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Como e por quem foi realizado este estudo?
Educação Básica de qualidade para todos é o fundamento para um 
Brasil sustentável do ponto de vista social, econômico e ambien-
tal. E, na base de uma educação que deve prolongar-se ao longo de 
toda a vida, está a educação de crianças de 0 a 5 anos. 

Esta publicação – cujos leitores, dentre outros, são os gestores de siste-
mas de educação municipais – é o produto final de um projeto de pesquisa 
que se concentrou no sistema de creches e pré-escolas portuguesas para 
identificar de que forma sua gestão possibilitou expandir o atendimento 
com qualidade, tendo a realidade brasileira como contraponto. 

O estudo foi realizado por iniciativa da Fundação Itaú Social e da Fundação 
Maria Cecília Souto Vidigal, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (UNICEF), com coordenação técnica de pesquisadores do Centro de Cria-
ção de Imagem Popular (CECIP), e envolveu uma revisão extensa de documentos 
pertinentes ao assunto no Brasil e em Portugal, bem como visitas ao país europeu.

As visitas ocorreram em dois momentos distintos: a primeira entre os dias 29 
de agosto e 7 de setembro de 2012, e a segunda entre os dias 1o e 10 de outubro do 
mesmo ano. Durante essas visitas, os pesquisadores1 realizaram 24 entrevistas en-
volvendo aproximadamente 40 profissionais que atuavam naquele momento em 
diferentes instituições – incluindo órgãos dos ministérios da Educação e da Solida-
riedade e da Segurança Social2,  universidades, pré-escolas públicas, organizações 
filantrópicas que possuem creches e pré-escolas e entidades representativas dessas 
organizações, entidade representativa das creches e pré-escolas privadas, entidades 
representativas de educadores de Infância, além de especialistas independentes3.  

Como resultado dessas ações, os pesquisadores puderam identificar os aspec-
tos que mais contribuíram para os avanços e os principais desafios ao sistema de 
gestão de creches e pré-escolas em Portugal – e que poderão inspirar os gestores 
brasileiros a lançar um novo olhar sobre seus próprios desafios.

Por que Educação Infantil? 
Desde a década de 1980, pesquisas4  revelavam que, quando frequentavam a 

pré-escola, as crianças tinham melhor desempenho no Ensino Fundamental do 
que aquelas que não a haviam frequentado, na mesma faixa etária e condição 

1  Além dos pesquisadores do CECIP (Thomaz Chianca, Claudia Ceccon e Marina Castro), participaram do trabalho de campo 
Eduardo Marino, gerente de Avaliação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e Patrícia Mota Guedes, gerente de Educação 
da Fundação Itaú Social. 

2  O nome desse ministério mudou várias vezes nos últimos anos. Em 2012, quando foi realizada esta pesquisa, ele se chamava 
Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS) – denominação empregada aqui. Em meados de 2013, passou a se 
chamar Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. 

3 A lista de entrevistados pode ser encontrada no Anexo. 

4  CAMPOS, M. M. et al. “A contribuição da Educação Infantil de qualidade e seus impactos no início do ensino fundamental”. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 1, jan./abr. 2011.

Aos gestores de 
sistemas de educação 

I N T R O D U Ç Ã O
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social. Pesquisas mais recentes ainda confirmam que o investimento na educa-
ção das crianças na Primeira Infância (0 a 5 anos) não apenas tem impacto po-
sitivo em seu desempenho acadêmico nos anos posteriores, mas influencia toda 
a sua vida, resultando em maior renda, melhor saúde e menor criminalidade5.  

Isso ocorre porque os primeiros meses e anos de vida são cruciais para o 
desenvolvimento do cérebro, cuja arquitetura se constitui por meio das expe-
riências de estimulação física, cognitiva e afetiva que a criança vivencia. Tais 
experiências são propiciadas pelo ambiente e pelas interações oferecidos pela 
família, creche e pré-escola. Quando essas experiências são adequadas, já aos 
seis meses a criança terá constituído circuitos cerebrais que serão responsáveis 
pelo desenvolvimento posterior de melhores habilidades sensoriais e de lingua-
gem; com 1 ano, ao aprender a andar, o cérebro terá alcançado o dobro do tama-
nho que possuía ao nascer, e aos 6 anos ela terá desenvolvido metade do poten-
cial intelectual que terá como adulta, com 90% das suas sinapses já formadas6.  

A legislação brasileira reconhece a essencialidade da Educação Infantil e 
o direito das crianças a recebê-la. Os educadores a conhecem, e muitos dos 
atuais gestores participaram das lutas e mobilizações sociais que influenciaram 
essa legislação. A Constituição Cidadã, de 1988, determina o direito da criança 
à educação, atribuindo ao Estado, à sociedade e à família o dever de garanti-lo. 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, lei no 8.069) o reafirmou, 
determinando que o atendimento em creches (0 a 3 anos e 11 meses) e pré-es-
colas (de 4 a 5 anos) (artigo 54, § IV) seja próximo à casa da criança e que a polí-
tica garantidora do direito seja definida de acordo com o interesse superior dela. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, no 9.394) articulou a 
Educação Infantil ao sistema educacional do país, o que a tornou a primeira eta-
pa da Educação Básica, definida como “o desenvolvimento integral da criança de 
até 6 anos, no seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, completando 
a ação da família e da comunidade”. 

Em 2007, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério (Fundef – 1997 a 2006) é substituído pelo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb – 2007 a 2020). Com isso, garante-se o 
financiamento de ações específicas da Educação Básica, da Educação Infantil 
ao Ensino Médio, redistribuindo-se os recursos vinculados à educação. 

Em 2009, a Emenda Constitucional 59 ampliou a obrigatoriedade escolar, 
que se iniciava aos 6 anos, tornando mandatória a frequência das crianças de 
4 anos à pré-escola. 

Depois da redemocratização do país ocorrida em meados da década de 1980, 
graças aos esforços empreendidos por governo e sociedade, o Brasil chegou 
ao final do século XX contando com a quase totalidade das crianças de 6 a 14 
anos matriculada no Ensino Fundamental. Em 2010, segundo o IBGE7, 3,3% 
das crianças e dos adolescentes nessa faixa etária estavam fora da escola. 

5   HECKMANN, James. “The case for investing in disadvantaged young children”. In: Big ideas for children: investing in our nation’s 
future. First Focus. Washington DC: United States. Setembro, 2008. Disponível em:  https://www.heckmanequation.org/
download.php?file=Heckman$$$Investing$$$in$$$Young$$$Children.pdf. Acesso em: 5 set. 2014.

6     Relatório Situação da Infância Brasileira, UNICEF, 2006. Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10167.htm.

7  UNICEF. Fora da escola não pode!: o desafio da exclusão escolar. 1. ed. Brasília, DF: UNICEF, Campanha Nacional pelo  
Direito à Educação, 2013. Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/br_foradaescolanaopode.pdf.
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O mesmo estudo mostra, porém, que há muito ainda a fazer em relação aos 
adolescentes entre 15 e 17 anos e às crianças de até 5 anos. Dos adolescentes 
entre 15 e 17 anos no país, 16,7% estão fora da escola, enquanto mais da me-
tade dos que estão na escola não chegou ao Ensino Médio. 

As matrículas nas creches crescem: entre 2011 e 2012 houve um aumento 
de 10,5%, ou 242 mil novas matrículas. Segundo o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)8, havia mais de 2,5 milhões de 
crianças matriculadas em creches públicas (63,1%) e privadas (36,6%) em 2012. No 
ano anterior, a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos em creches era de 21,9%.

Na pré-escola, em que a cobertura já é maior, a expansão é mais len-
ta. Em 2012, ainda segundo o Inep, o aumento do número de matrículas 
foi da ordem de 1,6%, abrangendo um total de 4.754.721 crianças, o que 
corresponde a mais de 80% das crianças entre 4 e 5 anos de idade no país. 

Sancionado em 25 de junho de 2014, o novo Plano Nacional de Educação (PNE) 
estabelece como uma de suas 20 metas (a Meta 1) a universalização, até 2016, 
da Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e a 
ampliação da oferta de Educação Infantil em creches, de forma a atender, no 
mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da sua vigência.

“Com 82% das crianças de 4 e 5 anos atendidas, a meta de universalização 
da pré-escola até 2016 não parece distante para o país. Mas é preciso ressaltar 
que os 18% restantes significam quase 1 milhão de crianças e que as desigual-
dades regionais são marcantes”, alerta o Observatório do PNE9, uma platafor-
ma on-line que tem como objetivo monitorar os indicadores referentes a cada 
uma das 20 metas do Plano e de suas respectivas estratégias. 

Ainda segundo o Observatório, na etapa de até 3 anos, o PNE de 2001-2010 
já estabelecia o atendimento de 50% das crianças dessa faixa etária, meta des-
cumprida e postergada para o final da vigência do novo plano. Além do déficit 
de vagas, calculado em quase 3 milhões, é necessário investir na qualidade.

O grande desafio do século XXI é fazer com que nossos estudantes dominem 
competências, habilidades e valores que lhes permitam construir uma vida 
mais plena e comunidades justas e prósperas. Uma das condições para que isso 
ocorra é investir cada vez mais na expansão e qualificação do segmento inicial 
da Educação Básica: a Educação Infantil – um grande desafio no contexto de 
um sistema federativo, considerando que é relativamente recente a passagem 
das creches da competência da assistência social para a da educação.

É o que ocorre, no nível federal, com programas como o ProInfância e o 
Brasil Carinhoso. O ProInfância foi criado em 2007 para a construção, refor-
ma e/ou aquisição de mobiliário para creches e pré-escolas públicas em todo 
o país. Já o Brasil Carinhoso – uma iniciativa intersetorial dos Ministérios da 
Educação, Saúde e Assistência Social –, entre outros fatores, possibilita a am-
pliação do número de vagas em creches públicas e conveniadas em todos os 
municípios brasileiros, principalmente para as crianças em situação de maior 
vulnerabilidade, e do repasse de recursos para as famílias participantes do 

8  INEP, Censo Escolar 2012. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/
resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2012.pdf.

9  O Observatório do PNE é uma iniciativa de 20 organizações ligadas à Educação, entre elas Fundação Itaú Social, Fundação 
Maria Cecília Souto Vidigal e UNICEF, que, juntas, vão realizar o acompanhamento permanente das metas e estratégias do PNE.  
Mais informação em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil.  
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Programa Bolsa Família que possuam pelo menos um filho de até 15 anos 
(veja no capítulo 2, “Fontes de financiamento”). 

Apesar das conquistas e iniciativas já existentes, ao se analisar que, em 2009, 
80% das crianças de 0 a 5 anos pertenciam a famílias com renda per capita de 
até 1 salário mínimo (IBGE) e a cobertura de creches era de apenas 18,4% e a de 
pré-escolas de 72,8%, constata-se que os gestores de sistemas de Educação Infantil 
têm enormes desafios pela frente. Mesmo porque não basta expandir vagas – é im-
prescindível fazê-lo incrementando a qualidade do trabalho pedagógico oferecido 
nesses espaços. Caso contrário o impacto desejado no desenvolvimento integral da 
criança (físico, cognitivo, social e emocional) não ocorrerá. Ao mesmo tempo, é ne-
cessário conscientizar as famílias de seu poder de contribuir para o desenvolvimento 
infantil, por meio de vivências estimuladoras e construtoras de vínculos positivos. 

É importante buscar exemplos de como esses desafios foram enfrentados 
por outros países. E a experiência de Portugal merece ser analisada a fundo.

Por que Portugal?
Entre 1996 e 1999, a cobertura educacional ampliou-se de 57% para 72% entre 

crianças de 3 a 5 anos de idade, segundo dados de 2011. Mais de 90% das crianças 
de 5 anos têm hoje acesso gratuito aos jardins de infância, como são chamadas as 
pré-escolas. Em apenas dez anos (entre 1999 e 2009) a oferta de vagas em creches 
aumentou de 13% para 34,9%10. O que mais chama a atenção é que essa expan-
são no atendimento foi feita buscando garantir qualidade. Todos os professores 
atuando em creches e pré-escolas têm diploma universitário em Educação de In-
fância, além de diversas oportunidades para um processo contínuo de formação 
permanente. As Orientações Curriculares Nacionais, de 1997, efetivamente nor-
teiam a prática nas pré-escolas. Creches e pré-escolas têm seu desempenho siste-
maticamente monitorado e avaliado. É forte a ênfase na participação das famílias. 

Ao escolher o sistema de gestão de creches e pré-escolas em Portugal como foco 
desta pesquisa, a Fundação Itaú Social, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e 
o UNICEF não pretendiam alçar essa experiência, ou partes dela, à condição de 
modelo. O Brasil não precisa de modelos, mas de interlocutores. Seria improdutivo 
tomar Portugal como modelo, pois são enormes as diferenças sociodemográficas, 
geográficas e de contextos histórico, político e econômico (veja capítulo 1). Além 
disso, apesar das realizações já alcançadas em Portugal, diversas lideranças, ges-
tores e estudiosos daquele país não estão satisfeitos com muitos aspectos de sua 
Educação Infantil. Há inúmeros desafios e contradições a ser superados. 

O propósito deste estudo é provocar um exercício de reflexão sobre como 
promover a expansão da Educação Infantil em nosso país, com qualidade, a 
partir da análise da experiência portuguesa. A pergunta que norteia a leitura 
de cada capítulo desta publicação é a seguinte: O que essa experiência – com 
suas inovações, avanços e desafios – tem de relevante para pensarmos a ges-
tão dos sistemas de Educação Infantil tal como ocorre hoje no Brasil? 

A expectativa é de que os resultados desta pesquisa possam colaborar no 
debate e na busca por alternativas originais para fazer da Educação Infantil 

10   CNE – Conselho Nacional de Educação. Estado da Educação 2011: A Qualificação dos Portugueses. Lisboa: Conselho Nacional 
de Educação, 2011. Disponível em: http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-educacao/31-
estado-da-educacao-2011-a-qualificacao-dos-portugueses. Acesso em: 5 set. 2014.
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uma base cada vez mais sólida da Educação Básica brasileira. Além disso, 
visa estimular o intercâmbio entre gestores brasileiros e portugueses – faci-
litado pela língua comum – tendo em vista a aprendizagem mútua e a busca 
de soluções para seus respectivos desafios. 

Conteúdo e estrutura da publicação 
Esta publicação divide-se em oito capítulos. Os dois capítulos introdutórios: 

“Organização da Gestão” e “Fontes de financiamento” – dimensões que viabi-
lizam tanto a expansão da cobertura quanto sua qualidade – situam o leitor 
brasileiro na realidade portuguesa, evidenciando contrastes derivados de seus 
diferentes contextos, que são apresentados logo no início do primeiro capítulo. 

Os quatro capítulos seguintes abordam questões interconectadas, diretamen-
te relacionadas à qualidade do sistema. “Formação e identidade profissional”, 
“Estruturação do currículo’’, “Sistemas de avaliação” e “Participação da socie-
dade civil” descrevem iniciativas e trazem contribuições que podem ser úteis 
aos gestores brasileiros e também estratégicas para o nosso país. 

Em cada um dos oito capítulos, apresenta-se uma descrição da situação em 
Portugal, as contradições e os desafios, a forma como estão sendo equacionados e 
alguns depoimentos dos entrevistados. Ao final de cada capítulo, o leitor é convidado 
a fazer um contraponto entre as informações apresentadas e a realidade brasileira. 
O penúltimo capítulo enfoca a “Expansão da cobertura” em Educação Infantil em 
Portugal. E o capítulo final propõe reflexões sobre as questões levantadas ao final 
dos capítulos de 1 a 7. A seguir, uma visão dos conteúdos centrais de cada capítulo.

