
Os Ministros Europeus da Educação, na 12.ª Sessão da Conferência Perma-
nente, adotam a seguinte Declaração 

1. O valor da educação de infância

1.1. O período dos 3 aos 8 anos é decisivo no desenvolvimento de todas as 
crianças. É a fase mais ativa do seu despertar para o seu mundo e para a sua 
cultura. É um estádio de rápida aprendizagem social e estabelecimento de rela-
ções. É também geralmente o período em que as crianças adquirem as apti-
dões básicas da comunicação linguística e numeracia que são essenciais para 
levar uma existência normal e frutuosa na sociedade moderna. A igualdade de 
oportunidades e as possibilidades de cada um para se exprimir, para se autode-
terminar e mais tarde desempenhar um papel proveitoso na sociedade depen-
dem muito da ’educação‘ – no sentido mais lato do termo – recebida na primei-
ra infância. É, por isso, dever dos pais e da sociedade como um todo assegurar 
com um cuidado extremo tal educação dentro e fora da escola.  

1.2. Os estabelecimentos de educação de infância têm um papel indiscutível no 
desenvolvimento harmonioso das crianças, prestando além disso um serviço im-
portante à sociedade acolhendo as crianças cujos pais trabalham fora de casa. 
Sem retirar aos pais o papel natural que têm na educação das crianças, estes 
estabelecimentos proporcionam a oportunidade única destas se encontrarem, 
aprenderem e se enriquecerem na interação de umas com as outras e com 
adultos, adquirirem novas experiências sociais e culturais que as preparem para 
a escolaridade futura e contribuam para o seu desenvolvimento físico, mental e 
afectivo. Em muitos casos a pré-escola pode ainda proporcionar uma certa 
‘adaptação natural’ às crianças com incapacidades físicas ou culturais. E pode 
também permitir aos filhos de emigrantes que se familiarizem com as condi-
ções sociais e culturais do país que os acolhe antes da escolaridade obrigatória. 
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1.3. Na maioria das nossas sociedades modernas temos vindo a criar condições 
físicas e sociais (famílias nucleares ou famílias monoparentais, lares isolados 
em meio urbano, rodeados de carros e de outros perigos físicos) nas quais a 
criança cresce sem o estímulo dos contactos exteriores, disponíveis nas institui-
ções de educação de infância, o que pode provocar graves privações sociais e 
intelectuais. Nestas circunstâncias é essencial que os estabelecimentos de edu-
cação pré-escolar tenham as condições adequadas e se desenvolvam o mais 
rapidamente possível de modo a apoiarem e a estarem disponíveis para todas 
as crianças. 

1.4. A educação pré-escolar, por razões sociais e educacionais, desenvolveu-se 
de tal forma (independentemente de como se organiza) que a sua frequência 
se tornou um dado adquirido para os pais das crianças com idade inferior à 
escolaridade obrigatória. Tendo em consideração esta evolução, a política de 
educação em relação ao pré-escolar precisa de ser revista em conjunto com os 
primeiros anos da educação primária e todos os outros aspectos de política que 
afectam (direta ou indiretamente) as crianças pequenas e as suas famílias. 

1.5. Pela experiência, que é diversificada na Europa, parece oportuno que esta 
conferência examine o papel específico da educação pré-escolar e a sua intera-
ção com a educação escolar obrigatória. Esta difere evidentemente de país para 
país, de acordo com a natureza e extensão da oferta da educação pré-escolar e 
com a idade de início da escolaridade obrigatória. A comparação dos diferentes 
tipos de sistemas pode mostrar as vantagens e desvantagens de cada um e 
isso é útil a todos. Os princípios gerais de uma boa educação para este grupo 
etário foram identificados por investigações e incorporados em declarações polí-
ticas; contudo, as soluções encontradas na prática nem sempre estão ainda de 
acordo com estes princípios e políticas. 

2. Pré-escola para todos

2.1 Na maioria dos países em que há suficiente oferta de lugares para as crian-
ças em idade pré-escolar, não se considera necessário tornar obrigatória a edu-
cação pré-escolar. No entanto, em alguns países a educação pré-escolar é 
regulamentada a nível nacional; em países onde a frequência da educação pré-
escolar é superior a 90% põe-se o problema de saber se a educação de infância 
não deve tornar-se obrigatória com a descida progressiva da idade de início da 
escolaridade obrigatória. Há países que já começaram a legislar neste sentido. 
Tal desenvolvimento tem como objectivo proteger a pequena percentagem de 
crianças que dela não beneficiam (na maioria das vezes precisamente as que 
mais precisam de educação pré-escolar) que estão em desvantagem se come-
çarem a educação primária sem terem frequentado a educação pré-escolar. A 
escolaridade obrigatória desde os 3 ou 4 anos permite eliminar as barreiras na 
transição entre a “pré-escola” e a escola integrando parte do que se chamava 
pré-escolar (educação de infância) no sistema escolar propriamente dito. 

