbito da administração
indireta do Estado está vinculada às normas e princípios
aplicáveis à Administração Pública,  não só no que se refere
à sua organização administrativa, gestão financeira e de
pessoal, mas também relativamente à estrita prossecução
do interesse público;

·       A nomeação de um Presidente de Instituto Público investe
o nomeado de funções públicas, reclamando, para além de
uma nomeação justificada, nos termos da lei, o exercício de
funções a título de exclusividade.

Considerando, ainda, que:

·    Decorridos quase 6 meses desde a tomada de posse do
Presidente, a relação institucional com a tutela tem sido
dificultada por comportamentos impróprios do Presidente,
de quem se espera  reconhecida capacidade de isenção,
imparcialidade e profissionalismo;

·     O Presidente procedeu à contratação de três funcionários
permanentes para  a  AEI sem observar o respetivo período
probatório exigido por lei para a sua contratação;

·   Tem havido uma falta de colaboração generalizada do
Presidente com a tutela, dificultando a coordenação da
atividade da AEI, no âmbito geral da coordenação
económica levada a cabo pelo Ministro de Estado,
Coordenador dos Assuntos Económicos, nos termos
previstos na orgânica do VI Governo. Cite-se, a título de
exemplo, a excessiva e injustificada demora em responder
a solicitações da tutela e à prestação de informações
legalmente devidas;

Rui Correia
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dos padrões relevantes, devendo,para além, identificar os encargos mínimos exigidos para considerar cumprido cada padrão
com vista à acreditação dos estabelecimentos de educação pré-escolar.Ainda, devem ser determinados a aplicabilidade dos
padrões, podendo ser de aplicação geral, de aplicabilidade seletiva ou complementar, tal como previsto no número 3 do artigo
3.º deste mesmo Diploma Ministerial. Os padrões contidos no caderno de encargos são enquadradosna natureza dos padrões
chaves já determinada no número 2 do artigo 3.º do diploma regulamentador em questão.

A determinação dos encargos mínimos dos indicadores dos padrões previstos no caderno de encargos aprovados por este
Despacho é resultado de um processo de análise rigorosa,que incluiu a consulta com parceiros do Ministério da Educação na
área da educação infantil, com o objetivo de assegurar a adequação dos indicadores à realidade local, acautelando-se, assim, o
respeito pela norma prevista no número 2 do artigo 4.º do Diploma Ministerial n.º 4/2015, de 11 de Fevereiro.

Assim, em cumprimento do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 29/2012, de 3 de Julho, e no âmbitodo Despacho do
Primeiro Ministro n.º 0/2/GPM/VI/2015, de 2 de Junho sobre o exercício em substituição temporária das funções de Ministra da
Educação pela Vice Ministra da Educação I, é aprovado o Caderno de Encargos para a primeira acreditação dos estabelecimentos
de educação pré-escolar, o qual prevê um total de 20 padrões de aplicação geral, 7 padrões de aplicabilidade seletiva e 6 padrões
de aplicabilidade complementar, e que consta em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.

Publique-se

Dili, 15 de Junho de 2015

A Ministra Interina,

Dulce de Jesus Soares

ANEXO: CADERNO DE ENCARGOS  PARA   A  PRIMEIRA   ACREDITAÇÃO   DOS  ESTABELECIMENTOS   DE
EDUCAÇÃO  PRÉ-ESCOLAR

PARTE  :    ACREDITAÇÃO   INSTITUCIONAL

Padrão-Chave 1: As instalações (infraestruturas educativas e saneamento) e equipamentos do estabelecimento de educação pré-escolar são 
adequadas ao desenvolvimento da criança de modo a promover, nomeadamente, a sua higiene, saúde pública, segurança e alimentação 
Padrão Indicador Encargo Mínimo Definição do Indicador 
Padrões de Aplicação Geral 
A qualidade das 
instalações físicas do 
estabelecimento são 
adequadas para a 
educação pré-escolar 

Nível da qualidade 
das instalações 
físicas 

Qualidade média 
satisfatória das 
instalações físicas 

São instalações físicas as facilidades físicas do estabelecimento 
escolar, nomeadamente salas de aula, casa de banho, cozinha, muro 
ou cerca. 
A média total das instalações deve atingir no mínimo o valor 1 para 
ser considerada “satisfatória”. 
Média da qualidade das diversas instalações físicas do edifício 
escolar, com base na determinação da sua condição dentro de uma 
variável de qualidade “bom” (valor de 2 pontos), “satisfatório” 
(valor de 1 ponto) ou “insatisfatório” (valor de 0 ponto).  
A média é calculada pela divisão da soma do valor pontual de 
qualidade das doversas instalações físicas dividida pelo número 
total de instalações físicas do estabelecimento escolar. 