Capítulo 1 – Organização da gestão
• Contextos. 
•  O sistema português de atendimento à Primeira Infância e o local nele 

ocupado pela Educação Infantil. 
• Centralização versus participação. 
•  Estado como corresponsável pelo cuidado e educação nos primeiros 

anos de vida. 
• Divisão de responsabilidades por creches e pré-escolas. 
•  Diversidade de tipos de atendimento às crianças de 0 a 5 anos e de ins-

tituições envolvidas. 
• Racionalização do uso dos equipamentos. 
•  Organização e funcionamento de creches, pré-escolas e serviços ofereci-

dos por mulheres da comunidade (Amas). 
•  Requerimentos em relação a recursos humanos nas creches e pré-escolas.

Capítulo 2 – Fontes de financiamento
•  Diversidade das fontes de financiamento do sistema de creches e 

pré-escolas em Portugal. 
•   Participação do governo nacional, dos governos locais, de organizações 

filantrópicas, de instituições privadas com fins lucrativos (minoritárias) 
e das famílias no cofinanciamento dos serviços – de forma escalonada 
em função da renda familiar. 

•  Mecanismos de repasse de recursos do governo nacional para os muni-
cípios e para as instituições filantrópicas. 

ROSTO_SUMARIO_Introd._MariCecili_Grande_crop.indd   8 10/31/14   9:44 AM
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•  Valores per capita por criança. 
• Salários e plano de carreira do educador de Infância.

Capítulo 3 – Formação e identidade profissional
•   Qualificação dos profissionais que atuam nas creches e pré-escolas em Portugal. 
•  Formação inicial (curso universitário) e oportunidades de capacitações 

continuadas. 
•  Incentivos para formação continuada dos educadores de Infância. 
•   Sistema de acreditação das instituições e dos formadores de educadores 

(formação em serviço). 
•  Formação dos técnicos em Desenvolvimento Infantil, assistentes de Ação 

Educativa e das Amas.
Capítulo 4 – Estruturação do currículo

•  Desenvolvimento e adoção de Orientações ou Diretrizes Curriculares 
para pré-escolas. 

•  Conteúdo das Orientações Curriculares. 
•  Estratégias participativas utilizadas para a elaboração das Orientações 

Curriculares. 
•   Estratégias de formação dos educadores de Infância para utilizarem 

as publicações. 
Capítulo 5 – Sistemas de avaliação

•   Estratégias para a avaliação de creches e pré-escolas. 
•  Estruturas e procedimentos criados nas diferentes instâncias com funções ava-

liativas dos ministérios da Educação e da Solidariedade e da Seguridade Social. 
•   Avaliações externas. 
•   Sistema de credenciamento de creches com base em padrões de quali-

dade definidos pelo governo e instituições mantenedoras. 
•  Preocupação em tornar a avaliação inclusiva e participativa. 
•  Utilização dos resultados das avaliações para orientar a tomada de decisão.

Capítulo 6 – Participação da sociedade civil
•  Organizações criadas para facilitar a participação da sociedade civil e 

fortalecer o trabalho com a faixa etária de 0 a 5 anos. 
•  As Associações de Pais e a Confederação Nacional das Associações de 

Pais (Confap). 
•  As organizações profissionais de caráter não sindical e seu papel no aper-

feiçoamento das políticas públicas de Educação Infantil, na consultoria 
ao Ministério da Educação, na formação contínua dos educadores de In-
fância e na divulgação científica.

Capítulo 7 – Expansão da cobertura
•  Evolução da oferta de serviços de creches e pré-escolas públicas e pri-

vadas em Portugal. 
•  Os principais fatores que influenciaram a expansão da cobertura. 
•  Desafios ainda não resolvidos. 

Capítulo 8 – A experiência portuguesa e sua contribuição para o Brasil
•  Um balanço das principais questões levantadas pelos itens “Desafios, 

contradições e como estão sendo equacionados ” e “Ponto e contraponto”, 
presentes nos capítulos anteriores. 

•  A relevância da experiência portuguesa no levantamento de alternati-
vas para a realidade brasileira.                                                                           
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   Contextos. 

   O sistema português de 

atendimento à Primeira 

Infância e o local nele 

ocupado pela Educação 

Infantil. 

   Centralização versus 

participação. 

   Estado como 

corresponsável pelo 

cuidado e educação nos 

primeiros anos de vida. 

   Divisão de 

responsabilidades por 

creches e pré-escolas. 

   Diversidade de tipos de 

atendimento às crianças 

de 0 a 5 anos e de 

instituições envolvidas.

   Racionalização do uso 

dos equipamentos. 

   Organização e 

funcionamento de 

creches, pré-escolas  

e serviços oferecidos  

por mulheres da 

comunidade (Amas). 

   Requerimentos em 

relação a recursos 

humanos nas creches e 

pré-escolas. 

Veja neste capítulo

Para refletir sobre as escolhas feitas por Portugal e Brasil ao delinear e 
implementar suas políticas de educação e cuidado em relação às crianças 
de 0 a 5 anos, é essencial levar em conta os diferentes contextos das quais 
emergem, expressando não apenas diferenças de tamanho, população e 
riquezas (veja quadro “Diferenças sociodemográficas e econômicas entre 
Brasil e Portugal”), mas, principalmente, suas opções e trajetórias históri-
cas, que constituíram culturas e contextos políticos peculiares, inclusive 
nas formas de interação entre Estado e sociedade.

Não teria sentido atribuir valores e tentar estabelecer se a opção de um 
país é melhor do que a do outro. No entanto, toda vez que se entra de men-
te aberta em contato com o “outro”, ganha-se ao perceber a multiplicidade 
de perspectivas diante de um mesmo problema; é possível se surpreender 
ao notar as questões em comum que subjazem a essas diferenças, e tirar da 
experiência maior capacidade de atuar de forma original, criativa, na reali-
dade do Brasil. 

Organização 
da gestão
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11

Ao lidar com diferentes contextos, Brasil e Portugal coincidem na ne-
cessidade de implementar processos de gestão eficazes, e têm, assim, de 
colocar em prática políticas de Educação Infantil e de articular atribuições 
de diferentes órgãos e instâncias ligados à Primeira Infância. E, ainda, de 
buscar coerência, racionalização e otimização de recursos, a fim de que, lá 
na ponta, crianças sejam bem atendidas e possam desenvolver-se integral-
mente em creches e pré-escolas. 

Uma primeira distinção entre Brasil e Portugal está na forma como são 
implementadas as políticas de Primeira Infância, transversais a diferentes 
áreas, como Educação, Saúde, Assistência/Segurança Social, Cultura e Di-
reitos Humanos. 

Em Portugal, dois ministérios dividem a responsabilidade pela educação 
e pelo cuidado com a faixa etária dos 0 aos 5 anos. Solidariedade e Segu-
rança Social (MSSS) encarrega-se das crianças de 0 a 3 anos, e Educação 
e Ciência (MEC), das de 3 a 5 anos. Assim, até a conclusão desta pesqui-
sa, as creches, ao contrário das pré-escolas, não faziam parte do sistema 
educacional português (veja quadro “Organização do sistema educativo 
português”). Apesar disso, o país não deixava de zelar para que houvesse 
um componente educativo qualificado nas creches, com profissionais bem 
preparados por meio de sistemas de formação continuada e monitoramen-
to e avaliação constantes, buscando a qualidade das ações.

No Brasil, toda a faixa etária dos 0 aos 5 anos, além de ser destinatária de 
políticas de Primeira Infância, implementadas em Educação e outras instân-
cias, é também alvo de políticas de Educação específicas. Creches, da mesma 
forma que as pré-escolas, integram o sistema educacional. A Educação Infantil 
é uma etapa da Educação Básica. 

Ao pensar um projeto educativo para as crianças de 0 a 5 anos, Portugal 
se defronta com um grande obstáculo: o MSSS (crianças de 0 a 3 anos) e o 
MEC (crianças de 3 a 5 anos) são regidos por lógicas diferentes. O MEC tem 
seu foco na dimensão educativa do processo desenvolvido, já o MSSS, na 
dimensão do cuidado e da assistência às famílias. À medida que se torna 
cada vez mais clara a importância de não se dissociar educação e cuidado 
no atendimento às crianças de 0 a 5 anos, o país busca resolver o impasse 
com movimentos no sentido de transferir ao MEC a responsabilidade pela 
tutela pedagógica das creches. Essa dificuldade já foi superada pelo Brasil, 
quando as creches deixaram de ser responsabilidade da Assistência Social 
e passaram para a Educação, em 1996.

Outra diferença marcante entre Portugal e Brasil deriva do modo 
como se organizam política e administrativamente. Em Portugal, país 
pequeno, com população equivalente à da cidade de São Paulo e meta-
de dos municípios paulistas, a gestão educacional é centralizada, com 
relação direta entre o governo nacional (representado pelos ministérios) 
e os municípios (autarquias) nos quais as políticas são implementadas. 
Em contrapartida, ao contrário do Brasil, Portugal faz parte de um bloco 
de nações que deve seguir certas orientações comuns, também na área 
educacional – a União Europeia. 

Em uma República Federativa democrática de dimensões continentais 
como o Brasil, o sistema educacional não poderia ser único. Aqui, existem 

Em Portugal,
a gestão 

educacional 
é centralizada,

com relação 
direta 

entre o 
governo 

nacional e os 
municípios 
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Portugal continental e suas regiões autônomas

um sistema educacional federal, 26 sistemas estaduais e um distrital. Dos 
5.570 municípios existentes, 3 mil possuem sistemas educacionais muni-
cipais organizados de forma descentralizada e autônoma. Os municípios, 
por meio de suas secretarias municipais de Educação, têm a responsa-
bilidade constitucional de decidir, planejar e implementar as políticas 

Fonte: CIA Factbook. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/po.html.  
*Observação: em Portugal o limiar de risco de pobreza é de 4 994 euros anuais (Fonte: INE, 2013).

18% abaixo da linha da pobreza*

Total
(2012)

Crianças de 
3 a 5 anos na 
 pré-escola

 
1999 2009 

78,4% 13% 34,9%

Aumento da proporção  
de crianças de 0 a 3 anos  

em creches

População (2013): 10.799.270 Municípios Pré-escola Creche

2008

308

BRAGANÇA
VILA
REAL

VISEU
GUARDA

CASTELO
BRANCO

ÉVORA

BEJA

FARO

SETÚBAL

SANTARÉM
PORTALEGRE

LISBOA

COIMBRA

LEIRIA

BRAGA

PORTO

AVEIRO

VIANA DO
CASTELO

 ESPANHA
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Diferenças sociodemográficas e econômicas entre Brasil e Portugal

  

Área total 8.514.877 km² 92.152 km²

Composição etária 
(2011)

0-14 anos: 26,2% 
15-64 anos: 67%
65+ anos: 6,7%

0-14 anos: 16,2% 
15-64 anos: 65,8%

65+ anos: 18%

Mortalidade infantil 
(2012)

20,5 mortes/1.000 
nascidos vivos

4,6 mortes/1.000 
nascidos vivos

Taxa anual de crescimento 
populacional (2012)

0,86% (15,2 nascimentos por 
1.000 habitantes)

0,18% (9,8 nascimentos 
por 1.000 habitantes)

PIB (2011 est.) US$ 2,282 trilhões US$ 241,9 bilhões

Renda per capita 
(2011 est.) US$11.600,00 US$23.200,00

Coeficiente de  
GINI 51,9 (2012) 38,5 (2007)

IDH (2011) 0,718 0,809

% PIB investido em 
Educação: 5,1% (2007) 4,9% (2008)

% do PIB investido em 
Educação Infantil (2010): 0,4% Não encontrado

Fonte: CIA Factbook. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/po.html

educacionais relativas a creches e pré-escolas, articulando-se com os 
níveis estadual e central. Ao nível central, cabe a difícil tarefa de garan-
tir unidade na diversidade, por meio de Parâmetros e Diretrizes gerais. 

No caso brasileiro, portanto, um grande desafio para uma gestão eficaz é 
articular as ações dos governos federal, estaduais e municipais – as três ins-
tâncias compartilham responsabilidades em relação ao financiamento, pla-
nejamento e implementação de políticas que afetam crianças de 0 a 5 anos. 

Na escala do Brasil, é bastante complexo integrar políticas e colocar 
em prática convênios e acordos de cooperação, em um contexto em que 
cada instância pode articular-se em torno de um projeto político partidá-
rio diferente. A adesão a pactos e acordos suprapartidários em favor da 
infância pode amenizar a disputa política, colocando os interesses das 
crianças em primeiro lugar. 

CAPITULO 1_Organização da Gestao_Grande_crop.indd   13 10/31/14   9:01 AM
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A realidade observada em Portugal 
A maneira de organizar a gestão dos sistemas de creches e pré-escolas 

adotada por Portugal é bastante peculiar e guarda diferenças importantes 
em relação a outros países, inclusive o Brasil. A seguir, alguns dos aspectos 
que caracterizam essa organização.

Família e Estado responsáveis pelo cuidado  
e educação da criança de 0 a 5 anos

Até os 3 anos, a família é o principal responsável, e o Estado a apoia
 Segundo alguns entrevistados, a lei em Portugal baseia-se no pressuposto 

de que, quanto mais nova a criança, mais ela necessita da convivência com 
a família, de quem recebe afeto, atenção e estímulos constantes. Por isso 
não é responsabilidade do governo garantir a educação das crianças de 0 
a 3 anos: compete às famílias a decisão de como cuidar de suas crianças 
nessa faixa etária. No entanto, quando a família não tem um adulto que 
possa ficar em casa, assumindo esse cuidado em tempo integral, cabe ao 
Estado apoiá-la, oferecendo creches para acolher seus filhos nos períodos 
em que os responsáveis estiverem trabalhando. 

Dos 3 aos 5 anos, família e Estado são corresponsáveis 
A partir dos 3 anos, considera-se que as crianças estão mais preparadas 

para participar de atividades educativas intencionalmente desenvolvidas por 
profissionais da educação, fora do âmbito familiar, de acordo com as Diretrizes 
Curriculares estabelecidas. Em Portugal, essas atividades são denominadas 
“componente letivo” do processo educacional. 

O Estado oferece pré-escolas nas quais as famílias podem, se desejarem, 
manter as crianças gratuitamente por cinco horas, participando de ativida-
des “letivas”, ou seja, estruturadas por educadores de Infância. Essa deci-
são se baseia no pressuposto de que o ideal é que as crianças de 3 a 5 anos 
estejam envolvidas com esse tipo de atividade por cinco horas no máximo. 
No restante do tempo, elas deveriam interagir com a família, e ser cuidadas 
e educadas por ela, no sentido mais amplo do termo. 

Caso a criança precise permanecer mais horas na pré-escola, as famí-
lias, governos locais e/ou outras instituições deverão custear esse período, 
denominado “componente de apoio às famílias”. Nesse espaço de tempo, 
são realizadas atividades de animação socioeducativas, coordenadas por 
profissionais de diferentes áreas – muitas vezes, sem formação especí-
fica em Educação Infantil. 

As actividades de animação sócioeducativa têm como grande 

objectivo o fruir. Nestas actividades é muito mais importante o 

grau de envolvimento e satisfação das crianças do que a existência 

de um produto. É mais importante o prazer de estar e conviver do 

que a preocupação com a aprendizagem1. 

1  MEC. Organização da Componente de Apoio à Família. Ministério da Educação, Departamento da Educação Básica Núcleo de 
Educação, Lisboa, 2002. p. 16.

As pré-escolas 
portuguesas 

oferecem dois 
tipos de atividade: 

letiva, de cinco 
horas, e de apoio 
às famílias, caso a 

criança precise ficar 
mais tempo 

na escola 
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Divisão de tarefas entre dois Ministérios  
no atendimento a crianças de 0 a 5 anos 

As creches estão sob responsabilidade do MSSS uma vez que o governo 
deve garantir que os responsáveis por crianças pequenas possam trabalhar 
plenamente. O Ministério do Trabalho, à época fundido com a pasta de Se-
gurança Social, ficou responsável por financiar e gerir o sistema de creches. 
Por trás disso estava a concepção de que crianças de 0 a 3 anos precisam ser 
cuidadas e de que a educação se inicia depois dessa idade, o que foi alvo de 
questionamentos por parte dos entrevistados. 