2.2. Mas em todos os países a importância e especificidade que a educação 
pré-escolar tem não permite que seja substituída por uma mera extensão para 
baixo do atual sistema escolar; nesta idade é preciso garantir com toda a prio-
ridade o desenvolvimento social e pessoal (físico e cultural) e a criatividade de 
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cada criança que devem continuar pela escola primária onde deve ser dado 
seguimento às melhores práticas da educação pré-escolar. Nos países onde a 
educação pré-escolar não se encontra generalizada e/ou onde a educação pré-
escolar e ensino primário não estão integrados, este objectivo pode ser alcan-
çado mantendo a educação pré-escolar facultativa, mas integrando no sistema 
serviços especiais de apoio para as crianças que mais necessitam de educação 
pré-escolar. 

2.3. Quanto ao relacionamento entre a escola e a família ou a comunidade 
local, os sistemas pré-escolares centralizados e generalizados podem responder 
com flexibilidade às necessidades locais e dar resposta ao desejo de participa-
ção dos pais. No entanto, nestes sistemas e sobretudo nas escolas primárias, 
devem ser feitos esforços para conseguir a participação ativa dos pais e de 
outros adultos para mobilizar o máximo possível de recursos no processo edu-
cativo e dar aos pais uma oportunidade de interagir com a escola. Acima de 
tudo, trata-se de favorecer uma participação ativa dos pais na defesa dos inte-
resses da criança para criar o melhor ambiente para o desenvolvimento das 
suas possibilidades de aprendizagem. O direito dos pais em participar nas 
organizações pré-escolares e escolares deve ser exercido através do contacto 
direto entre pais e professores. A participação dos pais deve ser encorajada 
pelas autoridades públicas diferenciadamente em cada um dos níveis. Em todos 
os casos deve ser dada particular a atenção para aumentar as oportunidades 
reais e práticas dos pais contribuírem eficazmente para o processo de educação 
dos seus filhos. O envolvimento prático dos pais em experiências de aprendiza-
gem para os seus filhos pode constituir a forma mais útil da sua participação.  

3. Função educativa e social

3.1. A oferta de educação pré-escolar em muitas situações não é da responsa-
bilidade exclusiva do ministério da Educação. Nestes casos é indispensável a 
coordenação entre os serviços que prestam “cuidados” a estas crianças: isto 
tanto na ligação da pré-escola com o complemento de horário para guarda e 
cuidado das crianças como na ligação entre a componente educativa com os 
serviços de saúde e bem-estar. 

3.2. Devem ser tomadas medidas eficazes para assegurar a continuidade – sem 
uniformidade – dos conteúdos pedagógicos e métodos dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e da primeira fase da escola primária. Os educadores e os 
professores da educação primária devem ser formados para que a continuidade 
e coerência dos objectivos e da prática pedagógica entre os dois sectores seja 
uma realidade. 

4. Oferta baseada na comunidade

4.1. Nos estabelecimentos pré-escolares organizados por autarquias, pais ou 
outras entidades procura dar-se resposta às necessidades da comunidade local 
e dos pais, mas, se neles não for assegurada uma componente educativa ade-
quada, podem ocorrer problemas na transição para a escola primária, uma vez 
que as crianças vão entrar lá com uma grande diferença de experiências, por-
que as crianças que não frequentaram a educação pré-escolar podem estar em 
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desvantagem em termos de competência social no relacionamento com as 
outras crianças. 

4.2. Quando a educação de infância não está integrada no sistema educativo, é 
mais difícil assegurar a coordenação e continuidade na transição para a escola 
primária. Nesses casos, nos primeiros anos da escola primária deve dar-se par-
ticular atenção aos conteúdos, métodos pedagógicos e número de alunos por 
turma. A escola deve organizar e adequar as atividades para crianças com 
níveis diferentes de experiência e usar este potencial como um recurso educa-
cional suplementar. 

5. Características essenciais para o desenvolvimento

5.1. Em Estados com sistemas pré-escolares ainda pouco desenvolvidos mas 
em crescimento rápido as escolhas devem ser feitas entre diferentes tipos de 
estrutura possíveis tendo em conta vantagens e perigos, nomeadamente adap-
tabilidade e custo. Em qualquer caso, deve ter-se sempre em consideração: 

i. uso de jogos, música, arte e outras atividades para desenvolver aptidões
sociais, a comunicação, a criatividade e expressividade pessoal, o vigor físico e 
estimular as faculdades de aprendizagem; 

ii. mais oportunidades para crianças de diferentes grupos sociais, raciais e reli-
giosos (incluindo as portadoras de deficiências até ao limite do possível) serem 
educadas todas umas com as outras em conjunto, com o intuito de cultivar a 
tolerância e o espírito de abertura desde a mais tenra idade; 

iii. dar oportunidades às crianças em idade pré-escolar para superarem possí-
veis dificuldades culturais (particularmente os problemas linguísticos), bem 
como permitir que as crianças imigrantes se familiarizem com as condições 
sociais e culturais do país de acolhimento antes de entrar na escola primária. 
Recomenda-se mesmo que se desenvolvam estudos das medidas especiais, 
como se faz em alguns países, para melhorar a língua materna e a própria 
identidade cultural das crianças imigrantes; 

iv. medidas tendo em vista eliminar, na educação de infância e primária, este-
reótipos relativos aos sexos;  