O acesso das crianças 
à casa de banho é 
garantido durante o 
período escolar 

Casa de banho no 
estabelecimento 
escolar 

No mínimo 1 casa 
de banho escolar 
(sim/não) 

Acesso à casa de banho escolar dá-se quando da  existência de uma 
ou mais casas de banho que formam efetivamente parte do 
estabelecimento escolar, estando sob a sua responsabilidade, e, 
preferencialmente, sendo de uso exclusivo do estabelecimento de 
educação pré-escolar, independentemente destas serem 
determinadas para o uso dos educadores e/ou crianças. 
A possibilidade de acesso das crianças às casas de banho públicas 
presentes na comunidade ou de outras instituições não assegura o 
cumprimento do encargo mínimo. 
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O acesso à água 
adequada para 
consumo e higiene é 
assegurado às crianças 
durante o tempo 
escolar 

Disponibilidade de 
água para o 
consumo (potável) 
e higiene das 
crianças 

Acesso regular à 
água para 
consumo 
(potável) e 
higiene (sim/não) 

O acesso pode ser dado através de fonte de água potável no 
estabelecimento escolar ou na sua proximidade, ou como resultado 
da implementação de uma politica do estabelecimento escolar de 
fomentodo fornecimento de água potável para o consumo e higiene 
das crianças durante o tempo escolarpelos pais ou responsáveis. 

Padrões de Aplicabilidade Seletiva 
É assegurado um 
acesso minimamente 
efetivo às facilidades 
de casa de banho 

Relação entre o 
número de casas de 
banho do 
estabelecimento 
escolar e número 
de crianças 
matriculadas 

Relação máxima 
de 1:50 

Padrão aplicável para os estabelecimentos com mais de 100 
crianças matriculadas aquando do início do ano letivo. 
O acesso às facilidades de casa de banho dá-se quando da 
existência de casas de banho que formam efetivamente parte do 
estabelecimento educacional, estando sob a sua responsabilidade, 
e, preferencialmente, sendo de uso exclusivo do estabelecimento 
escolar, independentemente destas serem determinadas para o uso 
dos educadores e/ou crianças. 
A relação do acesso efetivo é calculada através da divisão do 
número de casas de banho acessíveis pelo número de crianças 
matriculadas. 

Padrões de Aplicabilidade Complementar 
Higiene das crianças é 
promovida através da 
garantia de acesso às 
facilidades para a 
higienização das mãos 

Facilidade para a 
higienização das 
mãos 

Uma facilidade 
para higienização 
das mãos 

A facilidade em questão pode ser uma pia ou bacia para lavagem 
das mãos, de caráter permanente ou temporária, feita de material de 
cerâmica, plástico ou material local instalada em qualquer local do 
estabelecimento escolar (interno ou externo). É ainda considerado 
como facilidade para a higienização das mãos o uso de 
instrumentos alternativos, como gel de mãos ou toalhas 
humedecidas. 

Padrão-Chave 2: O ambiente de educação escolar e os materiais proporcionados e disponibilizados às crianças possuem a qualidade necessária 
para apoiar  o desenvolvimento pleno da criança 
Padrão Indicador Encargo Mínimo Definição do Indicador 
Padrões de Aplicação Geral 
O ambiente, através 
das suas facilidades e 
características,  possui 
a capacidade básica 
para apoiar o pleno 
desenvolvimento da 
criança 

Número de fatores 
relativos às 
facilidades e 
características 
conducentes ao 
desenvolvimento 
da criança (como 
acesso a um espaço 
exterior, adequação 
do espaço interior, 
facilidades de 
biblioteca, entre 
outros) 