Essa concepção está na base da divisão de tarefas entre o MSSS e o MEC 
no atendimento às crianças de 0 a 5 anos. Enquanto a principal atribuição do 
MSSS é apoiar as famílias oferecendo cuidados às crianças de 0 a 3 anos por 
meio de creches e outras formas de atendimento, o MEC oferece, prioritaria-
mente, educação stricto sensu, numa lógica de atendimento às necessidades 
psicossociais e cognitivas das crianças de 3 a 5 anos. Isso determina que as 
creches, consideradas em sua origem instituições de guarda, não façam parte 
do sistema educacional português, mas as pré-escolas sim. 

Na prática, os dois ministérios interagem de várias formas. Por exem-
plo, educadores de Infância trabalham não apenas nas pré-escolas, mas 
também nas creches. Essa sinergia assegura a presença da dimensão edu-
cativa stricto sensu nas creches, que deixam de ser exclusivamente de 
“guarda”, para enfocar também o desenvolvimento pleno da criança. As 
pré-escolas oferecem não apenas o componente letivo, mas atividades de 
animação proporcionadas por profissionais cujo trabalho é, em parte, fi-
nanciado pelo MSSS. Ademais, o MSSS cofinancia um número significativo 
de pré-escolas situadas em organizações filantrópicas. 

Setor público e privado e níveis de gratuidade  
no atendimento às crianças de 0 a 5 anos

O setor público, por meio do MEC, atua como prestador direto de serviços 
às crianças pequenas apenas na pré-escola (3 a 5 anos). Isso significa que, 
além de financiar o componente letivo das pré-escolas, o MEC é responsável 
pela sua gestão. Portanto, diz-se que as pré-escolas são majoritariamente pú-
blicas e gratuitas. No entanto, o componente de apoio às famílias, oferecido 
nas pré-escolas para além do horário “letivo” de cinco horas, não é feito pelo 
MEC, mas envolve a participação das famílias, dos governos locais (municipa-
lidades, denominadas autarquias) e do MSSS.

A definição do que será oferecido em cada pré-escola varia, de acordo com 
os interesses das famílias, das oportunidades de apoio (públicas ou privadas) 
e da disponibilidade de recursos locais. Há também pré-escolas filantrópicas, 
cofinanciadas pelo MSSS, com participação das famílias e, em alguns casos, 
das instituições mantenedoras das organizações filantrópicas. 

Em 2010 um pouco mais da metade (51,4%) das crianças inscritas na 
pré-escola em Portugal estava no ensino público (totalmente financiado 
pelo Estado). Um pouco menos de um terço delas (31,3%) estava em institui-
ções privadas filantrópicas que recebem suporte do Estado. O restante dessas 
crianças (17,3%) estava matriculado em pré-escolas privadas que não rece-
bem nenhum apoio financeiro do Estado.

 O componente 
de apoio às 

famílias, oferecido 
nas pré-escolas 
fora do horário 

letivo, envolve a 
participação dos 
governos locais, 

do MSSS e das 
próprias famílias 
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Quanto às creches e outras formas de atendimento direto às crianças 
de 0 a 3 anos, o setor público, por meio do MSSS, repassa os recursos para 
organizações filantrópicas – instituições privadas sem fins lucrativos. Essas 
instituições mantenedoras são responsáveis por oferecer os equipamentos, 
contratar os recursos humanos e gerir os serviços. Por isso, diz-se que as 
creches são privadas, embora as entidades filantrópicas recebam recursos 
do setor público. O MSSS repassa um valor per capita mensal por criança, 
e os pais coparticipam, de acordo com a renda familiar. 

Há ainda pré-escolas e creches geridas por instituições privadas com fins 
lucrativos que, quando não recebem suporte de financiamentos públicos, têm 
os custos pagos integralmente pelas famílias. 

O Instituto de Segurança Social (ISS) do MSSS estima que, em 2012, das 
84.067 crianças matriculadas em creches no país – aproximadamente 35% das 
crianças de 0 a 3 anos –, 68.498 (81%) eram atendidas por instituições filan-
trópicas, enquanto 15.569 (19%) estavam matriculadas em estabelecimentos 
privados com fins lucrativos. Apenas um número irrisório de creches ainda 
está sob a responsabilidade direta do governo central, por meio de instituições 
geridas pelo ISS, ou de governos locais. 

Crianças inscritas na pré-escola 

NUTS I e II
Total

Natureza institucional Sexo

Ensino 
público

Ensino 
privado 

dependente
do Estado

Ensino 
privado

independente
Homens Mulheres

Portugal 274.387 141.044 85.845 47.498 142.275 132.112

Continente 258.598 130.592 80.976 47.030 134.048 124.550

Norte 95.549 54.487 29.008 12.054 49.416 46.133

Centro 58.870 35.222 19.452 4.196 30.431 28.439

Lisboa 73.132 23.432 22.300 27.400 38.050 35.082

Alentejo 19.654 11.724 6.688 1.242 10.208 9.446

Algarve 11.393 5.727 3.528 2.138 5.943 5.450

R.A Açores 7.829 5.180 2.195 454 4.085 3.744

R.A Madeira 7.960 5.272 2.674 14 4.142 3.818

Fonte: Educação em Números: Portugal 2011 (Gepe, 2011, p. 35).

 

Dados segundo a natureza do estabelecimento e o sexo, por Unidade Territorial Estatística (NUTS)
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Universalidade de acesso e obrigatoriedade 

Para as crianças portuguesas em idade pré-escolar (3 a 5 anos) o acesso 
é universal, mas não obrigatório. A Educação Pré-Escolar em Portugal não 
está contemplada na escolaridade obrigatória de nove anos. Se os pais de-
sejarem colocar os filhos na pré-escola, o governo nacional tem de garantir 
o acesso, seja pelo sistema público ou filantrópico. Em um número muito li-
mitado de casos, o governo repassa recursos para organizações privadas com 
fins lucrativos quando na região não há vagas públicas nem filantrópicas. 

Para as crianças portuguesas de 0 a 3 anos não há uma política específi-
ca para garantir o acesso às creches. Como visto anteriormente, cuidar das 
crianças nessa faixa etária é considerado dever prioritário da família, e, apenas 
quando ela não pode arcar com essa responsabilidade, o Estado entra como 
coadjuvante e apoiador da família. 

Alguns aspectos chamam a atenção nessa organização:
•  Creches não fazem parte do sistema educativo. Embora um forte componente 

educacional esteja sendo implementado nas creches, o MSSS, e não o MEC, 
é o responsável por essa faixa etária. Isso sinaliza que a principal função 
dessas instituições é dar resposta a um problema de apoio às famílias e de 
solidariedade social, e não claramente relacionada ao direito à educação2.  

•  Pré-escolas, sim, fazem parte do sistema educativo. Pertencem ao pri-
meiro dos quatro níveis em que está organizado o sistema educativo 
português: Educação Pré-Escolar, Ensino Básico (correspondente ao 
Ensino Fundamental no Brasil), Ensino Secundário (correspondente 
ao nosso Ensino Médio) e Ensino Superior (veja quadro “Organização 
do sistema educativo português”). 

•  O acesso à educação formal escolar em Portugal é compulsório 
apenas a partir do primeiro ano do Ensino Fundamental (6 anos de 
idade), e é mandatória também a permanência na escola até os 15 
anos, independentemente da conclusão do ciclo de estudos.

Visão geral da diversidade nas formas  
de atendimento às crianças de 0 a 5 anos

Crianças de 0 a 3 anos: Cuidado e também Educação 

Creches 
São caracterizadas pelo MSSS como uma “resposta social, de natureza 

socioeducativa, para acolher crianças até os 3 anos de idade, durante o 
período diário correspondente ao impedimento dos pais ou da pessoa que 
tenha a sua guarda de facto [entre 4 a 11 horas diárias], vocacionado para 
o apoio à criança e à família”3. Oferecem cuidado, mas também educação. 

2  CNE. Estado da Educação (2011). A Qualificação dos Portugueses. Lisboa: Conselho Nacional de Educação, 2011.  
Disponível em: http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-educacao/31-estado-da-educacao-
2011-a-qualificacao-dos-portugueses. Acesso em: 5 set. 2014. 

3   Carta Social, Despacho do Senhor Secretário de Estado da Segurança Social, 19 jan. 2001, MSSS, Governo de Portugal. 
Disponível em: http://www.cartasocial.pt/conceitos.php#cj3.

A Educação 
Pré-Escolar em 

Portugal 
não está 

contemplada 
na escolaridade 
obrigatória de 
nove anos, dos 
6 aos 15 anos

 de idade
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Amas – atendimento por mulheres em suas casas
O atendimento pelas Amas representa uma “resposta social desenvolvida 

através de um serviço prestado por pessoa idônea que, por conta própria 
e mediante retribuição, cuida de crianças [no máximo quatro] que não se-
jam suas parentes ou afins por um período de tempo correspondente ao 
trabalho ou impedimento dos pais”4. Elas oferecem basicamente o cuida-
do, com poucas exceções – quando fazem parcerias para enriquecer seu 
currículo. É o caso das Amas ligadas à creche Olivais Sul, visitada pelos 
pesquisadores nos arredores de Lisboa, que contam com apoio e orienta-
ção pedagógica de profissionais da Associação Criança, por meio de projeto 
em parceria com a Fundação Gulbenkian.

Creche familiar
Caracterizada como um conjunto de Amas (entre 12 e 20) residentes na 

mesma região geográfica, atuando cada uma na sua residência e atenden-
do não mais do que quatro crianças (entre elas, não mais que uma criança 
com menos de 1 ano) vinculadas/apoiadas por uma mesma organização 
filantrópica que possui uma ou mais creches.

4 Idem.

Níveis de escolaridade Anos de escolaridade Idade de Entrada

Ensino Superior 18

Ensino 
Secundário

12o ano 17

11o ano 16

10o ano 15

Ensino Básico

Escolaridade 
obrigatória

3o  Ciclo do
Ensino Básico

9o  ano 14

8o ano 13

7o ano 12

2o  Ciclo do 
Ensino Básico

6o ano 11

5o ano 10

1o  Ciclo do 
Ensino Básico

4o  ano 9

3o  ano 8

2o  ano 7

1o ano 6

Educação 
Pré-Escolar

5
4

3
Fonte: MAGALHÃES, A. M.; ALÇADA, I. Saiba o indispensável sobre... As escolas portuguesas hoje – Como se administram? Lisboa: Instituto de Inovação 
Educacional, 2002. p. 8.

Organização do sistema educativo português
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 Crianças de 3 a 5 anos: Educação e também Cuidado 

Atividades no espaço das pré-escolas
- Componente letivo: desenvolvido pelos educadores de Infância junto às crian-
ças de 3 a 5 anos, durante um período de cinco horas diárias nas pré-escolas. 
- Componente de apoio às famílias ou atividades de animação socioe-
ducativas: realizadas no período anterior ou subsequente às atividades 
letivas, a fim de garantir que as crianças fiquem cuidadas no período em 
que os pais ainda estão no trabalho. 

Atividades para crianças de 3 a 5 anos fora do espaço das pré-escolas
- Animação infantil e comunitária: destinada a crianças de 5 anos que vivem em 
zonas urbanas periféricas, populosas e carentes, e que não têm acesso à pré-escola. 
- Educação de Infância itinerante: destinada a crianças de 3 a 5 anos, resi-
dentes em zonas rurais, desenvolve atividades educativas nos locais onde, 
pelo número insuficiente de crianças (menos de 15), não é possível a im-
plantação de uma sala de jardim de infância.

Ministérios aos quais se vinculam creches, pré-escolas  
e outras formas de atendimento às crianças de 0 a 5 anos 

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS)
 Por meio do Instituto de Segurança Social (ISS), o MSSS é o órgão responsável pelas 

creches em nível nacional e suas atribuições, entre outras, são gerir os recursos públi-
cos destinados ao setor e firmar convênios com as instituições prestadoras de serviço. 

Nos anos 2000 houve uma decisão política por parte do governo nacional de 
não mais atuar como provedor direto de serviços de atenção a crianças de 0 a 
3 anos. Quase todos os equipamentos governamentais que possuíam creches 
foram repassados para organizações filantrópicas, que se comprometeram em 
realizar o atendimento às crianças nessa faixa etária. 

“ Eles perceberam que a rede solidária faz melhor,  
com menor custo.”

Líder de entidade representativa de organizações filantrópicas

As principais organizações filantrópicas que operam creches (além de ou-
tros serviços de assistência social) são as Instituições Particulares de Solida-
riedade Social (IPSS), as Misericórdias e as Mutualidades. Cada uma dessas 
instituições será descrita em mais detalhe a seguir.

Atribuições do MSSS no atendimento às crianças de 0 a 5 anos

a) Financiar:
- o sistema de creches, fazendo convênios e repassando recursos públicos para 
organizações do terceiro setor (IPSS, Misericórdias e Mutualidades) e do setor 
privado (instituições de ensino com fins lucrativos) que oferecem os serviços;
- o trabalho das senhoras que atuam como Amas, isoladamente ou agru-
padas (“creches familiares”);

Em Portugal, 
o atendimento 

das crianças 
de até 3 anos 
pode ser feito 

por mulheres da 
comunidade,
 as chamadas 

Amas, em suas 
próprias casas 
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- parte do custo dos profissionais que realizam atividades de animação 
sociocultural nas pré-escolas; e
- as pré-escolas que estão sob responsabilidade de organizações filantrópi-
cas, repassando um valor per capita, que precisa ser complementado por 
meio do cofinanciamento das famílias e, algumas vezes, de apoio das orga-
nizações mantenedoras dessas pré-escolas.

b) Garantir a qualidade do atendimento oferecido por meio do(a): 
- fiscalização do bom funcionamento das creches;
- acompanhamento técnico periódico da qualidade do componente educa-
cional das creches por meio de especialistas em Educação de Infância do ISS;
- qualificação, acompanhamento e supervisão do trabalho das mulheres que 
atuam como Amas, enquanto indivíduos ou coletivos (“creches familiares”). 

Tipos de organização filantrópica que oferecem  
serviços de atenção às crianças de 0 a 5 anos 

a) Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS5) 
São organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que podem atuar 
nas áreas de apoio a crianças e jovens, à família, à terceira idade, a pessoas 
com deficiência, a pessoas com falta ou diminuição de meios de subsistên-
cia ou de capacidade para o trabalho, à promoção e proteção da saúde, à 
educação e formação profissional e à resolução de problemas habitacionais. 

b) Misericórdias6 
São o conjunto de Santas Casas de Misericórdia de Portugal, instituições 
filantrópicas com origem no preceito cristão da caridade, que desde o sé-
culo XVI desenvolvem ações de assistência social, mas que atuam também 
nas áreas da saúde, educação e ensino, cultura, inovação e iniciativas no âm-
bito da economia social. O forte de sua atuação é o trabalho com idosos, mas 
há um componente de apoio a crianças por meio de creches e pré-escolas. 

 c) Mutualidades7  
São instituições privadas sem fins lucrativos e de caráter associativo, for-
madas por pessoas que investem juntas para promover a proteção social 
para seus membros em áreas nas quais o governo e o setor privado não 
conseguem dar uma resposta adequada, sobretudo na segurança social e 
saúde. O trabalho com creches e pré-escolas é relativamente novo para elas. 

Ministério da Educação e Ciência (MEC)
Em nível central, a política educativa – da Educação Pré-Escolar  ao Ensino Su-

perior – é da responsabilidade do MEC, que tem por missão definir, coordenar, pro-
mover, executar e avaliar as políticas nacionais dirigidas aos sistemas educativo, 
científico e tecnológico, articulando-as com as políticas de qualificação e formação 
profissional. Nas regiões autônomas dos Açores e da Madeira, a área da educação 
é de responsabilidade dos governos regionais, por meio das Secretarias Regionais 
de Educação, que adaptam a política educativa nacional a um plano regional e 
gerem os recursos humanos, materiais e financeiros. 

