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País parceiro 
na liderança 
do projeto

VBJK - Centre for Innovation 
in the Early Years

Período do 
projeto

Janeiro 2018 – novembro 
2020

Palavras  
-chave

Identidade profissional, 
abordagem integrada 
de educação e cuidados 
(educare), colaboração, 
desenvolvimento 
profissional contínuo 

SOBRE O PROJETO VALUE

VVALUE – Valorizar a diversidade nos cui-
dados e na educação é um projeto (For-
ward Looking Cooperation Project) com 

a duração de três anos (janeiro 2018 – agosto 
2020) cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da 
Comissão Europeia, desenvolvido por um con-
sórcio de parceiros:

 � Bélgica:  VBJK - Centre for Innovation in the 
Early Years, Erasmus University College, Karel 
de Grote University College

 � Dinamarca: DPU - Denmarks institut for Pæda-
gogik, Aarhus University 

 � Portugal: Fundação Aga Khan, ESE – IPSan-
tarém

 � Eslovénia: ERI - Educational Research Institute 

O VALUE centra-se no fortalecimento da cola-
boração entre todos os profissionais envolvidos 
no processo de aprendizagem e de cuidados da 
infância, valorizando a diversidade de contextos e 
experiências destes profissionais. É dada particular 

atenção ao papel e à situação profissional dos 
profissionais menos qualificados: como fortalecer 
o seu papel e identidade profissionais? Como 
envolvê-los em processos de desenvolvimento 
profissional e em atividades de planificação?

Por outras palavras, o projeto VALUE centra-se 
na valorização da diversidade nos cuidados e 
na educação: valorizar a diversidade através da 
colaboração entre profissionais envolvidos nos 
cuidados e na educação da infância ajudar-nos-á 
a criar respostas mais adequadas às necessida-
des de cuidados e aprendizagem da diversidade 
de crianças, famílias e comunidades.

PROJETO-PILOTO

No projeto-piloto português participaram duas 
instituições educativas. 
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ASSOCIAÇÃO PRÓ-INFÂNCIA SANTO 
ANTÓNIO DE LISBOA (LISBOA)
https://www.apisal.org/
Instituição sem fins lucrativos (IPSS) que presta 
serviços de creche (5 grupos), educação pré-es-
colar (6 grupos) e 1º ciclo da educação básica 
(8 grupos). Acolhe um total de 243 crianças na 
educação de infância e de 200 crianças no 1º ciclo 
da educação básica.

ESCOLA BÁSICA SÃO DOMINGOS 
– AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE 
HERCULANO (SANTARÉM)
https://www.facebook.com/EB-S-Domingos-
-Santarem-659966840831938/
Instituição da rede pública com 192 crianças 
distribuídas por 7 grupos do 1º ciclo da educação 
básica (149 crianças) e 2 grupos da educação 
pré-escolar (43 crianças). 

Ambas as instituições se caracterizam pela diver-
sidade social, cultural e étnica das crianças e das 
famílias, reflexo de uma diversidade em crescen-
do dos bairros circundantes.  No entanto, esta di-
versidade não se encontra entre as educadoras de 
infância das instituições, sendo também residual 
entre as assistentes.

Mais informação em Estudo Baseline

JORNADA DE APRENDIZAGEM

O projeto-piloto português analisa como se alcan-
ça a aprendizagem colaborativa entre educadores 
de infância e assistentes através de jornadas de 
desenvolvimento profissional contínuo (DPC), em 
contexto de IPSS e rede pública.

As duas jornadas de aprendizagem VALUE tiveram 
como foco melhorar o reconhecimento da identi-
dade profissional das assistentes, promover a co-
laboração entre educadoras de infância, assisten-
tes e liderança, bem como desenvolver respostas 
integradas de qualidade de educação e cuidados 
junto da diversidade de crianças e famílias.

Embora as 2 jornadas DPC VALUE tivessem sido 
conduzidas de forma diferente nas instituições-pi-
loto, ambas compartilharam objetivos e métodos 
semelhantes. Primeiro, a abordagem participativa 
foi crucial em ambas as jornadas. Os conteúdos 
foram inicialmente decididos em conjunto pelas 
mediadoras de cada equipa, e conjuntamente 
com as participantes no seguimento das 2 jorna-
das. Segundo, ambas se focaram na reflexão sobre 
as práticas profissionais das participantes.

JORNADA DE APRENDIZAGEM VALUE                 
EM SANTARÉM 

 � 11 assistentes operacionais

 � 2 educadoras de infância 

 � 1 coordenadora pedagógica 

 � 2 mediadoras

A jornada de aprendizagem VALUE reforçou a toma-
da de consciência da aprendizagem em participa-
ção, das crianças e dos profissionais, a partir da sua 
própria vivência e experiência diárias. Fundamentan-
do-se também nas linhas orientadoras da pedago-

https://www.apisal.org/
https://www.facebook.com/EB-S-Domingos-Santarem-659966840831938/
https://www.facebook.com/EB-S-Domingos-Santarem-659966840831938/
https://www.value-ecec.eu/?p=3900
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gia da infância (inclusão da diversidade, colaboração, 
integração de cuidados e educação). No início e no 
final do processo realizaram-se encontros de equipa, 
reunindo as educadoras de infância, a coordenadora 
pedagógica e as assistentes operacionais. 