2 fatores Os fatores conducentes ao desenvolvimento da criança mesuráveis para a 
determinação do indicador são: 
-  existência de uma área externa para a implementação de atividades 
recreativas e de exercício físico: independente de haver ou não um parque 
infantil 
- existência de uma biblioteca ou centro de leitura: podendo esta 
seencontrar em peça ou área específica e/ou exclusiva,separadada sala de 
aula ou dentro da própria sala de aula 
- espaço adequado para a aprendizagem: relação máxima de 1 sala de aula 
para 40 crianças por turno escolar 
- facilidades de usoexclusivoao estabelecimento escolar: sendo assegurado 
no mínimo o uso exclusivo das salas de aula pelo estabelecimento escolar 
- localização do estabelecimento escolar capaz de promover o bem estar e o 
ensino: não proximidade de lugares de risco para a saúde das crianças ou 
sossego no processo de ensino (distância mínima ideal de 30 metros de 
locais de lixo comunitário, locais de criação de animais domésticos, valas 
ou outras águas poluídas, hospital ou local para realizações de atividades de 
jogos) 

Padrões de Aplicabilidade Seletiva 
Garantia da segurança 
física das crianças 
durante o período 
escolar 

Instalação de muro 
ou cerca, quando 
necessário 

Instalação de 
muro ou cerca 
(sim/não) 

A aplicação do padrão aos estabelecimentos escolares é determinada em 
virtude da sua localização geográfica: (a) no centro urbano da capital do 
Município ou do Posto Administrativo; (b) em ruas ou estradas principais 
ao nível do Suco; ou (c) áreas de acentuada elevação geográfica. 
A identificação da localização geográfica dá-se pelas coordenadas GPS do 
edifício do estabelecimento escolar. 

Padrões de Aplicabilidade Complementar 
Educadores têm o 
conhecimento da sua 
conduta esperada para 
assegurar o 
desenvolvimento 
pleno da criança 

Código de Conduta 
ou Ética dos 
Educadores da 
Infância 

Existência de um 
Código de 
Conduta ou de 
Ética (sim/não) 

Entende-se como Código de Conduta ou Ética um documento aprovado no 
âmbito do estabelecimento escolar que orinte a conduta esperada pelos 
educadores em cumprimentos dos seus deveres através da identificação de 
regras de ações e/ou de comportamentos (positivas e/ou proibitivas). 
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Estabelecimento escolar 
com a capacidade de 
monitorar a presença das 
crianças e a assiduidade 
dos educadores 

Registo da 
presença das 
crianças e 
assiduidade do 
educador 
completo de 
forma regular  

Registo regular de 
presenças 
(sim/não) 

O cumprimento deste indicador requer o registo regular de ambas a 
presença das crianças e a assiduidade do educador. 
Por regularidade entende-se o preenchimento mensal de livro ou tabelas, 
sem acentuadas interrupções, evidenciada pelo preenchimento de uma 
maneira evidentemente sistemática, evidenciado pela apresentação de uma 
cópia do registo em questão. 

Estabelecimento escolar 
possui a capacidade de 
monitorar o uso de seus 
bens  

Número de 
registo de 
inventário num 
ano 

Um registo anual O inventário relaciona-se com o registo dos bens do estabelecimento 
escolar, que deve conter no mínimo os bens móveis, como mobiliário e 
equipamentos, podendo incluir ainda materiais de ensino e/ou materiais 
perecíveis. 
O estabelecimento cumpre com este padrão quando da submissão do 
inventário aos serviços municipais ou centrais de educação, ou quando do 
arquivo do registo no próprio estabelecimento escolar, como evidenciado 
pela apresentação de uma cópia do inventário.  

Padrões de Aplicação Seletiva 
A presença dos 
educadores é garantida, 
assegurando a dedicação 
do tempo necessário para 
a implementação da 
componente letiva e não 
letiva  

Nível médio da 
presença do 
educador 
durante as horas 
de trabalho 

Suficiente (ou 
média igual ou 
superior a 2 
pontos)  

Padrão aplicável aos estabelecimentos com educadores de 
infânciaintegrados no Estatuto da Carreira Docente com mais de um ano de 
trabalho no estabelecimento escolar sujeito à acreditação. 
Cumprimento do indicador é determinado pelo resultado da avaliação 
extraordinária de desempenho implementada no âmbito do Diploma 
Ministerial n.º 3/ME/2014, de 26 de Fevereiro. 
Por presença durante as horas de trabalho entende-se as horas de trabalho 
de acordo com as regras do funcionalismo público (8 horas diárias de 
trabalho) . 
O cálculo da média do nível de presença dá-se pela média do resultado da 
avaliação de desempenho dos educadores relevantes, aonde 4 pontos 
equivale à “muito bom”,  3 pontos à “bom”, 2 pontos à “suficiente”, e 1 
ponto à “insuficiente” (representada pela fórmula: soma total dos resultados 
de todos os educadores/n.º de educadores).  

