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Sua referência:

Exmo. (a) Senhor(a)
Diretor(a) Presidente da CAP

Nossa referência: S-DGE/2016/4257 – DSDC/DEPEB
Data de Expedição:

21-11-2016

Assunto: Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar – Apresentação e Divulgação
As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), publicadas em 1997, foram
revistas e atualizadas, tendo sido homologadas pelo Despacho n.º 9180/2016, de 19 de julho.
Tendo em vista melhorar a qualidade da ação educativa, este documento, em continuidade com
o anterior, constitui a referência obrigatória para a construção e a gestão do currículo nos
estabelecimentos de educação da Rede Nacional de Educação Pré-Escolar (redes pública, privada
com e sem fins lucrativos) e, embora mantenha os mesmos princípios e fundamentos, considera
a evolução social e os mais recentes estudos nacionais e internacionais.
De modo a facilitar a sua utilização por parte dos/as educadores/as de infância, a estrutura
global do documento foi reformulada, nomeadamente no que diz respeito às áreas de conteúdo,
introduzindo aprendizagens a promover, exemplos práticos e sugestões de reflexão, bem como
um capítulo acerca da intencionalidade educativa e do ciclo Observar, Planear, Agir, Avaliar.
São enfatizados os aspetos relativos ao reconhecimento da criança como sujeito e principal
agente da sua aprendizagem, dando-lhe oportunidade de ser escutada e de participar nas
decisões relativas ao processo educativo.
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Este documento integra os contributos de educadores de infância que, em diferentes regiões do
país, através de ações de formação, tiveram oportunidade de analisar, debater e fazer propostas
de alteração, bem como os contributos de professores da formação inicial de educadores de
infância, de investigadores e de outros especialistas.

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar podem ser consultadas e descarregadas
na
página
eletrónica
da
Direção-Geral
da
Educação,
em
http://www.dge.mec.pt/ocepe/sites/default/files/Orientacoes_Curriculares.pdf .

Na sequência da realização da Conferência de Apresentação Pública das OCEPE, no dia 2 de
julho de 2016, a DGE organizou Conferências Regionais de apresentação do documento
supracitado, em Coimbra, Porto e Faro, em parceria com a Associação de Profissionais de
Educação de Infância (APEI).
Posteriormente, perspetiva-se a realização de Formação Contínua, para os educadores de
infância da Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, através da realização de:
i. Curso de Formação de Formadores;
ii. Cedência de Oficinas de Formação aos CFAE para disseminação da
formação a nível nacional, incluindo a rede privada com e sem fins
lucrativos;
iii. Divulgação e partilha das práticas resultantes das oficinas de formação.

Com os melhores cumprimentos,
Pel´

O Diretor-Geral
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Pedro Tiago Dantas Machado da
Cunha
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