5 Para mais informações, acesse o site da Segurança Social, disponível em: http://www4.seg-social.pt/:opss#. Acesso em: 5 set. 2014.

6  Para mais informações, acesse o site da União das Misericórdias Portuguesas, disponível em: http://www.ump.pt.

7   Para mais informações, acesse o site Mutualidades Portuguesas, disponível em: http://www.mutualismo.pt.

A maioria 
das creches 

portuguesas 
permanece 

sob a tutela de 
organizações 
filantrópicas, 
que operam 
serviços de 

assistência social
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Centralização contrabalançada pela abertura à participação 
Pelo tamanho do país e pelas características de sua organização política, o mo-

delo de gestão dos serviços públicos em Portugal é fortemente centralizado. Todas 
as decisões sobre financiamento, força de trabalho, orientações pedagógicas, entre 
várias outras, são de responsabilidade do MEC. No entanto, existe uma disposição 
para o diálogo com os educadores e a sociedade, por meio da interlocução com 
dois órgãos consultivos influentes nas políticas de Educação Pré-Escolar: 

 - Conselho Nacional de Educação: “Órgão independente com funções 
consultivas, que tem por missão proporcionar a participação das várias 
forças sociais, culturais e econômicas na procura de consensos alargados 
relativamente à política educativa”8.  
- Conselho das Escolas: “Tem por missão representar junto do Ministério da 
Educação e Ciência os estabelecimentos de educação no tocante à definição 
das políticas pertinentes para a Educação Pré-Escolar e os ensinos básico 
e secundário”. É constituído por um máximo de 30 conselheiros eleitos de 
modo a garantir representatividade ampla das escolas em todo o país9. 
O MEC dialoga, também, com organizações profissionais representativas 

dos educadores, reconhecendo a importância de seu conhecimento especiali-
zado e valorizando suas contribuições. Elas produzem pareceres técnicos so-
bre temas-chave da Educação de Infância em Portugal, que têm servido para 
guiar algumas decisões daquele ministério. 

Além disso, o MEC interage com os governos locais, por meio dos Conse-
lhos Municipais de Educação, uma instância de coordenação e consulta que 
tem por objetivo promover a coordenação da política educativa, articulando a 
intervenção dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, ana-
lisando e acompanhando o funcionamento do sistema educativo municipal e 
propondo as ações consideradas adequadas à promoção de melhores padrões 
de eficiência e eficácia desse sistema10.  

No nível do município se constrói mais um canal de interlocução com o  
MEC: a Carta Educativa. Trata-se do instrumento que regula as ofertas de educação 
e de formação necessárias ao nível local, levando em conta o desenvolvimento de-
mográfico e socioeconômico de cada município. Esse documento visa assegurar a 
adequação da rede de estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e de Ensino Bá-
sico e Secundário, para que as ofertas educativas respondam à demanda efetiva11. 

 
Articulação, comunicação e racionalização 

Um indicador da preocupação do MEC em melhorar a comunicação com 
as bases do sistema, e ao mesmo tempo racionalizar o uso dos recursos pú-
blicos, foi a extinção das Direcções Regionais de Educação (DRE). Até dezem-
bro de 2012, existiam cinco DRE: Norte, Centro, Lisboa/Vale Tejo, Alentejo e 
Algarve. Elas foram extintas e novas estruturas simplificadas deverão ser 
criadas para coordenar as ações do MEC nessas cinco regiões. Os principais 
objetivos dessa mudança foram: facilitar a comunicação direta das escolas 

8  Decreto-lei no 125/2011, de 29 de dezembro.

9   Decreto regulamentar no 5/2013, de 29 de agosto. Disponível em: https://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/16600/0524005246.pdf.

10  Decreto-lei no 7/2003, de 15 de janeiro, artigo 3o.

11 Decreto-lei no 7/2003, de 15 de janeiro.
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com o MEC, fomentar a autonomia progressiva das escolas e diminuir os cus-
tos da administração pública12. 

Outra medida de racionalização administrativa foi a constituição de agru-
pamentos de escolas, reunindo escolas de um mesmo território sob a mesma 
administração (veja quadro “Agrupamentos de escolas”). Esses agrupamentos 
representam uma unidade com órgãos próprios de administração e gestão, 
constituída por estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e escolas de um 
ou mais níveis e ciclos de ensino13.  

Com isso, nos últimos anos, as pré-escolas têm deixado de ser instituições 
isoladas, integrando-se gradualmente a agrupamentos de escolas de sua região. 
A iniciativa do governo português veio não apenas economizar recursos, mas 
também incrementar a comunicação entre escolas e entre educadores, além 
de tentar assegurar melhor articulação e fluidez na transição que as crian-
ças realizam ao completar 6 anos, entre a Educação Pré-Escolar e a Educação 
Básica (o nosso Ensino Fundamental). 

Os estabelecimentos públicos da Educação Pré-Escolar e dos ensinos Bá-
sico e Secundário possuem os seguintes órgãos de gestão e administração14:

-  Conselho Geral: órgão estratégico de direção, responsável pela definição das 
linhas orientadoras da atividade da escola. É constituído por professores, 
autoridades locais e comunidade. Esse corpo aprova, por meio de votos, as 
regras internas e os regulamentos, bem como o planejamento estratégico. 
Os profissionais de Educação, pais e membros da comunidade escolhem 
quais indivíduos ou organizações comunitárias (centros de saúde, funda-
ções, conservatórios, empresas etc.) serão membros do Conselho. 

-  Diretor: órgão de administração e gestão da escola, ou do conjunto de 
escolas agrupadas, nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, finan-
ceira e patrimonial. 

-  Conselho Pedagógico: órgão de coordenação, supervisão pedagógica e 
orientação educativa da escola, ou do conjunto de escolas agrupadas, 
nos domínios pedagógico-didático, de orientação e acompanhamento dos 
alunos e de formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente.

-  Conselho Administrativo: órgão deliberativo da escola, ou do con-
junto de escolas agrupadas, em matérias administrativo-financeiras. 

“Esta questão dos agrupamentos vai trazer grandes mudanças nas escolas. 
A questão do pré-escolar é assim: o pré-escolar existia em unidades 
separadas, portanto havia um jardim de infância numa vila, outro jardim 
de infância em outra vila. E as escolas não... os educadores falavam uns 
com os outros, reuniam-se, estes tinham uma cultura de reunião, e de 
trocar opiniões, de trocar ideias, de trocar algumas experiências do que 
faziam. Mas eram coisas pontuais e em nível de conselho, digamos assim 
[...], e aí começaram a haver os tais agrupamentos.” 

Funcionária do MEC

12  SOL (2011). Direcções regionais de educação vão ser extintas. SOL (jornal on-line), 2 set. 2011. Disponível em: http://sol.sapo.
ao/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=27619. Acesso em: 5 set. 2014.

13  Decreto-lei no 75/2008, de 22 de abril. 

14 Idem.
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Atribuições dos diferentes órgãos e o lugar da Educação Pré-Escolar 
Formulação, implantação e avaliação de políticas pedagógicas, planeja-

mento, gestão do orçamento, gerenciamento dos recursos humanos: essas 
e outras atribuições do MEC são exercidas por diferentes órgãos – e todos 
eles cuidam, também, da Educação Pré-Escolar (veja quadro “Órgãos do Mi-
nistério da Educação e Ciência e o que cada um faz”). 

Desde o fim dos anos 1990, quando a Educação Infantil tornou-se uma 
prioridade política, foram criadas estruturas específicas de governança 
para a Educação Pré-Escolar: o Gabinete de Expansão e Desenvolvimen-
to da Educação Infantil e o Programa de Expansão e Desenvolvimento da 
Educação Infantil.

A partir de 31 de dezembro de 2012, o Gabinete de Avaliação Educacional 
– responsável por planejar, elaborar, validar, aplicar e controlar instrumentos 
de avaliação externa da aprendizagem – deixou de integrar a administração 
direta do Estado. Por meio da aprovação de novo enquadramento jurídico, 
tornou-se entidade autônoma e independente. Essa mudança pode aumen-
tar a credibilidade dos resultados das avaliações realizadas pelo órgão.

 
Creches e atendimento por Amas: 
Recursos humanos, organização e funcionamento  
dos serviços para crianças de 0 a 3 anos

 Creches 
As creches, dotadas de infraestrutura, equipamentos e materiais necessá-

rios, de acordo com diretrizes do MSSS, contam com dois tipos de profissionais:
a)   Técnicos na área do Desenvolvimento Infantil ou ajudantes de Ação Edu-

cativa – com ensino secundário completo, trabalham na sala do berçário 
com grupos de bebês que ainda não andam ou, na terminologia técnica, 

•  Direção-Geral de Educação: formulação, implantação e avaliação das políticas pedagógicas  
do Ministério para todos os níveis educacionais (exceto o Ensino Superior).

•  Direção-Geral de Planejamento e Gestão Financeira: acompanhamento da execução do 
orçamento do ministério, monitoramento e avaliação da execução das políticas educacionais.

•  Direção-Geral da Administração Escolar: políticas de recrutamento e seleção, planos de 
carreira, remuneração, formação dos profissionais docentes e não docentes.

•  Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência: produção e análise estatística, apoiando  
a formulação de políticas e o planejamento estratégico e operacional.

•  Inspecção-Geral da Educação e Ciência: garantia da atuação dos órgãos dentro da legalidade, 
auditorias, fiscalização do sistema educativo em todos os níveis.

•  Secretaria Geral: suporte aos demais órgãos do ministério, apoio jurídico, resolução de 
conflitos, relações trabalhistas, relações europeias e internacionais, gestão de recursos, 
informação e comunicação.

Órgãos do Ministério da Educação e Ciência e o que cada um faz      
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que ainda não “adquiriram a marcha”. Há três técnicos ou ajudantes por 
grupo de oito bebês. Esses profissionais atuam também em parceria com os 
educadores de Infância, nos demais grupos de crianças nas creches.

b)  Educadores de Infância – com formação universitária, são apoiados por 
ajudantes de ação educativa e trabalham com grupos de crianças que já 
sabem andar. Há um educador de Infância e dois técnicos ou ajudantes por 
grupo de dez crianças de 1 ano; e um educador de Infância e dois auxiliares 
para grupos de 15 crianças de 2 a 3 anos15. 
Os educadores de Infância são responsáveis pelo projeto educativo e pedagó-

gico da creche, e, com os ajudantes de ação educativa, desenvolvem atividades 
de cuidado e sociopedagógicas junto às crianças a partir de 1 ano. No berçário, a 
lei não requer a presença de um educador de Infância no trabalho direto com os 
bebês. Esse trabalho é realizado pelos técnicos na área do Desenvolvimento Infan-
til ou ajudantes de Ação Educativa, sob supervisão dos educadores de Infância. 

Horário de atendimento 
Em Portugal, o atendimento nas creches é integral, assim as instituições fi-

cam disponíveis das 8 às 19 horas. Os educadores de Infância são contratados 
por tempo integral, com carga horária semanal de 35 horas. Desse período, em 
torno de cinco horas são computadas para atividades sem as crianças, incluin-
do o planejamento e a preparação de seu trabalho e reuniões com as famílias. 

15 Artigo 10o da portaria no 262/2011, de 31 de agosto.

Objetivos dos agrupamentos
•  Racionalizar o uso de recursos humanos e materiais, baixando os custos do sistema 

(principal objetivo).
•  Propiciar mais articulação entre os diferentes ciclos de ensino e oferecer aos alunos a oportunidade 

de completar toda a sua formação escolar numa instituição com projeto pedagógico comum. 
•  Fomentar mais interação entre os alunos, que ganham ao conviver com grupos maiores  

de crianças, uma vez que muitas escolas têm número reduzido de alunos. 
•  Enriquecer o currículo das escolas, oferecendo professores de artes e/ou educação física  

a todas elas, o que não era possível quando estavam isoladas.

Processo de implantação dos agrupamentos
Deu-se de forma progressiva:
•  Primeira etapa – agrupamentos horizontais, juntando as escolas de nível semelhante, por 

exemplo: pré-escolas e escolas de primeiro ciclo do Ensino Básico. 
•  Segunda etapa – agrupamentos verticais, envolvendo escolas de diferentes níveis.  

Eles são conhecidos como mega-agrupamentos. Além das pré-escolas, reúnem sob uma única 
direção as escolas de 1o, 2o e 3o ciclos do Ensino Básico e as escolas secundárias do sistema 
público de uma mesma região. Isso fez com que o número de agrupamentos diminuísse 
drasticamente. De  início, existiam em torno de 1.200 agrupamentos e, em 2012, cerca de 350. 

Agrupamentos de escolas
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Os educadores possuem vínculo com apenas uma instituição. A figura 
“Horário de funcionamento das creches em Portugal (2010)” apresenta a dis-
tribuição das creches portuguesas em função dos seus horários de abertura e 
fechamento no ano de 2010. Como pode ser visto, a maioria delas abre entre 
7 e 7h30 e encerra as atividades entre 18 e 19 horas. 

Atendimento por mulheres da comunidade  
em seus domicílios, as Amas 

Mulheres desempregadas ou aposentadas podem candidatar-se a cuidar 
de até quatro crianças de 0 a 3 anos (mas apenas uma delas pode ter menos 
de 1 ano) na própria casa. Para se registrarem e se cadastrarem no MSSS, elas 
passam por um sistema de seleção. As Amas, que seriam o equivalente às 
“mães crecheiras” ou “cuidadoras” no Brasil, atuam como profissionais autô-
nomas vinculadas a organizações filantrópicas ou, raramente, ligadas dire-
tamente ao ISS do MSSS. Elas devem ter comprovados boa índole e gosto em 
cuidar de crianças pequenas, além disso devem ceder a própria residência 
para esse trabalho.

Embora não seja exigida nenhuma formação mínima e específica para se tornar 
uma Ama16, os documentos oficiais relacionam os seguintes requisitos básicos: 

•  aspectos comportamentais adequados: perfil “maternal”, maturidade, boa 
capacidade de relacionamento, sentido de responsabilidade;

•  boas condições de saúde: todos os anos, as Amas devem apresentar ates-
tado que confirme que elas e seus agregados familiares estão saudáveis;

•  capacidade comprovada para ler e escrever corretamente;
•  exigência de idade superior a 21 anos e inferior a 55 anos no ingresso;
•  bom ambiente familiar e aceitação da família de que ela pratique a atividade.
A aceitação de candidaturas, o treinamento e a supervisão das Amas ficam 

a cargo das organizações filantrópicas que possuem creches e de representa-
ções regionais do MSSS. Essas instituições checam a casa de cada Ama para 
verificar se o espaço é seguro e se as condições de higiene são adequadas. 

Elas também ficam responsáveis por apoiar as Amas pedagogicamente e capa-
citá-las, acompanhar a qualidade do seu trabalho e pagá-las. Da mesma forma que 
ocorre nas creches, o pagamento do trabalho das Amas é cofinanciado pelos pais, com 
um valor inferior ao cobrado pelas creches. No caso de impedimentos pontuais das 
Amas, o atendimento às crianças sob supervisão dessas profissionais é assegurado 
pela organização filantrópica à qual ela está vinculada por meio de suas creches. 

Creches familiares
O conjunto de Amas vinculadas/apoiadas por uma mesma organização 

filantrópica é denominado “creche familiar”: as Amas continuam trabalhan-
do separadas na própria casa, mas têm alguns encontros e apoiam umas às 
outras, sob a supervisão de técnicos das organizações filantrópicas. 

As creches familiares podem contar com uma equipe de apoio técnico 
formada por até dois educadores de Infância, do MSSS ou das instituições 
filantrópicas responsáveis. Em alguns casos, elas participam das formações 
de equipe junto com a equipe da creche da organização filantrópica. 