Às crianças é garantido o 
ensino de acordo com a 
carga horária prevista em 
instrução do Ministério 
da Educação ou plano 
educativo    

Nível médio de 
lecionação de 
acordo com a 
carga horária 
estipulada 

Suficiente (ou 
média igual ou 
superior a 2 
pontos) 

Padrão aplicável aos estabelecimentos com educadores de infância 
integrados no Estatuto da Carreira dos Docentes com mais de um ano de 
trabalho no estabelecimento escolar sujeito à acreditação. 
Cumprimento do indicador é determinado  pelo resultado da avaliação 
extraordinária de desempenho implementada no âmbito do Diploma 
Ministerial n.º 3/ME/2014, de 26 de Fevereiro. 
A carga horária relaciona-se à carga horária determinada no Estatuto da 
Carreira Docente, e é de  um máximo de 24 horas semanais. 
O cálculo da média do nível de lecionação dá-se pela média do resultado da 
avaliação de desempenho dos educadores relevantes, aonde 4 pontos 
equivale à “muito bom”,  3 pontos à “bom”, 2 pontos à “suficiente”, e 1 
ponto à “insuficiente” (representada pela fórmula: soma total dos resultados 
de todos os educadores/n.º de educadores). 

Padrão de Aplicabilidade Complementar 
Gestão do 
estabelecimento escolar 
implementada com a 
efetiva participação dos 
pais ou responsáveis 

Implementação 
de encontros 
regulares com 
representantes 
dos pais ou 
responsáveis 
sobre a gestão 
do 
estabelecimento 
escolar 

2 encontros no 
período de 1 ano 

O cumprimento do indicador dá-se pela realização de encontros de diálogo 
com um grupo de pais ou responsáveis, quer estes formem uma associação 
representativa (como por exemplo Associação de Pais), quer estes formam 
um grupo de consulta de natureza esporádica, com base num convite para a 
participação em encontros de consulta para todos os pais ou responsáveis 
das crianças. 
O período para a identificação do número de encontros realizados 
relaciona-se ao ano letivo de 2014 ou, alternativamente, a um ano anterior à 
data da prestação da informação ao Ministério da Educação 

 
Padrão-Chave 4: O sistema financeiro do estabelecimento de educação pré-escolar é transparente, assegura a aplicação das normas aplicáveis e 
promove a sustentabilidade financeira do estabelecimento 
Padrão Indicador Encargo Mínimo Definição do Indicador 
Padrões de Aplicação Geral 
O estabelecimento 
escolar promove a 
rigorosa monitorização 
do uso da concessão 
escolar 

Número de 
relatórios 
financeiros 
submetidos 
anualmente 

Três relatórios 
submetidos 
anualmente 

O cumprimento deste indicador dá-se com a submissão aos serviços 
municipais ou centrais do Ministério da Educação do relatório sobre os 
encargos financeiros relativos ao uso do montante relativo à atribuição da 
concessão escolar, de acordo com a instrução para a sua elaboração e a 
periodicidade da sua submissão.  

O estabelecimento 
escolar promove a 
rigorosa monitorização 
da implementação do 
programa de merenda 
escolar 

Número de 
relatórios 
financeiros 
submetidos 
anualmente 

Três relatórios 
submetidos 
anualmente 

O cumprimento deste indicador dá-se com a submissão aos serviços 
municipais ou centrais do Ministério da Educação do relatório sobre os 
encargos financeiros relativos ao uso do montante relativo ao programa de 
merenda escolar, de acordo com a instrução para a sua elaboração e a 
periodicidade da sua submissão. 

Padrões de Aplicabilidade Seletiva 
Os estabelecimentos 
escolares asseguram a 
transparência da gestão 
financeira através da 
elaboração de relatórios 

Elaboração de 
relatórios anuais 
financeiros 

Elaboração de 
relatório anual 
financeiro 
(sim/não) 

Padrão aplicável aos estabelecimentos de educação pré-escolar privativos 
que não formam parte da rede de oferta pública. 
O cumprimento do indicador dá-se com a elaboração oficial de um relatório 
financeiro sobre as receitas e despesas do estabelecimento escolar, quer 
este tenha ou não sido submetido às autoridades nacionais relevantes de 
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ç
anuais financeiros 
englobantes das suas 
receitas e despesas 

acordo com as normas aplicáveis. 
O prazo para a determinação do cumprimento do padrão é de no máximo 
15 meses precedente à aprovação do regulamento para a primeira 
acreditação. 

