
 

 
Assunto: petição n.º 223/XIV/2.ª - petição coletiva subscrita por 13.721 cidadãos, 

“Inclusão dos 0-3 anos no sistema educativo - Alteração da Lei de Bases do Sistema 

Educativo”. 

 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto  

Deputado Firmino Marques 

Solicita V.a Ex.cia que a ANDE, no âmbito da apreciação da petição, se pronuncie 

sobre o respetivo conteúdo. 

Nesses termos, somos a expressar: 

I. A petição alerta que a educação dos 0 aos 3 anos é um direito da criança, 

reconhecido na Convenção dos Direitos da Criança e que importa haver uma 

unidade e sequência em toda a pedagogia para a infância, garantindo uma 

intencionalidade e continuidade educativas entre a creche (etapa 0 —3 anos) e 

o jardim de infância (etapa 3 — 6 anos).  Nesta sequência, solicita a alteração 

da Lei de Bases do Sistema Educativo e a inclusão da educação dos 0-3 anos 

no sistema educativo, independentemente das entidades responsáveis pela sua 

promoção. 

II. Para o efeito apresenta os seguintes fundamentos: a recomendação n.º 

3/2011 do Conselho Nacional de Educação; a recomendação da OCDE - 

Early Childhood Education: from 0 to 6 (leia-se Early Childhood Education 

and Care – Indicators); a recomendação da União Europeia – Proposal for 

Key Principles for Early Childhood Education and Care (2014) (leia-se 

Proposal for Key Principles of a Quality Framework for Early Childhood 

Education and Care (2014)); 

III. Em síntese, os peticionários propõem: a inclusão da educação dos 0 – 3 

anos no sistema educativo, através da alteração da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, passando a educação pré-escolar a designar-se 

como educação de infância e destinando-se a todas as crianças desde 

o seu nascimento até à idade de ingresso no ensino básico, 

independentemente das entidades responsáveis pela sua promoção. 

IV. Atentos ao âmbito da petição, verificamos, nos seus fundamentos, na 

recomendação n.º 3/2011 do Conselho Nacional de Educação, que “a qualidade 

da educação dos 0 aos 3 anos como factor de igualdade de oportunidades, de 

inclusão e coesão social aparece como uma necessidade emergente do 

processo de audição pública e de reflexão e como uma condição sine qua non 

de implementação dos direitos das crianças. De salientar que se tornou 

evidente o valor intrínseco da resposta creche como estrutura de educação das 

crianças dos 0 aos 3 anos, independentemente do facto das famílias 

trabalharem ou não. Existe evidência que demonstra que a experiência de vida 

em grupo pode ser fundamental para as crianças de 1,5 a 3 anos. Considera-

se, ainda, que toda esta problemática deve ser encarada num continuum 

http://www.oecd.org/education/school/earlychildhoodeducationandcareindicators.htm


 

 
educativo que se desenvolve dos 0 aos 12 anos, conforme o Parecer n.º 8/2008 

do CNE.” 

V. E, na mesma recomendação, “reconhece-se que é prioritária uma alteração à 

Lei de Bases do Sistema Educativo (com carácter pontual, isto é, “cirúrgico”), 

estabelecendo que a educação começa aos 0 anos e que o Ministério da 

Educação deve assumir progressivamente uma responsabilização pela tutela da 

educação da faixa etária dos 0-3. Este processo deve ser faseado, dada a 

complexidade das presentes estruturas que acolhem as crianças dos 0 aos 3 

anos.” 

VI. E ainda que deve ser revista a “Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (passando 

a chamar-se Lei-Quadro para a Educação dos 0 aos 6 anos) de modo a abranger 

a educação dos 0 aos 3 anos, garantindo princípios de equidade social, 

acessibilidade, oferta universal (progressiva) e, sem dúvida, a necessidade da 

intervenção precoce.” 

VII. Donde se conclui que a proposta dos peticionários também tem enquadramento 

na perspetiva que o Conselho Nacional da Educação tem para o 

desenvolvimento do serviço público de educação em Portugal. 

VIII. Na verdade, o continuum educativo que se persegue e pretende promover sai 

reforçado com a opção proposta. 

IX. Tal como afirmado noutros momentos, para a ANDE, a garantia das condições 

de equidade no acesso à educação é, como sempre foi e será, uma das grandes 

e árduas tarefas que as escolas e as comunidades escolares desempenham. 

X. Assim, somos a considerar que os fundamentos da petição têm toda a 

pertinência. Na realidade, no atual contexto societário, urge, para que a 

educação inclusiva seja uma realidade, criar e ampliar medidas de apoio às 

famílias e às escolas. 

XI. Termos em que a ANDE, genericamente, entende: 

a) Manifestar concordância com o teor da petição. 

b) Manifestar a necessidade da ponderação e conciliação de recursos para a 

sua concretização, devendo ser desencadeado o trabalho conjunto, 

articulado e convergente, enquanto a tutela não passar em definitivo para 

o Ministério da Educação, entre este o Ministério da Solidariedade Social de 

modo a assegurar a transição necessária. 

 

 

Cinfães, 12 de abril de 2021 

 

O Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, 

 

Manuel Pereira 