16  Decreto no 158/1984; despacho normativo no 5/1985.
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 Apesar das críticas (ver seção “Desafios, contradições e como estão sen-
do equacionados”, neste capítulo), o atendimento pelas Amas proporciona 
um ambiente familiar às crianças de 0 a 3 anos – comparado, muitas ve-
zes, com a casa de uma avó –, qualidade que algumas famílias apreciam. 
As mães trocam informações e conversam bastante com as Amas quando 
buscam as crianças, e se estabelece uma relação de proximidade. Existe a 
percepção, por parte dos pais, de que as crianças atendidas por Amas ten-
dem a ficar menos doentes do que aquelas que frequentam creches, uma 
vez que têm contato com um número menor de crianças. 

O valor per capita repassado pelo MSSS às organizações filantrópicas para 
pagamento das Amas e a coparticipação dos pais são relativamente baixos, 
menores do que se as crianças fossem assistidas diretamente nas creches. 
Com a recente crise econômica, tornou-se um mercado de trabalho atrativo, 
criando postos de trabalho para as pessoas com menor formação. Para os pais, 
é uma solução mais barata do que pagar a mensalidade da creche. 

Comparação entre a cobertura das creches e das Amas 
As creches constituem, de longe, a modalidade de atendimento com maior 

cobertura das crianças de 0 a 3 anos. Apenas uma porcentagem reduzida de crian-
ças (menos de 6%) é atendida por Amas (veja o gráfico “Peso relativo do atendi-
mento por creches e pelas Amas em Portugal”). Segundo dados de técnicos do ISS, 
em 2011 havia 4.618 crianças atendidas por Amas registradas, e em 2012 havia 
84.067 crianças de 0 a 3 anos atendidas nas creches (filantrópicas e privadas).

Horário de funcionamento das creches em Portugal (2010)

7h31-8h
33,3%

19h01-20h
35,0%

8h01-8h30
2,5%

20h01-21h
0,3%
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8h31

0,4%

Depois das
21h01
0,3%

Antes das
6h30 

0,6%

Antes das
17h

0,1%
6h31-7h
12,5%

17h01-18h
6,5%

7h01-7h30
50,7%

Horário de abertura Horário de encerramento

18h01-19h
57,8%

 Fonte: Relatório do MSSS, Carta Social: Rede de Serviços e Equipamentos. Relatório 2010.  
 Ministério da Solidariedade e da Segurança  Social, Governo de Portugal, 2010, p. 13. Disponível em: http://www.cartasocial.pt/pdf/csocial2010.pdf.
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Os distritos que mais oferecem cobertura dessa modalidade são os de 
Santarém, Setúbal e Bragança. Em contraste, os distritos de Beja e Vila Real 
não tiveram nenhum registro de crianças atendidas por Amas em 2010. Os 
distritos mais populosos de Portugal, Lisboa e Porto, que juntos englobam 
mais de um terço da população do país, apresentaram um percentual muito 
reduzido de crianças com menos de 3 anos atendidas por Amas em 2010. 

Organização das pré-escolas e outras 
modalidades de atenção a crianças de 3 a 5 anos 

Pré-escolas 
As pré-escolas ou jardins de infância funcionam sob a égide da administra-

ção pública (MEC, governos municipais e MSSS) e privada sem fins lucrativos 
(organizações filantrópicas) e com fins lucrativos (empresas e cooperativas). 
Podem funcionar autonomamente, estar associadas a estabelecimentos de En-
sino Básico17 ou juntar-se a um agrupamento de escolas. Os dados do MEC sobre 
as matrículas na pré-escola indicam que há mais crianças de 5 anos nessas 
instituições. Elas têm tido prioridade no sistema porque entrarão no 1o ciclo do 
Ensino Básico no ano seguinte e necessitam de apoio para facilitar a transição. 

As pré-escolas, sejam elas públicas (MEC) ou filantrópicas (MSSS), oferecem 
dois conjuntos de atividades. No componente letivo, de cinco horas diárias, 
que nas instituições pré-escolares públicas (a maioria) é gratuito e de respon-
sabilidade do MEC, colocam-se em prática as Diretrizes Curriculares para a 
Educação Infantil. O Componente de Apoio à Família consiste em atividades 
de animação socioeducativa, de duração variável de acordo com a necessi-
dade das famílias, cofinanciado por elas e com recursos vindos dos governos 
locais, pelo MSSS, por organizações filantrópicas e outros. 

• Componente letivo
O pessoal envolvido é formado por educadores de Infância com formação univer-

sitária, que trabalham com grupos de crianças de 3 a 5 anos, e por ajudantes de Ação 
Educativa, com Ensino Secundário completo, que apoiam os educadores de Infância.

Pagos pelo MEC, os educadores de Infância são responsáveis pelo projeto 
educativo e pedagógico da pré-escola, e, além de supervisionar as atividades 
desenvolvidas por outros profissionais no “componente de apoio à família” 
(ver a seguir), desenvolvem atividades pedagógicas junto às crianças com o 
apoio dos ajudantes de Ação Educativa. Os ajudantes de Ação Educativa de-
senvolvem atividades de cuidado, vigilância e apoio aos educadores de In-
fância, com salários pagos pelos governos locais.

Os educadores de Infância desenvolvem atividades curriculares que ocor-
rem, em sua maioria, em salas heterogêneas, nas quais interagem crianças 
com idades entre 3 e 5 anos, em turmas com uma média de 20 alunos. Isso vale 
tanto para as pré-escolas públicas quanto para as filantrópicas e as privadas.

Há uma aprovação generalizada dessa estrutura. Todos os educadores de Infância, 
líderes escolares e especialistas entrevistados pela equipe desta pesquisa consideram 

17 Decreto-lei no  147/1997, de 11 de junho.
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as turmas multisseriadas o melhor sistema para as salas de pré-escolas, especial-
mente se há um número maior de crianças de 5 anos. Os educadores de Infância 
acreditam que são mais difíceis de manejar as turmas só com crianças menores, 
enquanto nas salas heterogêneas as crianças de 5 anos ajudam os menores nas 
atividades, favorecendo a aprendizagem entre pares. Os maiores se sentem valori-
zados por poderem ajudar os menores nas atividades diárias, enquanto as crian-
ças mais novas apreciam o fato de terem as mais velhas como exemplos a seguir.

• Componente de apoio à família/Animação socioeducativa 
Envolve profissionais de diferentes áreas contratados especialmente para 

esse fim, cujo trabalho é supervisionado pelo educador de Infância. As ativida-
des a serem realizadas são definidas em conjunto pelas pré-escolas e famílias 
e incluem: recreação, aulas de idioma estrangeiro, aulas de música, dança e 
outras modalidades de expressão artística e esportes, entre outras. 

“Não são as crianças que têm necessidade de estar na escola*, são os 
pais que têm necessidades de que as crianças lá estejam; e portanto aí 
complemento de apoio à família e não à criança; é só uma nuance de 
linguagem; portanto não é ‘atividades de tempos livres’, não é nada disso, 
é complemento de apoio à família, em que nós apoiamos as famílias. 
[...]
E o que se pretende é que as crianças no resto do dia, portanto 
no resto das aulas quando têm atividades letivas, porque essas 
atividades letivas são com a educadora, e têm que ser com a educadora 
sempre; enquanto as outras que contemplam o apoio à família são 
de responsabilidade da educadora, mas não são realizadas por ela, 
podem ser realizadas por outra pessoa, e essa pessoa normalmente é 
colocada pela autarquia, e aí já tem que ter alguns requisitos; ou ter 
um curso de educação cultural, ou ter alguma coisa desse gênero.” 

Funcionário do MEC

*[N. do E.: isto é, de continuar na pré-escola após as 5 horas letivas.]

Horário de funcionamento
O atendimento nas pré-escolas, somando-se componente letivo e componente 

de apoio às famílias (animação socioeducativa), é integral, assim as instituições 
ficam disponíveis para acolher as crianças das 8 às 19 horas.

Os educadores de Infância que atuam nessas instituições são contratados 
por tempo integral, com carga horária semanal de 35 horas e possuem víncu-
lo com apenas uma instituição. Em torno de cinco horas são reservadas para 
atividades sem as crianças, como planejamento e preparação de seu trabalho 
e reuniões com as famílias. Os ajudantes de Ação Educativa também são con-
tratados por tempo integral e possuem vínculo com apenas uma instituição. 

Outras modalidades de atendimento  
para crianças de 3 a 5 anos 

Além das duas formas de atenção educacional e recreativa para as crian-
ças em idade pré-escolar citadas, há outras duas modalidades que ocorrem 
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em menor proporção em locais onde não há disponibilidade de equipamen-
tos pré-escolares tradicionais. 

• Educação Infantil itinerante: ocorre nas zonas rurais de difícil acesso ou com 
número reduzido de crianças, onde é inviável a criação de uma pré-escola. Edu-
cadores de Infância financiados pelo MEC têm a responsabilidade de cobrir uma 
área geográfica específica, visitando as comunidades. Durante as visitas, oferecem 
serviços de Educação Pré-Escolar para os grupos de crianças formados nessas 
comunidades, que ficam com tarefas para cumprir até a nova visita do educador.

• Animação infantil e comunitária: ocorre em zonas periféricas popu-
losas e carentes das grandes cidades e enfoca crianças de 5 anos que não 
possuem acesso a nenhum equipamento educacional formal. São ativida-
des educativas realizadas em instalações cedidas pelas comunidades para 
educadores de Infância financiados pelo MEC. Também é uma modalidade 
de baixíssima cobertura e que pode variar bastante de local para local. Os 
pesquisadores não conseguiram dados mais aprofundados sobre o assunto 
com o MEC em Lisboa.

A organização da gestão em Portugal: Diversidade  
de formas de atendimento às crianças de 0 a 5 anos

As observações da equipe de pesquisa sobre a organização da gestão na 
realidade portuguesa ressaltam a vasta gama de oportunidades de cuidado e 
educação oferecidas às crianças de 0 a 5 anos. 

     
Peso relativo do atendimento por creches e pelas Amas em Portugal

 Fonte: Relatório do MSSS Carta Social: Rede de Serviços e Equipamentos Relatório 2010  
 Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, Governo de Portugal, 2010, p. 13. Disponível em: http://www.cartasocial.pt/pdf/csocial2010.pdf.   
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O quadro “Modalidades de educação e cuidados para a infância (0 a 5 
anos)” evidencia a diversidade de entidades que promovem esse atendi-
mento. A administração pública e a privada (com e sem fins lucrativos) 
estão igualmente empenhadas no esforço de priorizar a Primeira Infân-
cia, desenvolvendo formas de articulação e cooperação para atingir esse 
objetivo. Esse esforço conjunto resulta em diferentes tipos de resposta 
ao desafio que é cuidar e educar as crianças pequenas, com participa-
ção ativa das famílias, parceiras e cofinanciadoras, na medida de suas 
possibilidades. 

Desafios, contradições e como estão  
sendo equacionados 

O processo de organização da gestão em Portugal envolve desafios que 
precisam ser equacionados, a fim de que a expansão da oferta de cuida-
do e educação para as crianças de 0 a 5 anos seja de qualidade. A seguir, 
são listadas algumas das questões que vêm preocupando os profissionais 
ligados à Educação Infantil naquele país e propostas desses mesmos pro-
fissionais para enfrentá-las. 

           
Modalidades de educação e cuidados para a infância (0 a 5 anos) 

Entidade promotora
Administração pública

Administração privada
Estado Autarquia

Tipo de 
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Pré-escola * * * * * * *
Animação infantil  
e comunitária * *

Educação de Infância 
itinerante * *

Animação 
socioeducativa * * * * * *

Fonte: MEC/DEB. A educação pré-escolar e os cuidados para a infância em Portugal. Relatório Preparatório. Lisboa: Departamento da Educação Básica, 2000.

Dados segundo as instituições promotoras em Portugal
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Questões decorrentes da divisão entre Educação e  
Assistência Social no atendimento às crianças de 0 a 5 anos

Se o foco do MSSS é o aspecto social e não o educativo, o trabalho 
pedagógico com crianças de 0 a 3 anos fica em segundo plano 

A maioria das creches permanece situada nas instituições filantrópicas (IPSS, 
Misericórdias e Mutualidades), que são também responsáveis pela provisão de 
serviços de assistência social nas suas regiões de abrangência. Portanto, o foco 
nas questões pedagógicas do trabalho com crianças de 0 a 3 anos é, provavel-
mente, muito menor do que se as creches estivessem sob a tutela da Educação. 
Um exemplo claro dessa inferência é a ausência de Orientações Curriculares 
específicas para as creches – ao contrário do que acontece com as pré-escolas, 
que as possuem desde o final dos anos 1990.

Educadores de Infância que trabalham em  
creches têm o progresso na carreira prejudicado

A subordinação à Assistência Social também repercute na possibilidade de fazer 
valer o tempo de serviço na creche como parte do plano de carreira do educador. 
Como apenas a pré-escola é considerada parte da Educação, o tempo dedicado 
ao trabalho em creches não pode ser levado em conta na experiência de docên-
cia – critério importante no processo de seleção para educadores de Infância. 

Muitas vezes são realizados acordos locais em instituições filantró-
picas que possuam também pré-escola, a fim de constar formalmente 
dos contratos de trabalho que os educadores de creche também atuam 
na pré-escola. Dessa forma, esses profissionais conseguem contar esse 
tempo como experiência de trabalho quando se candidatam a concursos 
públicos. Nas instituições filantrópicas onde não há pré-escola, os edu-
cadores ficam sem essa opção.

Transferir a responsabilidade pelas creches  
encontra resistência nos dois ministérios

Segundo especialistas, não é possível transferir a gestão das creches para 
o MEC em virtude de vários fatores. Primeiro, porque o MSSS não abre mão 
de recursos consideráveis que recebe do governo nacional para o sistema de 
creches; além disso, há grupos no MEC que consideram que o ministério não 
possui estrutura suficiente para dar conta da gestão das creches. Há ainda 
as creches situadas em instituições filantrópicas que prestam outros servi-
ços financiados pelo Instituto de Seguridade Social do MSSS (como atenção 
a idosos e a pessoas com deficiência), o que complicaria a criação de uma 
estrutura administrativa paralela subordinada a outro ministério.

Durante os primeiros meses de vida, a maioria das crianças  
não recebe atenção de educadores de Infância nas creches 

Outra preocupação dos profissionais entrevistados foi a não exigência 
legal da presença de um educador de Infância nas salas de berçário. A le-
gislação requer a presença de:

a) duas unidades de pessoal, técnicos na área do desenvolvimento infan-

til ou ajudantes de acção educativa, por cada grupo até à aquisição de 
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marcha que garantam o acompanhamento e vigilância das crianças;

b) Um educador de Infância e um ajudante de acção educativa 

por cada grupo, a partir da aquisição da marcha18. 

Embora a presença do educador de Infância seja obrigatória para grupos 
de crianças logo que aprendem a andar (1 a 2 anos e 2 a 3 anos), vários en-
trevistados concordam que a legislação ainda representa resquícios de um 
pensamento inadequado: de que as creches são lugar principalmente de cui-
dado e guarda das crianças. Já começa a haver um movimento para incluir 
um educador de Infância também no berçário, mas ainda não se dá o devido 
valor ao trabalho pedagógico importantíssimo que precisa ser realizado no 
primeiro ano de vida das crianças.

Uma das justificativas para a não exigência de educadores de Infância nos 
grupos de crianças de até 1 ano é de natureza econômica. Como os berçários 
atendem a um número pequeno de crianças, incluir um profissional com essa 
formação em cada um deles encareceria demais o sistema, principalmente no 
momento de crise econômica atual. 

Propostas a caminho
Ainda está em pauta a discussão sobre se a responsabilidade pelas creches 

deve ser transferida para a área de Educação. Alguns líderes do MEC tenta-
ram avançar nessa proposta durante o governo português no período de 2009 
a 2011. Já alguns especialistas defendem que o mais viável, na conjuntura 
atual, seria passar pelo menos a tutela pedagógica das creches para o MEC 
– como, aliás, já acontece oficialmente com as pré-escolas filantrópicas que 
se encontram sob responsabilidade do MSSS. 