Padrão-Chave 5: A oportunidade, oferta e capacidade do estabelecimento de educação pré-escolar é otimizada, com vista a assegurar um maior 
acesso das crianças à educação pré-escolar 
Padrão Indicador Encargo Mínimo Definição do Indicador 
Padrões de Aplicação Geral 
O estabelecimento 
escolar mostra-se como 
uma instituição de 
escolha dos pais ou 
responsáveis através da 
manutenção da 
participação da criança 
durante o ano escolar 

Percentagem de 
desistência na 
frequência na 
educação pré-
escolar durante 
o ano escolar 

Inferior à 40% A determinação do valor do indicador é calculado através da identificação 
do diferencial percentual entre o  
número de crianças registadas no início do ano escolar com o número de 
crianças ainda com participação ativa, através da frequência regular, 
quando do mês de Junho do mesmo ano, de acordo com relatórios 
regulares de atividades do estabelecimento escolar (representada pela 
fórmula: 100 – (n.º crianças com frequência regular em Junho de 2014/n.º 
de crianças matriculadas no início do ano escolar de 2014 X 100)  

O estabelecimento 
implementa uma política 
capaz de assegurar a 
aplicação de 
metodologias educativas 
de acordo com a idade da 
criança 

Divisão das 
crianças 
participantes em 
grupos etários 
(de 3 a 5 anos e 
de 5 a 6 anos) 

Divisão das 
crianças em grupos 
etários (sim/não) 

O cumprimento do indicador dá-se com a separação das crianças por faixa 
etária em dois ou três grupos diferentes de 3 a 4 anos, 4 a 5 anos e de 5 a 6 
anos de idade. As atividades escolares dos grupos podem ser realizadas 
durante o mesmo período do dia escolar, através do uso de educadores 
exclusivamente dedicados a um grupo etário, ou através da 
implementação das atividades escolares em horários diferentes sob a 
orientação de um (ou mais) educador comum para os dois grupos. 

Padrão de Aplicabilidade Seletiva 
É assegurada a 
otimização dos recursos 
disponíveis do 
estabelecimento escolar 
através da participação 
de um número amplo de 
crianças no processo 
educativo 

Relação do 
número de 
educador por 
número de 
crianças 

Igual ou superior a 
1:15 

Padrão aplicável aos estabelecimentos de educação pré-escolar que 
integram a rede de oferta pública. 
A determinação do valor do indicador é calculado através da relação do 
número de educadores efetivos no estabelecimento escolar durante ao 
menos 70% do ano escolar e o número de crianças matriculadas no início 
do ano escolar. 

PARTE II: ACREDITAÇÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA 
 
Padrão-Chave 1: Implementação efetiva das orientações curriculares para a educação pré-escolar 
Padrão Indicador Encargo Mínimo Definição do Indicador 
Padrões de Aplicação Geral 
O estabelecimento 
assegura a monitoria do 
progresso da 
aprendizagem e 
desenvolvimento da 
criança de maneira 
regular 

Registo do 
progresso da 
aprendizagem e 
desenvolvimento 
das crianças de 
forma regular  

Dois registos no 
período de um ano 

O cumprimento do indicador dá-se através do preenchimento de 
relatórios individualizados sobre o progresso da aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças, podendo ser no formato de Livro 
Anecdotal distribuído pelo Ministério da Educação ou em outro 
formato de relatório individualizado. 