v. envolvimento dos pais no trabalho da escola, como elemento necessário na
criação (em casa e na escola) de um ambiente efetivo de aprendizagem para a 
criança, como um recurso suplementar para a escola e como um meio de edu-
cação da comunidade; 

vi. um tamanho das classes que permita uma maior interação professor/criança
e o desenvolvimento pessoal e social da criança de acordo com o seu nível de 
desenvolvimento e as suas capacidades individuais; 

vii. coordenação, através da formação dos professores (incluindo a formação
contínua), dos objectivos e dos métodos da educação pré-escolar e da escola 
primária para a cooperação institucional e a prática na sala de aula com vista a, 
nomeadamente, facilitar a transição entre estes dois níveis de educação; 
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viii. compatibilizar os horários escolares e de guarda com os dos trabalhos dos
pais, de modo que os pais os possam levar e buscar à instituição educativa; 
encorajar a flexibilização dos horários de trabalho para permitir aos pais mais 
tempo para acompanharem os seus filhos sem o risco de serem discriminados 
nos seus empregos; 

ix. encontrar, sempre que possível, solução para problemas regionais específi-
cos (ex.: transportes especiais ou serviços móveis de visita em zona de monta-
nha ou áreas populacionais dispersas de baixa densidade populacional); apro-
veitar o meio envolvente local como recurso de aprendizagem. 

6. Coordenação com outras áreas de política

6.1. As políticas relativas à educação pré-escolar, incluindo creches ou guarda 
das crianças, devem ser vistas em conjunto com o mercado de trabalho, habi-
tação, abono de família e impostos. 

6.2. A maneira adequada de satisfazer a procura atual é garantir uma educação 
pré-escolar generalizada acessível (gratuita ou a preço muito baixo) a todas as 
crianças cujos pais a solicitem para os seus filhos. É de reconhecer que esta 
procura vem, por um lado, dos benefícios que uma boa educação pré-escolar 
traz ao desenvolvimento das crianças, e, por outro, do desejo ou da necessida-
de que a maioria dos adultos tem de trabalhar numa sociedade onde um gran-
de número das mulheres tem a expectativa de trabalhar e as estruturas fami-
liares se modificaram. Assim deve ser tido em conta no planeamento político 
que o pedido de educação pré-escolar vai continuar a crescer e a oferta da edu-
cação para crianças dos 3 aos 8 anos deve ser coordenada com outros tipos de 
apoio à família para a guarda das crianças. O objectivo de fornecer educação 
pré-escolar a todos os que a desejem para os seus filhos deve ser considerado 
como uma medida urgente e prioritária, quer no seu aspecto educacional, quer 
no seu aspecto social. 

7. O extenso trabalho que tem sido feito sobre a educação de infância nas
Organizações que participam na Conferência Permanente mostra os benefícios 
da cooperação internacional numa área que se caracteriza pela existência de 
uma grande variedade entre sistemas educativos dos diferentes países e não 
significa uma tentativa para a unificação destes sistemas, mas um recurso à 
comparação internacional como instrumento de análise para identificar as van-
tagens e desvantagens de cada sistema e usar estas análises para melhorar 
cada um deles. 

8. Tendo em conta, por um lado, a necessidade de uma generalização da edu-
cação pré-escolar e, pelo outro, a presente situação económica e financeira, as 
Organizações internacionais são convidadas a continuar o estudo das políticas 
para a educação pré-escolar e dos problemas financeiros que elas trazem. 

*

http://www.coe.int/t/dg4/education/Standing_Conferences/n.12thsession_lisbon1981.asp
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Resumo: 
A Conferência permanente dos Ministros europeus da Educação do Conselho da 
Europa, na sua 12.ª sessão (1981 em Lisboa), no seguimento dos estudos 
requeridos na 6.ª sessão (1969 em Versalhes) e seus resultados: Priorities in 
pre-school education / Les grandes priorités de l’éducation préscolaire, Stras-
bourg, CoE, CCC/EC, 1979), recomenda a continuação de estudos para genera-
lizar a educação pré-escolar e a sua articulação com a educação primária. Valo-
riza particularmente o período dos 3 aos 8 anos de idade como decisivo para o 
futuro escolar de todas as crianças, onde é necessário garantir a igualdade de 
oportunidades na continuação das condições educativas e de guarda, e, para 
isso, os horários dos estabelecimentos têm de ser compatíveis com os horários 
dos pais que trabalham.  
Nalguns países a idade de escolaridade obrigatória está a baixar para melhor 
permitir a continuidade educativa de práticas, objectivos e métodos, devendo 
as boas práticas da educação pré-escolar ser continuadas pela educação primá-
ria. Educadores e professores da educação primária devem ser formados para 
que essa continuidade se torne uma realidade. 
Às crianças com particulares especificidades (incluindo as portadoras de defi-
ciências) devem ser garantidas mais oportunidades e serem educadas todas 
umas com as outras em conjunto, com o intuito de cultivar a tolerância e o 
espírito de abertura desde a mais tenra idade. 
O envolvimento dos pais é necessário e determinante particularmente nestas 
idades. 
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