Enquanto a situação não se define, as autoridades ligadas ao Instituto de 
Segurança Social do MSSS preocupam-se em garantir que o componente edu-
cacional das creches seja valorizado, requerendo a presença de educadores 
de Infância como responsáveis pelo trabalho na maior parte do tempo que as 
crianças passam na escola.

Em 2012, estava em marcha no país um esforço capitaneado pelo ISS, en-
volvendo diversos especialistas e líderes do campo da Educação Infantil, para 
a elaboração de Orientações Curriculares para as creches, nos moldes do que 
já existia para a pré-escola. 

A legislação que estabelece as normas reguladoras das condições de ins-
talação e funcionamento das creches – criticada por não prever educadores 
de Infância no berçário – é de 2011 e significa um avanço em relação à lei 
anterior, que obrigava a presença de apenas um educador de Infância por 
creche – responsável por supervisionar o trabalho dos técnicos e auxiliares 
nos diferentes grupos etários.

Questões decorrentes do atendimento por Amas 
Também não parece ser a primeira opção da maioria das famílias. Elas te-

mem o isolamento das Amas, reconhecendo que sem uma supervisão mais pró-
xima é difícil ter qualquer controle sobre o atendimento que os filhos recebem.

18 Artigo 10o da portaria no 262/2011, de 31 de agosto. 
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No entanto, o que mais preocupa educadores e autoridades são as Amas 
não registradas – ou ilegais. Em decorrência da crise, as famílias procuram 
soluções mais baratas para a guarda dos filhos enquanto trabalham. E onde 
há muitos desempregados buscando gerar renda em casa, há também mu-
lheres que aceitam mais do que as quatro crianças permitidas e cobram 
mais barato do que as Amas registradas – além de não terem nenhum tipo 
de controle ou apoio (de saúde, pedagógico, alimentar). Esse atendimento é 
difícil de identificar e, em alguns casos, bastante precário. O Ministério só 
pode intervir quando há denúncias de abuso. Como estão fora do sistema 
oficial, não há estimativa de quantas Amas ilegais existem no país.

Propostas a caminho 
Mesmo com todas as críticas ao sistema de Amas legais, acredita-se que a 

supervisão e o apoio oferecidos pelas organizações filantrópicas e pelo MSSS 
garantem algum nível de qualidade e segurança a esse serviço. As “creches fa-
miliares” são uma tentativa de quebrar o isolamento das Amas e enriquecer o 
aspecto pedagógico do seu trabalho. 

As creches familiares articulam até 12 Amas, cada qual com suas qua-
tro crianças, numa rede de assistência e supervisão conduzida por uma 
organização filantrópica da região. Essa organização forma as Amas em 
até dois meses, dá um parecer técnico importante para o credenciamen-
to das profissionais e visita cada uma delas no seu próprio espaço toda 
semana. O objetivo dessas visitas é trocar informações sobre o desen-
volvimento das crianças, conversar sobre o plano pedagógico e planejar 
atividades ligadas (nos melhores casos) ao Plano Pedagógico desenvol-
vido na organização filantrópica. Quando possível, a organização ainda 
apoia as Amas em passeios com as crianças. 

Questões decorrentes dos agrupamentos de escolas 
Um dos pontos polêmicos dessa política é a formação dos mega-agrupa-

mentos em regiões mais populosas e com muitas escolas, alguns reunindo 
mais de 4 mil alunos.

“O diretor de agrupamento se tornou um senhor todo-poderoso. 
Os agrupamentos agora reúnem de 2 mil a 4 mil alunos, e há um 
risco de descaracterizar a identidade de cada escola.” 

 Líder de organização profissional de educadores

Outra preocupação é de que as pré-escolas, ao comporem os agrupa-
mentos de escolas, percam a sua identidade e passem a atuar segundo 
uma lógica burocrática.

“O aspecto positivo é este: é um avanço porque há um reconheci-
mento do Estado da Educação de Infância; isso é um avanço. Há 
um recuo no sentido da diversidade pedagógica, que era uma ca-
racterística da Educação de Infância em relação, por exemplo, ao 
Ensino Fundamental, e que era positiva portanto; e uma identida-
de profissional das educadoras mais proativas, capazes de promo-
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verem sozinhas várias atividades, isso tem vindo a perder. Portan-
to que a pedagogia tem vindo a ser cada vez mais transmissiva, e 
as educadoras a ser inseridas numa lógica burocrática” 

Professor da Universidade do Minho

Propostas a caminho 
A existência de conselhos, com participação de representantes de 

todas as escolas, pode garantir que as decisões estratégicas sejam to-
madas de forma democrática, evitando uma centralização excessiva de 
poder de decisão na figura do diretor, e assegurando que a diversidade 
pedagógica não se perca.

Questões decorrentes da pouca disponibilidade  
dos familiares para o convívio com as crianças 

Apesar dos benefícios que podem trazer as interações constantes entre 
a criança pequena e sua família, nos últimos anos parece ter havido uma 
ampliação gradual do horário de funcionamento das instituições educa-
cionais que oferecem atenção a crianças de 0 a 5 anos, para atender às 
demandas das famílias que procuram por esses serviços (MSSS, 2011). O 
tempo cada vez mais reduzido de convivência das crianças com a família 
representa uma preocupação crescente para os especialistas portugueses. 
O CNE (2011) afirma que Portugal é um dos países com alta proporção 
de crianças de 0 a 5 anos que ficam 30 horas ou mais por semana em 
pré-escolas ou em creches.

Propostas a caminho
A crise econômica em que Portugal está mergulhado apareceu em todas 

as entrevistas. As famílias precisam trabalhar mais e buscar oportunidades 
para manter um padrão de vida equilibrado. Há sensibilidade das autori-
dades em compreender as necessidades das famílias e procura-se atender 
a essas demandas inclusive com programas de complementação de renda.

  

Ponto e contraponto: A realidade brasileira

Conhecer a realidade da gestão de creches e pré-escolas em Portugal 
pode provocar um olhar diferente sobre a nossa própria situação.  
E, quem sabe, estimular questionamentos e o levantamento  
de alternativas originais para os desafios brasileiros.  

Gestão de creches e pré-escolas no Brasil,  
em sete pontos 

1 Creches e pré-escolas fazem parte do sistema educacional – As cre-
ches passaram a ser responsabilidade da área de Educação desde a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996. 
Desde então são reconhecidas oficialmente como instituições que têm 
a educação, e não apenas o cuidado, como foco principal de suas ações. 
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Creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 5 anos) fazem parte do sistema edu-
cacional, que se divide em Educação Básica e Ensino Superior. Elas perten-
cem à Educação Infantil, que se soma ao Ensino Fundamental (6 a 14 anos) 
e ao Ensino Médio (15 a 17 anos) para compor a Educação Básica. 

2 Descentralização – A tendência é pela descentralização administrati-
va dos serviços de educação (como também os de saúde e assistência 

social) entre os governos municipais e estaduais. O governo federal tem 
como principais responsabilidades as definições reguladoras, como as 
das diretrizes pedagógicas nacionais para creches e pré-escolas, assim 
como de apoio técnico e financeiro.

3 Administração pública é a grande responsável – Os governos municipais 
são diretamente responsáveis pela operação das creches públicas e finan-

ciam grande parte das creches filantrópicas. Em 2012, segundo o Inep, 63,1% 
das crianças eram atendidas em creches públicas e 36,6% em creches privadas.

4 Obrigatoriedade e gratuidade – O sistema educacional formal é compul-
sório a partir da pré-escola (4 anos de idade). Creches, pré-escolas e outros 

estabelecimentos públicos são integralmente gratuitos. 

5Modalidades de atendimento são restritas – A única modalidade 
oficialmente reconhecida de atenção educacional a crianças de 0 a 3 

anos é a creche. É notória a existência de diversas formas não oficiais de 
atendimento a essa faixa etária, semelhantes às oferecidas pelas Amas 
portuguesas. Não há, entretanto, uma estimativa clara do tamanho des-
sa cobertura.

6 Poucas pré-escolas em horário integral – De acordo com o Censo Es-
colar de 2010, 64% das crianças das creches públicas ficavam em 

horário integral (cerca de dez horas por dia) e 36% em horário parcial 
(cerca de quatro horas por dia). Nas pré-escolas públicas, essa partici-
pação é invertida: 8% das crianças em horário integral (sete horas por 
dia) e 92% em horário parcial (cerca de quatro horas por dia). Como os 
municípios brasileiros têm autonomia para definir os horários de aten-
dimento, há variações na quantidade de horas oferecidas, especial-
mente pela diferença de custo em relação ao tempo de permanência  
da criança na creche. A responsabilidade pela criança no período em que ela não  
está na creche é da família.

7Muitos profissionais trabalham em mais de uma instituição – Via de 
regra, apenas os auxiliares – profissionais que apoiam o trabalho dos 

professores – são contratados para jornadas de trabalho de 40 horas sema-
nais. Os professores de Educação Infantil são quase sempre contratados 
por 22 a 25 horas semanais de trabalho, incluindo em torno de cinco horas 
de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) ou livre (HTPL). Por causa dessa 
organização os profissionais, em sua grande maioria, trabalham em mais 
de uma instituição.                                                                                            
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e para as instituições 

filantrópicas. 

    Valores per capita  

por criança. 

   Salários e plano de 

carreira do educador 

de Infância.

Veja neste capítulo

O sistema de creches e pré-escolas em Portugal é financiado majoritaria-
mente pelo governo central, através do Ministério da Educação e Ciência (MEC) 
e do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS), mas também 
há participação de: 

• governos locais/municípios (denominados autarquias); 
• organizações privadas sem fins lucrativos (filantrópicas);
• organizações privadas com fins lucrativos; e
• famílias das crianças. 

Financiamento das pré-escolas 
Na pré-escola pública, o MEC cobre os custos do “componente letivo”, 

que corresponde às cinco horas diárias durante as quais as crianças ficam 
diretamente sob supervisão dos educadores de Infância. O MEC paga os 
salários desses profissionais, que possuem o mesmo plano de carreira que 
rege os demais professores dos Ensinos Básico e Secundário. A contratação 

C A P Í T U LO  2
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e o pagamento do pessoal auxiliar, que atua no apoio aos educadores de In-
fância, normalmente são responsabilidade dos governos locais (autarquias). 

As demais horas que as crianças passam na pré-escola pública fazem 
parte do que é conhecido como “componente de apoio à família”. Nesse 
período, as crianças realizam atividades, definidas em conjunto pelas es-
colas e famílias – e que podem incluir recreação, aulas de idioma estran-
geiro, aulas de música, dança e outras modalidades de expressão artística 
e esportes, entre outras. Profissionais são contratados especialmente para 
esse fim, mas a responsabilidade pela supervisão do trabalho é do educa-
dor de Infância. O financiamento do componente de apoio à família é feito 
de diferentes maneiras, em geral envolvendo a participação das famílias, 
dos governos locais e do MSSS. Esse mesmo arranjo de cofinanciamento é 
usado para custear os gastos com alimentação e transporte das crianças. 

Nas pré-escolas filantrópicas, o MSSS é o grande financiador do sistema, 
mas há também a participação significativa das famílias e das instituições 
mantenedoras das instituições, como as IPSS, as Misericórdias e as Mutua-
lidades. O MSSS paga a essas instituições um valor per capita mensal pelas 
crianças atendidas, que, em 2012, girava em torno de 240 euros. Esse valor 
é sabidamente inferior ao necessário para cobrir os custos das instituições. 

As famílias têm que pagar um complemento mensal (chamado pe-
los portugueses de “coparticipação”), que varia conforme a renda fami-
liar. As famílias são classificadas em seis níveis – “escalões” – a partir de 
suas declarações de imposto de renda. Quanto maior o escalão, maior a 
coparticipação: famílias do primeiro escalão, que recebem até 30% do 
rendimento mínimo mensal de 485 euros, pagam em torno de 27 euros 
mensais de coparticipação, enquanto aquelas que recebem mais de 150% 
do rendimento mínimo mensal (sexto escalão) devem contribuir com 263 
euros. De acordo com a composição econômica das famílias selecionadas, 
as instituições precisam entrar com subsídios próprios para viabilizar o 
atendimento às crianças. 

No setor privado, as pré-escolas são financiadas basicamente pelos pa-
gamentos realizados pelas famílias. Em raros casos, quando não há vagas 
suficientes nas redes pública e filantrópica, o governo pode repassar recur-
sos para que pré-escolas privadas atendam à demanda não coberta. 

Financiamento de creches e de outras formas  
de atendimento às crianças de 0 a 3 anos

Como já mencionado, as creches em Portugal são geridas por organiza-
ções filantrópicas ou privadas. O financiamento das creches filantrópicas 
é feito pelo MSSS, da mesma forma como é feito para as pré-escolas: um 
valor per capita mensal por criança, um pouco maior do que o oferecido 
às crianças de 3 a 5 anos, devido aos gastos maiores envolvidos no aten-
dimento das crianças nas creches. Os pais coparticipam da mesma for- 
ma: conforme a renda familiar. 

O MSSS também financia as Amas, fazendo repasses de verba por criança 
atendida, por meio das instituições filantrópicas às quais as Amas estão vin-
culadas. O valor per capita é menor do que o repassado às creches. Apesar 
de serem consideradas trabalhadoras autônomas, as Amas precisam estar 
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vinculadas a uma instituição, que deverá se responsabilizar pela supervisão 
e pelo pagamento do trabalho realizado. 

O Estado realiza acordos anuais com as uniões nacionais representativas 
das instituições filantrópicas (Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade, União das Misericórdias e União das Mutualidades Portugue-
sas) para definir o valor per capita a ser pago. A negociação coletiva entre 
o governo e as uniões nacionais gera o “Protocolo de Cooperação”. Também 
são firmados acordos individuais entre o Instituto de Segurança Social do 
MSSS e as instituições, que não precisam ser renovados todos os anos. 

Não há apoio específico por parte do governo às creches privadas, uma 
vez que o acesso não é universal, ou seja, não é garantido por lei para todas 
as famílias como é na pré-escola. Mas, no esforço empreendido para expan-
dir a rede de creches em Portugal no início dos anos 2000, o governo dispôs 
empréstimos facilitados para a construção de creches pelo setor privado, 
com juros pagos pelo governo.

“Os pais fazem uma contribuição de acordo com os ordenados, com os 
vencimentos. Todos pagam. Tem um mínimo e tem um máximo. Tem 
uma tabela, com umas contas muito complicadas, que a assistente 
social fazia, e eu não fazia, então não me perguntem... Mas tá regula-
mentado lá, umas contas que é necessário fazer; os pais têm que apre-
sentar toda a documentação, o IRS, toda aquela documentação, os 
gastos que têm; depois é feito o cálculo para cada criança, e os pais 
pagam, às vezes, um euro, um euro e pouco. Depende. Por exemplo, se 
os pais são ambos desempregados, eles não têm rendimentos. Então, 
com a coparticipação do Estado, os pais pagam a base mínima.” 

Ex-diretora de pré-escola e creche filantrópica 

Importância do financiamento das famílias de classe média 
e alta para a diversidade e qualidade nas creches e pré-escolas

O modelo de financiamento do governo para as creches e pré-escolas filan-
trópicas, para ser viável, requer que essas instituições atraiam certo número 
de famílias de classes média e alta. As mensalidades mais altas pagas por esse 
público de maior poder aquisitivo são necessárias para compensar as mensali-
dades deficitárias pagas pela população de menor renda. 

“O orçamento da instituição varia, dependendo do nível de renda de 
quem lá estiver. Se aumentam os pais mais pobres, o governo vai ter 
que aumentar o subsídio deles. (...). Uma instituição filantrópica, para 
ter alguma sustentabilidade financeira, tem que ter crianças de classe 
média; em alguns casos, de média-alta. Isso desvia um bocadinho a 
intenção original desta, que era oferecer apoio a famílias das crianças 
mais pobres. Se só tiver crianças pobres, não tem sustentabilidade fi-
nanceira, pois a mensalidade é muito baixa. Existe uma porcentagem 
mínima de crianças de baixa renda que precisam ser atendidas. É uma 
cota que não pode ser reduzida. Ou seja, há aqui um jogo complexo 
para garantir a sustentabilidade das instituições.” 