A participação dos pais 
ou responsáveis forma 
parte integral do 
desenvolvimento da 
criança dentro da 
educação pré-escolar  

Número de 
encontros 
realizados com 
pais ou 
responsáveis 
sobre o progresso 
do 
desenvolvimento 
da criança 

1 encontro no ano O cumprimento do indicador dá-se através da implementação de 
encontros com os pais e responsáveis das crianças com o objetivo de 
relatar o progresso da criança no ambiente escolar. Não se mostra 
necessário assegurar que todos os pais ou responsáveis das crianças 
tenham participado de encontros individualizados, mas que houve 
efetivamente um esforço do estabelecimento de informar os pais ou 
responsáveis de uma maneira sistemática e organizada (por exemplo, 
chamada para encontro com os educadores, chamada para participação 
em demonstrações dos trabalhos e/ou atividades das crianças, etc). 
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Padrões de Aplicabilidade Complementar 
Capacidade dos 
educadores de 
comunicarem-se 
efetivamente com as 
crianças e transmitirem 
o conhecimento, 
fazendo uso, quando 
necessário, de uma 
língua primária não 
oficial compreendida 
pela maior parte das 
crianças 

Uso da língua 
primária das 
crianças, quando 
necessário 

Uso da língua 
primária das 
crianças (sim/não) 

Cumprimento do indicador é determinado pelo uso de língua primária 
não oficial como instrumento de apoio, nomeadamente de 
comunicação e transmissão de conhecimento, ao processo educativo. 
A determinação da necessidade do uso da língua dá-se aos 
estabelecimentos nos quais a maior parte das crianças não possuem 
domínio  de uma das línguas oficiais, possuindo uma compreensão 
suficiente somente em uma das línguas nacionais. 
 

Padrão-Chave 2: O projeto educativo do estabelecimento de educação pré-escolar possui a qualidade necessária para a implementação efetiva 
do currículo nacional 
Padrão Indicador Encargo Mínimo Definição do Indicador 
Padrões de Aplicação Geral 
O estabelecimento 
escolar possui o 
acesso a materiais 
pedagógicos capazes 
de apoiar a 
implementação dos 
diferentes 
componentes 
curriculares  

Nível de acesso a 
materiais 
pedagógico 

Básico O cumprimento do indicador dá-se através do acesso aos materiais de 
diferente natureza relacionado ao ao desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e psicomotor, independente da sua quantidade. 
A determinação do nível “básico”  de acesso tem por base a 
disponibilidade de no mínimo materiais pertencentes a duas das 
diversas categorias identificadas abaixo: 

- Linguagem Oral e Escrita: por exemplo, livros, livros de 
leitura, alfabetos (posters, formas para manipulação), etc 

- Numeracia: por exemplo, blocos, formas geométricas, números 
(posters, formas para a manipulação), unidades, etc 

- Arte e Música: por exemplo, lápis a cores, giz de cera, tintas, 
instrumentos musicais, etc 

- Jogos e Desporto: por exemplo, bolas, cordas, borrachas, 
brinquedos diversos, etc 

O número de 
educadores garante 
que o processo de 
ensino e 
aprendizagem é 
implementado de uma 
maneira que permita o 
desenvolvimento 
pleno da criança e o 
seguimento de seu 
progresso de forma  
suficientemente 
individualizada  

Relação do número 
de educador por 
crianças 

Inferior à 1:40 A determinação do valor do indicador é calculado através da relação do 
número de educadores efetivos que implementem atividades letivas no 
estabelecimento escolar durante o mínimo de 70% do ano escolar e o 
número de crianças matriculadas no início do ano escolar 

O processo de 
aprendizagem é 
assegurado através da 
frequência regular das 
crianças nas 
atividades escolares 

Percentagem da 
média da presença 
das crianças no dia 
escolar 

70% Indicador calculado através da determinação do percentual da média de 
presença das crianças durante três meses (Agosto à Outubro de 2014), 
relativo à presença média do total das crianças que não abandonaram a 
educação pré-escolar com base em dados recolhidos em Junho 2014 
pelo Ministério da Educação (representado pela fórmula: [{soma total 
do número de presença de todas as crianças nos três meses/3}/n.º dias 
letivos nos três meses]/n.º total de criançasX100). 
A presença é analisada através do registo de presenças preenchido ao 
nível do estabelecimento escolar.  
Considera-se como ausência da criança quando da não confirmação da 
sua presença no dia escolar independentemente da existência de 
alguma justificativa para a falta.   

Padrões de Aplicação Complementar 
O acesso aos materiais 
pedagógicos é 
fortalecido através do 
uso de materiais 
disponíveis 
localmente 

Uso de materiais 
locais como 
materiais 
pedagógicos 

Uso de materiais 
locais como 
materiais 
pedagógicos 
(Sim/não) 

O cumprimento do indicador dá-se através da verificação do uso como 
materiais pedagógicos de materiais livremente disponíveis na 
comunidade, tal como pedras, gravetos, sementes, grãos, folhas, espiga 
do milho, e outros. 