JORNADA DE APRENDIZAGEM VALUE EM LISBOA

 � 17 ajudantes/auxiliares de educação

 � 11 educadoras de infância 

 � 1 diretora pedagógica

 � 1 diretora técnica

 � 2 mediadoras 

A jornada VALUE promoveu a tomada de consciên-
cia partilhada e a valorização de cada profissional e 
do seu saber-fazer; o desenvolvimento do trabalho 
em equipa como prática quotidiana dos profissio-
nais e da direção; o estabelecimento de práticas de 
comunicação e interação sensíveis às necessidades 
de cuidados e educação da diversidade de crianças, 
famílias e comunidades. Os encontros entre educa-
doras de infância e ajudantes/auxiliares de educação 
fomentaram perspetiva e motivação para o diálogo 
colaborativo entre estes dois grupos profissionais. 

LIÇÕES APRENDIDAS COM O PILOTO

A análise e a interpretação dos dados recolhidos 
nas entrevistas a grupos-referência (focus group) 
e nos portfólios de investigação das mediadoras 
permitiram alcançar entendimentos valiosos 
sobre o caso VALUE português. 

O caso evidencia importantes mudanças de men-
talidade e aprendizagem: 

 � A criação de espaços e tempos de respeito 
para escutar as perceções de cada grupo 

profissional é um ponto de partida crucial 
para o desenvolvimento da confiança entre 
participantes e mediadores e para envolver 
os primeiros nos processos da jornada de 
aprendizagem. 

 � A jornada de aprendizagem precisa de 
se situar num enquadramento teórico e 
empírico explícitos para sustentar o diálogo 
reflexivo e crítico acerca das práticas em 
educação de infância. 

 � A liderança precisa de ser partilhada ao longo 
da jornada de aprendizagem. Significa que a 
direção (pedagógica e técnica) está envolvi-
da na construção da abordagem colaborativa 
para responder à diversidade. Remete-nos 
para um tipo de direção que – de modo a 
liderar colaborativamente – precisa de estar 
envolvida com os participantes na jornada de 
aprendizagem; um tipo de direção disposta 
a envolver-se numa liderança partilhada em 
processos de tomada de decisão. 

Mais informação em Relatório português e Roteiro

GRUPO DE PARCEIROS FORMAIS 
E INFORMAIS (STAKEHOLDERS)

O piloto português encontra-se a trabalhar na 
ampliação do diálogo interno das instituições 
junto de parceiros formais e informais, com o 
propósito de evidenciar o impacto do piloto e de 
consolidar os objetivos do projeto VALUE. 

OBJETIVOS 

 � Chamar a atenção para os benefícios da im-
plementação de jornadas DPC com profissio-
nais das instituições educativas, em particular 
com assistentes operacionais/ajudantes e/ou 
auxiliares de educação, envolvendo a direção 
da instituição desde o início.

https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2020/11/Country-Report_single-page_-PT.pdf
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2021/01/ROADMAP-PT.pdf
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 � Facultar informação acerca do desenvolvi-
mento do projeto VALUE.

 � Dar seguimento e facultar informação sobre 
o processo e os resultados dos pilotos VALUE. 

 � Disseminar os resultados do projeto VALUE e 
cocriar recomendações no âmbito das políticas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram desenvolvidas recomendações no âm-
bito das políticas educativas, locais e nacionais, 
visando questões-chave da educação de infância. 
Basearam-se nas trajetórias dos dois pilotos VALUE 
portugueses e nas expetativas dos participantes.  

PONTOS DE REFERÊNCIA 

 � Investir em iniciativas DPC baseadas em 
perspetivas participativas e colaborativas 
que valorizam a diversidade e criam respos-
tas de qualidade à diversidade. 

 � Introduzir uma abordagem integrada de 
educação e cuidados (educare) em que 
todos os profissionais participam no mesmo 
pé de igualdade.

 � Envolver as lideranças, desde o início, nas 
iniciativas DPC, facilitando a sua tomada 
de consciência das mudanças necessárias, 
das condições a serem criadas, da comu-
nicação a ser equitativamente partilhada.

Mais informação em Relatório português e 
Ações no âmbito das políticas e das práticas

https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2020/11/Country-Report_single-page_-PT.pdf
https://www.value-ecec.eu/?p=4005
http://www.akfportugal.org/
https://siese.ipsantarem.pt/ese/
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RECURSOS DO PROJETO VALUE

COUNTRY REPORT BE

COUNTRY REPORT SL

LITERATURE REVIEW

COUNTRY REPORT DK

BASELINE STUDY

COUNTRY REPORT PT

ENDLINE REPORT

https://www.value-ecec.eu/?p=3873
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2020/11/Country-Report_single-page_BE.pdf
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2020/11/Country-Report_single-page_SL.pdf
https://www.value-ecec.eu/?p=3900
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2020/11/Country-Report_single-page_DK.pdf
https://www.value-ecec.eu/?p=3936
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2020/11/Country-Report_single-page_-PT.pdf
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ROADMAP ENG

ROADMAP PT ROADMAP SL

ROADMAP NL ROADMAP DN

https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2020/10/ROADMAP_ENG.pdf
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2021/01/ROADMAP-NL.pdf
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2021/01/ROADMAP-DK.pdf
https://vbjk.be/en
https://international.au.dk/
https://www.erasmushogeschool.be/nl
https://www.kdg.be/
https://www.pei.si/
https://www.akdn.org/pt
https://siese.ipsantarem.pt/ese/si_main
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2021/01/ROADMAP-PT.pdf
https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2021/01/ROADMAP-SL.pdf
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