Professor e pesquisador universitário 
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Especialistas percebem essa situação de forma dialética. Por um lado, 
reconhecem que, de certo modo, a prática afasta as instituições filantró-
picas de seu objetivo maior, que é o de servir aos mais pobres. Por outro 
lado, entendem que a estratégia contribui para garantir mais qualidade 
nas creches e pré-escolas: ao ter de atrair um público de maior poder aqui-
sitivo – e possivelmente com maior nível de escolaridade e de acesso à 
informação – as instituições precisam se esmerar para manter um padrão 
de excelência, não só em termos de estrutura física e equipamentos, mas 
também de conteúdo pedagógico. Além disso, a convivência de crianças 
de diferentes classes sociais, com diferentes experiências de vida, cultu-
ras, religião e muitas vezes até falando línguas variadas, traz benefícios 
pedagógicos a todas. 

Financiamento da formação continuada
Os cursos de formação continuada para os profissionais de Educação In-

fantil podem ocorrer de forma presencial em algum centro de formação, de 
maneira remota (como e-learning) ou ainda como estágio supervisionado 
nas próprias pré-escolas. Em geral, as formações são oferecidas fora do ho-
rário de trabalho dos educadores, ou seja, após as 16 horas ou aos sábados 
(veja no capítulo 3, “Formação e identidade profissional”). 

As fontes de financiamento desses cursos são variadas. Há cursos financia-
dos totalmente por alguma instituição, em especial as instituições do governo 
nacional (MEC), mas também pelos governos locais (autarquias/câmaras), 
universidades, escolas politécnicas, institutos e associações profissionais, 
entre outros. Pode haver, ainda, uma coparticipação no financiamento dos 
cursos, assim os custos são divididos entre os participantes e uma ou mais 
instituições apoiadoras. Em alguns casos, os professores pagam pela capa-
citação que escolherem.

Fontes de financiamento que contribuíram  
para a expansão da cobertura

Três programas do governo nacional foram decisivos para garantir, a par-
tir do final dos anos 1990, a expansão do número de unidades de Educação 
Infantil e, assim, a cobertura das crianças nessa faixa etária.

O Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (Pares) usou 
recursos da exploração dos jogos sociais (loterias), operados pela Santa Casa 
de Misericórdia de Lisboa, para financiar a ampliação da rede de equipamen-
tos sociais. A meta estabelecida pelo Pares em 2006 previa o aumento de 50% 
da capacidade instalada de creches em Portugal. O programa financiou cerca 
de 400 novas creches, com capacidade superior a 18 mil vagas, em um in-
vestimento de quase 126 milhões de euros e visava reduzir desigualdades na 
distribuição geográfica dos serviços de creche, selecionando, de preferência, 
projetos em regiões com baixa cobertura e mais vulneráveis à exclusão social. 

“O Programa Pares funcionou até o ano passado [2012], aliás, não 
sei se alguma das linhas ainda está em funcionamento; e seu gran-
de objetivo era cumprir a obrigação dos objetivos de Barcelona 
[União Europeia], que era passar de uma taxa de 13% para 30%, em 
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termos de oferta de lugares em creche. E foi um programa em que 
eram elegíveis para concorrer as autarquias, as IPSS, os colégios e 
qualquer indivíduo que tivesse as condições básicas, que era ter 
um espaço e que apresentasse um projeto para criar creches; e o 
financiamento era numa alta porcentagem, era superior a 70%, a 
fundo perdido.” 

 Ex-gestor do MEC 

Também iniciado em 2006, o Programa de Apoio ao Investimento em 
Equipamentos Sociais (Paies) foi implantado com recursos governamentais 
e provenientes das loterias. O programa visava facilitar o acesso de insti-
tuições privadas com fins lucrativos a financiamentos para a construção 
de creches. Os empréstimos eram de longo prazo e as instituições privadas 
pagavam apenas o capital principal, e o governo era responsável pelo pa-
gamento dos juros.

O terceiro é o Programa de Desenvolvimento Rural (Proder), que in-
vestiu nos territórios continentais do país no período entre 2007 e 2013. 
Uma das ações do programa era de ampliar serviços de apoio à infância, 
incluindo a construção de creches e pré-escolas. Ele abriu linha de cré-
dito para as autarquias (governos locais/municipais) a fim de construir 
creches e pré-escolas. 

Para acessar os fundos, o governo local deve apresentar uma contrapar-
tida entre 20% e 25% do investimento total, e o restante deve ficar a cargo 
de recursos da União Europeia. Dada a crise econômica dos últimos anos, 
nenhum novo contrato foi assinado com o Proder; apenas os contratos em 
andamento seguem em fase de conclusão. 

O Proder possui um orçamento de, aproximadamente, 8 bilhões de euros, 
porém não foi possível precisar o montante específico investido no componen-
te de construção dos equipamentos para atenção de crianças de 0 a 5 anos. 

Desafios, contradições e como estão  
sendo equacionados

As políticas adotadas em Portugal para financiar seus sistemas de 
creches e pré-escolas estão sendo colocadas à prova pela grave crise fi-
nanceira que o país e toda a Europa têm vivenciado desde 2008. Outros 
desafios surgem do fato de que, em um momento de cortes nas políticas 
sociais, não existem dados facilmente acessíveis a respeito das porcen-
tagens do orçamento gastas em Educação. É preciso ainda lidar com a 
responsabilidade partilhada entre o Ministério da Educação e Ciência e 
o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social pelo pagamento de 
servidores com as mesmas atribuições em creches e pré-escolas, mas 
que não têm os mesmos direitos. 

Aumento na procura por vagas em pré-escolas gratuitas e na quantidade 
de famílias com menor capacidade de coparticipar do financiamento 

Embora não haja estatísticas oficiais sobre o assunto, líderes dos setores 
filantrópico e privado têm chamado atenção para um problema relevante. 
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Com a redução do poder aquisitivo da população, muitos portugueses têm 
tirado os filhos das creches e pré-escolas privadas e buscado as instituições 
filantrópicas ou públicas (no caso das pré-escolas), o que pode ameaçar a 
manutenção da extensão da rede privada atual. 

Como efeito cascata, as famílias que tinham filhos em pré-escolas filan-
trópicas estão recorrendo às instituições públicas. Segundo representantes 
do setor filantrópico, essa tendência se acelerou por conta do aumento da 
oferta de vagas em pré-escolas públicas. As perdas econômicas têm sido 
sentidas pelas instituições filantrópicas. Em contrapartida, essa migração 
tem aumentado o número de vagas para crianças de 0 a 3 anos nas insti-
tuições filantrópicas. 
 

“E há um problema que neste instante se está a pôr: o surgimento 
do que as instituições chamam de ‘os incobráveis’. Quer dizer, há 
muitos pais que não pagam mesmo. Não pagam porque de fato es-
tão desempregados; lembrem-se de que o desemprego tem aumen-
tado; e estes são considerados incobráveis. As Instituições Privadas 
de Solidariedade Social (IPSS) já pediram mais dinheiro ao Estado, 
ou então... colapso do sistema. Porque esse é o problema, pronto. E 
isso tem vindo a alimentar o sistema público de pré-escolas, que é 
inteiramente gratuito. Portanto, neste momento, nós não sabemos 
exatamente como a questão vai se desenvolver, porque a crise não 
é só em Portugal, é na União Europeia – e a crise da Espanha, de 
proporções grandes, afeta claramente Portugal.” 

Professor da Universidade do Minho

Política de cortes de gastos ameaça empregos e salários
As repercussões da crise econômica de Portugal em seu sistema de 

creches e pré-escolas incluem o congelamento da contratação de novos 
educadores de Infância para o setor público, bem como das promoções e 
ascensões funcionais dos profissionais já contratados. Os sindicatos te-
mem que o Estado, para cortar gastos, transfira a gestão das instituições de 
Educação Infantil e outras para os governos locais (autarquias), enfraque-
cidos pela crise, e que assumiriam também a atribuição pelo pagamento 
de salários, colocando-os em risco.

“Não sei se viram as notícias este ano [2012]: o Estado fez a maior 
redução já vista no número de professores. Candidataram-se 52 
mil educadores de Infância e foram contratados mil duzentos e 
poucos. Portanto, a redução é drástica. E, aliás, isso faz parte do 
compromisso que Portugal assumiu com a Troika. A Troika é: União 
Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. 
O compromisso é diminuir o dinheiro gasto na educação e na saú-
de. […] Muitas políticas sociais estão agora sendo conduzidas pelo 
exterior, com a concordância dos partidos nacionais que assinaram 
este acordo; embora estivessem, digamos assim, com a corda na 
garganta. A situação pode levar o Estado a tentar entregar a gestão 
das escolas aos municípios. Percebe? E os sindicatos dos professo-
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res tentam impor uma barreira a isso. Acham que, com essa mu-
dança, o salário vai abaixar e pode haver controle muito mais pró-
ximo e politicamente muito mais motivado. Não é fácil; é uma 
daquelas questões que tem a ver com coisas do presente e coisas 
do passado. Quando Portugal se tornou República, municipalizou 
todo o ensino. E vários municípios faliram: professores ficaram sem 
emprego e sem dinheiro. Essa história do passado não ajuda muito, 
digamos assim, não é? E pode acontecer agora porque lembremos 
que na crise se estão vários municípios a falir, com a diferença que 
o Estado também está a falir. [...] De alguma forma, eu entendo o 
raciocínio do medo de perder a estabilidade do emprego.” 

Professor da Universidade do Minho

Corte de gastos impacta na aposentadoria  
e “envelhece” a força de trabalho 

Na última década, a média de idade da força de trabalho que atua na 
Educação Infantil em Portugal aumentou. Enquanto o número de profissio-
nais nas faixas de 40 a 49 anos e de mais de 50 anos cresceu, o de educado-
res com menos de 30 anos e entre 30 e 39 anos diminuiu. 

Um estudo de 20111 indica que até o ano letivo de 2006/2007 os profis-
sionais com menos de 30 anos eram mais numerosos do que os com mais 
de 50 anos. A partir desse período letivo, o quadro se inverteu, e a tendência 
é de que o aumento da idade média se acentue. As visitas realizadas pela 
equipe de pesquisadores reforçaram os achados do estudo. Numa das uni-
dades visitadas, o educador de Infância mais jovem tinha 47 anos. 

Esse fato se explica, em grande parte, por causa de uma das medidas 
tomadas pelo governo nacional de enfrentar a crise econômica: prolongar 
o período de atividade profissional. Até então os educadores de Infância, 
como têm monodocência, se aposentavam cerca de cinco anos antes do 
que os professores dos ciclos mais avançados de ensino. Isso acontecia 
porque os professores de 2o ciclo conseguiam, a partir de certa idade, 
diminuir o tempo com os alunos em sala de aula, assumindo posições 
de coordenação e outras funções na escola, e assim trabalhando até os 
65 anos. Essa mesma condição não era possível para os educadores em 
monodocência – e portanto, para não prejudicá-los, fez-se um cálculo 
que mostrava que o tempo fora de sala de aula equivalia a algo entre 
quatro e cinco anos. Estabeleceu-se, portanto, que quem trabalhava em 
regime de monodocência se aposentaria alguns anos antes2. 

Com a legislação sobre as aposentadorias3 e o Novo Estatuto da Car-
reira Docente4, esse direito foi revogado, e a aposentadoria dos educa-
dores de Infância (e demais servidores públicos) só pode ocorrer aos 65 
anos. Como consequência, esses profissionais permanecem mais tem-

1  CNE. Conselho Nacional de Educação. Estado da Educação 2011. A Qualificação dos Portugueses. Ministério da Educação  
e Ciência, Portugal, 2011, p. 39.

2  Horários e Aposentação na Monodocência. EDUPROFS, 25 jan. 2010. Disponível em: http://eduprofs.blogspot.com.
br/2010/01/horarios-e-aposentacao-na-monodocencia.html.

3 Decreto-lei no 229/2005.

4 Decreto-lei no 15/2007.
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po no sistema público, e assim não ocorre a abertura de vagas para as 
novas levas de jovens educadores, “envelhecendo” a força de trabalho. 
Nas conversas dos pesquisadores com as educadoras de Infância, elas 
foram unânimes em considerar injusto e fisicamente muito cansativo 
para uma senhora de 65 anos manter-se responsável por uma turma 
de crianças pequenas. 

Não há dados facilmente disponíveis sobre 
os recursos aplicados

Os pesquisadores não encontraram informações a respeito do montante 
de recursos que o governo investe na Educação Infantil; ou sobre quanto 
isso significa no orçamento para a educação como um todo. Esse cenário 
pode dificultar o controle democrático sobre a execução do orçamento da 
educação. Segundo uma das entrevistadas, 

“[...] quando estamos a falar de educação de 3 aos 6, temos que ver 
o orçamento do Ministério da Educação e Ciência; quando estamos 
a falar de creche, temos que ver o orçamento do Ministério da So-
lidariedade e da Segurança Social. No Instituto Nacional de Esta-
tística aparece o custo das famílias para educação, em função do 
ano de escolaridade, mas o investimento do Estado não aparece. 
(...) Para nós próprios, da direção geral, foi muito difícil conseguir 
dados da segurança social relativos às creches.” 

Ex-dirigente do MEC

Salários e direitos trabalhistas variam  
de acordo com o tipo de instituição

Os educadores de Infância que atuam nas creches e nas pré-escolas 
têm a mesma formação, de nível universitário. No entanto, apenas quem 
trabalha nas pré-escolas públicas (Ministério da Educação e Ciência) tem 
o mesmo plano de carreira e salário que seus colegas do Ensino Básico e 
Secundário. Quem atua nas pré-escolas filantrópicas, sob a égide do Mi-
nistério da Solidariedade e da Segurança Social, em geral recebe o mesmo 
salário que os educadores do MEC. 

Situação semelhante não acontece com os educadores de Infância que 
atuam nas creches. Não foi definida uma normativa rígida sobre os salários 
dessa classe – na maioria das vezes eles recebem menos que os educadores 
de Infância que atuam na pré-escola. A estabilidade no emprego de quem 
trabalha em creche não é assegurada, trazendo mudanças constantes no 
quadro de funcionários.

No setor privado com fins lucrativos a situação é variada. Segundo a As-
sociação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), em 
Portugal, o salário dos educadores de Infância que trabalham em creches 
e pré-escolas afiliadas à organização é menor que o dos profissionais que 
atuam nas instituições públicas, mas um pouco maior do que o daqueles 
que trabalham nas instituições filantrópicas. Há uma negociação anual en-
tre a AEEP e os sindicatos dos professores para definir a convenção coletiva 
de trabalho para o setor privado. 
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“Se uma instituição filantrópica possui pré-escola e creche, as duas 
modalidades estão ali sob a mesma gestão, ou direção. Os educado-
res de Infância, que estão tanto na creche quanto na pré-escola, são 
funcionários da Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS). 
Teriam que seguir a mesma carreira e ter o mesmo pagamento dos 
colegas que atuam nas pré-escolas públicas. Há uma regra definida 
para as IPSS. Claro que podem ter variações; de modo geral pode se 
pagar mais, mas não pode se pagar menos que o oferecido pelo MEC 
para quem atua na pré-escola. O grande problema são as diferenças 
que o governo tentou estabelecer entre o pagamento dos educadores 
que atuam em creche e o dos que atuam na pré-escola. O Ministério 
da Educação estabeleceu as regras, claramente – mas apenas em 
relação aos educadores de pré-escola, não para os de creche (...). Ora, 
muitos educadores vão passando de um sítio para os outros.” 