As salas de aulas 
conduzem a um 
ambiente com a 
capacidade de 
promover a 
aprendizagem das 
crianças 

Uso das facilidades 
físicas da sala de 
aulas como 
mecanismo de 
apoio ao ensino 

Uso das facilidades 
físicas da sala de 
aulas como 
mecanismo de 
apoio ao ensino 
(sim/não) 

O cumprimento do indicador dá-se através da verificação da exposição 
dos trabalhos e atividades das crianças e/ou materiais de apoio a 
aprendizagem nas paredes ou outros anexos do estabelecimento 
escolar.  
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Padrão-Chave 3: Os educadores de infância possuem a qualidade necessária, nomeadamente em relação à sua habilitação académica, formação 
especializada e experiência, para um ensino de excelência 
Padrão Indicador Encargo Mínimo Definição do Indicador 
Padrões de Aplicação Geral 
Os educadores 
possuem a 
qualificação exigida 
por lei para o ensino 
na educação infantil 

Percentagem de 
educadores com a 
habilitação 
académica de 
acordo com a lei 

100% O cumprimento do indicador dá-se através da verificação da posse da 
habilitação académica de acordo com os registos de recurso humano do 
Ministério da Educação ou publicação oficial dos educadores quer se 
encontrem integrados ou não no Estatuto da Carreira Docente. 
A habilitação académica mínima exigida por lei é a conclusão do nível 
terciário de educação na forma de uma diploma universitário (mínimo 
de nível bacharel)  ou a conclusão da formação complementar 
intensiva para a docência através da certificação de equivalência a um 
diploma universitário pelo INFORDEPE publicada no Jornal da 
República (art. 48.º-2 Lei n.º  14/2008, de 29 Outubro e artigos 77.º e 
78.º do Decreto-Lei n.º 23/2010, de 9 de Dezembro) 

Os educadores 
possuem um nível de 
experiência adequado 
para assegurar um 
ensino de qualidade 

Média de anos de 
experiência na área 
da educação 

Média de 2 anos de 
experiência 
relevante 

O cumprimento do indicador dá-se através do cálculo da média de anos 
de experiência relevante dos educadores ativos no estabelecimento 
quer se encontrem integrados ou não no Estatuto da Carreira 
Docente(representada pela fórmula: soma total de anos de experiência 
de todos os educadores/n.º educadores). 
Considera-se como experiência relevante experiência de trabalho no 
ensino em qualquer nível do sistema educativo, na implementação de 
programas educacionais, como formação, e elaboração de ferramentas 
educacionais. 

Padrão-Chave 4: O estabelecimento de educação pré-escolar implementa de forma efetiva atividades desportivas e extracurriculares para 
assegurar o pleno desenvolvimento da criança e a sua interação com a comunidade local 
Padrão Indicador Encargo Mínimo Definição do Indicador 
Padrões de Aplicação Geral 
O estabelecimento 
escolar promove a 
saúde física das 
crianças como parte 
integrante do plano 
educativo 

Média do número 
de atividades 
desportivas 
implementadas 

3 atividades 
mensais 

O cumprimento do indicador dá-se através da verificação da 
implementação de atividades de caráter desportivo, nomeadamente 
jogos que envolvam o desenvolvimento de alguma habilidade física da 
criança 
A média  é calculada através da identificação do número médio de 
atividades desportivas implementadas em três meses do ano escolar 
(representada pela fórmula: soma das atividades desportivas 
implementadas em três meses/3). 

As crianças possuem 
oportunidades 
regulares para 
interagir com a 
comunidade e o 
mundo a sua volta 

Média do número 
de atividades 
extracurriculares 
implementadas 

1 atividade mensal O cumprimento do indicador dá-se através da verificação da 
implementação de atividades extracurriculares que envolvam a relação 
da criança e do estabelecimento escolar com a comunidade à sua volta. 
Considera-se atividades extracurriculares as visitas de campo a lugares 
na comunidade, celebrações de datas festivas e culturais, participação 
em atividades implementadas por outras instituições ou organizações  
atuando na comunidade local, entre outras. 
A média  é calculada através da identificação do número médio de 
atividades extracurriculares implementadas em três meses do ano 
escolar (representada pela fórmula: soma das atividades 
extracurriculares implementadas em três meses/3). 