Professor e pesquisador universitário

“O Ministério da Educação e Ciência (MEC) fez um acordo para 
financiar, junto às mantenedoras vinculadas ao Ministério da 
Solidariedade e da Segurança Social (MSSS) sobretudo as IPSS, 
Misericórdias, a equiparação dos salários dos educadores de cre-
ches com os de pré-escola (salários da carreira docente). Ou seja, 
oferece a diferença entre aquilo que a instituição paga e aquilo 
que é o salário de um professor, condizente com seu tempo de 
serviço. Era pressuposto que as instituições ligadas ao MSSS nor-
malizariam os salários ao fim de dez anos (contando-se a partir 
de 1997). Já passaram os anos, e muitas instituições não equi-
pararam. Cumpriram outras obrigações e outros compromissos, 
mas, em termos dos salários dos educadores, não conseguiram 
normalizar. Isso faz com que haja uma grande rotatividade dos 
educadores. Ou seja, fazem-se contratos de seis meses a um ano; 
quando termina o contrato, que é quando começam as obriga-
ções laborais do empregador, demitem aquele e chamam outro. 
Portanto há uma grande rotatividade nas creches, e este é um 
problema que muitas vezes não é falado. Mas as instituições 
privadas vivem essa grande rotatividade dos educadores e isso, 
nas creches, tem um impacto na qualidade do serviço prestado.”

Ex-gestor do MEC 

Investimento financeiro concentrado  
nos aspectos de infraestrutura

Na perspectiva de alguns entrevistados, a maior parte dos recursos inves-
tidos na Educação Infantil em Portugal direciona-se à infraestrutura, e pouco 
destina-se aos conteúdos e metodologias pedagógicas. Eles apresentaram como 
exemplo o fato de que quase todas as creches e pré-escolas ainda utilizam em 
larga escala exercícios padronizados para as crianças – como juntar os pontos e 
colorir desenhos impressos –, que em nada estimulam sua criatividade e auto-
nomia. Um investimento mais equilibrado entre a infraestrutura e a qualidade 
pedagógica foi colocado como necessidade importante.    

Segundo 
alguns 

entrevistados, 
a maior parte 
dos recursos 
investidos na 

Educação Infantil 
em Portugal 
direciona-se 

à infraestrutura

CAPITULO 2_Financiamento_Grande_crop.indd   44 10/31/14   9:05 AM



45

C A P Í T U LO  2

Fontes de financiamento

Ponto e contraponto: A realidade brasileira

Conhecer a realidade de Portugal, no que se refere ao financiamento de 
creches e pré-escolas, pode iluminar a nossa própria situação, tornando os 
desafios brasileiros nessa área mais claros.

Financiamento de creches e pré-escolas  
no Brasil, em sete pontos 

1 A Constituição brasileira estabelece percentual mínimo das receitas a 
ser utilizado para o financiamento da Educação pública: 18% do orça-

mento da União e 25% da receita dos impostos dos Estados e municípios; 
mas até 2006 a Educação Infantil ficou em segundo plano – A Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação (LDB, 1996) permite aos municípios determinar 
um percentual diferente para esse fim, respeitando sempre o mínimo de 25%5 

destinado ao ensino público. A maioria dos municípios, ao longo da década de 
1990, direcionou grande percentual dos recursos para o Ensino Fundamen-
tal, etapa obrigatória, deixando a Educação Infantil sujeita à disponibilidade 
orçamentária. É importante destacar que a LDB orienta que os municípios 
financiem ações voltadas a outras etapas do ensino somente quando estive-
rem atendidos, de forma plena, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.

2 Um novo modelo de financiamento da Educação Básica – o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-

ção dos Profissionais da Educação (Fundeb) – destaca o financiamento 
da creche e pré-escola – Por meio do Fundeb, todas as matrículas em esta-
belecimentos de Educação Infantil da rede municipal, inclusive em estabe-
lecimentos privados sem fins lucrativos conveniados com o poder público, 
recebem um “valor aluno/ano” para sua manutenção, com base no número 
de alunos da Educação Básica informado no censo escolar anterior, sendo 
computados os estudantes matriculados nos respectivos âmbitos de atua-
ção prioritária6. 

A estratégia é distribuir os recursos pelo país, considerando o desenvol-
vimento social e econômico das regiões – a complementação do dinheiro 
aplicado pela União é direcionada às regiões nas quais o investimento 
por aluno seja inferior ao valor mínimo fixado para cada ano. Em outras 
palavras, o principal objetivo do Fundeb é promover a redistribuição dos 
recursos vinculados à educação. O monitoramento da administração das 
verbas é realizado pelos conselhos de acompanhamento7, e o controle 
social do Fundeb já foi implantado em todos os municípios do Brasil8. 

5  Os 25% a serem aplicados na educação não correspondem a um percentual mensal, mas a uma média que, com base na 
arrecadação real, deve ser apurada e corrigida a cada trimestre.

6 Artigo 211 da Constituição Federal brasileira.

7  Órgão colegiado composto por representantes da comunidade escolar e da administração pública; tem como função 
principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação de recursos do fundo no âmbito das esferas 
municipal, estadual e federal. 

8  NUNES, M. F.; CORSINO, P.; DIDONET, V. Educação infantil no Brasil: primeira etapa da educação básica. Brasília: UNESCO, 
Ministério da Educação, Fundação Orsa, 2011.
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É importante notar que os recursos do Fundeb não podem ser aplicados 
em todas as despesas da educação, mas devem ser destinados a despesas de 
manutenção de desenvolvimento do ensino, definidas na lei. O repasse para 
a rede conveniada também é regulado por lei, e apenas estabelecimentos 
privados que preencham critérios predefinidos credenciam-se a esse con-
vênio com o poder público.

3 Recursos do Programa Brasil Carinhoso, destinados a famílias com crian-
ças de até 6 anos, complementam os recursos do Fundeb – O programa 

Brasil Carinhoso faz parte do conjunto de políticas para a Primeira Infância 
desenhadas pelo governo federal – uma ação intersetorial que reúne, além 
da Casa Civil da Presidência da República, os Ministérios da Educação, Saúde 
e Assistência Social, para desenvolver, em cada um deles, ações priorizando 
a faixa etária de 0 a 5 anos. 

Quanto ao financiamento, o Ministério do Desenvolvimento Social au-
mentou o valor per capita do Bolsa Família, incluindo as crianças de 0 a 6 
anos. Antes, quando se calculava o valor a ser repassado, essa faixa etária 
não era incluída – apenas as crianças que já estavam na escola, além de 
pessoas doentes, com deficiência e/ou idosos. 

Já o Ministério da Educação começou a repassar, para cada criança ma-
triculada na rede pública ou conveniada, vinda de uma família que recebe 
o Bolsa Família, um valor referenciado de 50% a mais do Fundeb. Com isso 
a União reconhece que essa população demanda uma atenção maior. Esses 
recursos são repassados às prefeituras municipais. Trata-se do primeiro re-
curso subvinculado para a Educação Infantil – ou seja, só pode ser gasto em 
Educação Infantil. No entanto, Tribunais de Contas que vêm acompanhando 
o Fundeb mostram que, em 2013, nem 60% do valor que entrava nos muni-
cípios via matrículas de Educação Infantil estava sendo aplicado nessa área. 

4 O investimento público direto em educação chegou a 6,4% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2014, a maior parte aplicada na Educação Bási-

ca; isso é insuficiente para assegurar expansão com qualidade – Embora 
a porcentagem do PIB que o Brasil investe em Educação seja superior à do 
Japão e semelhante à praticada pela Coreia do Sul e por países da Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a quantidade 
de recursos que o país gasta por aluno é pequena, muito menor que a des-
pendida pelos demais países. 

Em 2009, o custo de um aluno de Ensino Fundamental no Brasil era de 842 
“dólares paridade”, enquanto o do aluno japonês era de 6.117 dólares e o da 
Coreia do Sul 3.353 dólares. Na América Latina, apenas o Paraguai gasta me-
nos que o Brasil por aluno. Estudos da Campanha Nacional pelo Direito à Edu-
cação sobre custo-aluno-qualidade mostram que, se em 2005 o custo de uma 
criança na creche e na pré-escola (manutenção e desenvolvimento do ensino, 
excluídos os gastos com alimentação escolar) era de 3.785 reais para creche e 
1.661 reais para pré-escola, para atender aos critérios de qualidade esses va-
lores precisariam ser acrescidos de, respectivamente, 4.796 reais e 1.550 reais.9 

9  VÁRIOS AUTORES. O bicho de sete cabeças – Para entender o financiamento da educação brasileira. Ação Educativa/Save The 
Children/Campanha Nacional pelo Direito à Educação. São Paulo: Peirópolis, 2009.
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Em 2002, um grupo de trabalho coordenado pelo Inep concluiu que, para 
atingir a universalização da oferta na Educação Básica, incluindo atendimento 
com qualidade em creches e pré-escolas, seria preciso elevar os gastos anuais 
com educação, até alcançar 8% do PIB em 2011, o que ainda não ocorreu. No 
entanto, o Plano Nacional de Educação, sancionado em junho de 2014, deter-
minou que o setor receba investimento público correspondente a 10% do PIB, 
o que ocorrerá gradativamente até 202410.

5 A legislação brasileira define competências e responsabilidade 
para os diferentes níveis de governo no financiamento da Educação 

Básica – Como em Portugal, diferentes instâncias precisam colaborar a fim 
de que o financiamento ocorra a contento. A Emenda Constitucional 53/2006 
estabelece que a União (governo federal) assuma uma função redistributiva e 
supletiva, distribuindo recursos de forma a compensar desigualdades regionais 
e suplementar o que falta aos sistemas de ensino estaduais e municipais. Os 
estados e o Distrito Federal oferecem e financiam os Ensinos Fundamental e 
Médio. Cabe aos municípios a oferta e o financiamento do Ensino Fundamental 
e da Educação Infantil em creches (para crianças de 0 a 3 anos) e pré-escolas 
(para as de 4 e 5 anos).

6 Os municípios são os menos beneficiados na partilha de impostos – Do 
total de tributos arrecadados pelo poder público em 2005, 434 bilhões fica-

ram com o Governo Federal, 190 bilhões foram divididos entre os 26 estados 
e Distrito Federal e 129 bilhões foram repassados para os 5.565 municípios 
brasileiros11. É preocupante constatar que menos de 500 municípios dispõem 
de condições econômicas e receitas tributárias suficientes para sustentar 
programas sociais e implementar as políticas educacionais de qualidade 
pelas quais são responsáveis, nas escolas de Ensino Fundamental, creches 
e pré-escolas que administram12. 

7 Creches filantrópicas e comunitárias recebem apoio governa-
mental e podem estabelecer convênios com as prefeituras para 

receber recursos – Assim como em Portugal, representantes das instituições 
filantrópicas, comunitárias ou confessionais consideram que os recursos re-
passados pelas prefeituras estão aquém dos custos reais para manutenção das 
creches. Porém, na maioria dos casos e ao contrário de Portugal, essas insti-
tuições, ao receberem recursos públicos, ficam legalmente impossibilitadas de 
cobrar qualquer mensalidade dos pais. As creches que não contam com apoio 
complementar por parte de outra instituição, como igrejas ou grupos sociais, 
ficam em situação delicada para conseguir se manter.                                      

10  Congresso aprova gasto de 10% do PIB em Educação. Folha de São Paulo, C1, 4 jun. 2014. Disponível em: http://www1.folha.
uol.com.br/fsp/cotidiano/169373-congresso-aprova-gasto-de-10-do-pib-em-educacao.shtml.

11 Em janeiro de 2013, o Brasil ganhou mais cinco municípios. totalizando 5.570. 

12 VÁRIOS AUTORES, op. cit., 2009.
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de Ação Educativa  

e das Amas.

Veja neste capítulo

Ao contrário do Brasil, onde ambiguidades a respeito do perfil dos pro-
fissionais que trabalham com crianças de 0 a 5 anos ainda prevalecem, o 
profissional de Educação Infantil português tem uma identidade bem de-
finida, e daí decorre uma formação específica que a reforça. 

Uma das atribuições do MEC é articular as políticas educativas às po-
líticas de formação profissional, viabilizando a preparação adequada do 
pessoal encarregado de educar as novas gerações em todos os níveis edu-
cacionais. É responsabilidade do MEC oferecer formação de nível univer-
sitário a todos os educadores de Infância – profissionais que conduzem os 
projetos educativos das pré-escolas e das creches.

Formação dos profissionais que, ao educar,  
cuidam das crianças de 0 a 5 anos 

A formação inicial e continuada dos educadores de Infância deve con-
tribuir para o adequado desempenho de suas funções nas instituições onde 
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atuam. A presença de um educador de Infância é requerida em todas as 
salas das pré-escolas (jardins de infância) do país. Nas creches, a legisla-
ção portuguesa requer a presença de um educador de Infância por sala que 
atenda crianças acima de 1 ano (que já andam). Nos berçários não é exigida 
a presença de um educador de Infância.

“Nós já temos um projeto nacional, temos as Orientações Curriculares 
para a pré-escola, que tem obviamente um modelo por trás, não é? 
Que é construtivista, que é centrado na criança, em que atribui gran-
de responsabilidade ao profissional e à intervenção do profissional, 
para que essa intencionalidade educativa exista; sustentada pela ob-
servação, pela documentação, pela avaliação, pela organização do 
espaço e do tempo, que só um profissional habilitado pode fazer.” 

Ex-dirigente do MEC

Alguns aspectos levantados pela pesquisa ajudam a caracterizar a formação 
inicial e continuada dos educadores de Infância em Portugal, como exposto a seguir.

Formação inicial
Em Portugal, os educadores de Infância têm formação universitária es-

pecífica, em nível de graduação. Todos os profissionais responsáveis pelo 

Funções do educador de Infância

Na creche (0 a 3 anos) Na pré-escola (3 a 5 anos)

•  Coordenação e implementação do projeto 
sociopedagógico da instituição, seguindo 
recomendações de documentos sobre  
o trabalho pedagógico com crianças  
de 0 a 3 anos, da Confederação de  
Instituições de Solidariedade Social do MSSS  
(veja no capítulo 4, “Estruturação do currículo”).

•  Desenvolvimento, com apoio dos técnicos  
em Desenvolvimento Infantil/assistentes de  
Ação Educativa, de atividades de cuidado  
e sociopedagógicas, junto a grupos de crianças,  
a partir do momento em que aprendem  
a andar até os 3 anos.

•  Supervisão dos técnicos em Desenvolvimento  
Infantil/assistentes de Ação Educativa que 
desenvolvem atividades de cuidado, vigilância  
e guarda no berçário, junto aos bebês de  
até 1 ano ou pouco mais (que ainda não andam).

•  Coordenação e implementação  
do projeto educativo e pedagógico  
da instituição, norteando-se pelas  
Orientações Curriculares  
para a Pré-escola oferecidas pelo MEC  
(veja no capítulo 4,  
“Estruturação do currículo”).

•  Desenvolvimento, com apoio dos  
técnicos em Desenvolvimento  
Infantil/assistentes de Ação Educativa,  
de atividades pedagógicas junto  
às crianças a partir de 3 anos,  
o “componente letivo”  
(veja no capítulo 1, “Organização da gestão”).

•   Supervisão dos profissionais  
que atuam no componente  
de apoio familiar (veja no capítulo 1,  
“Organização da gestão”). 
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A obrigatoriedade 
de formação de nível 

superior valoriza 
profissionalmente 

o educador de 
crianças de 

3 a 5 anos e foi 
importante para o 
fortalecimento de 

sua identidade

componente educativo (veja no capítulo 1, “Organização da gestão”) nas 
pré-escolas e creches precisam passar por processo de formação em nível 
universitário, que oferece especialização na educação de crianças de 0 a 
5 anos. Programas para formação de educadores de Infância estão dis-
poníveis em diversas universidades, institutos politécnicos e instituições 
privadas de ensino superior. Apesar de algumas críticas, esse modelo de 
formação garante que o profissional que irá atuar na educação de crianças 
pequenas chegue ao exercício da profissão com uma formação consistente. 

Até meados dos anos 1990, a formação básica do educador de Infância 
em Portugal era de nível médio – comparável ao curso normal no Brasil. A 
partir de 1997, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a exigência de 
formação tornou-se maior: do nível médio para o nível universitário. 

A obrigatoriedade de formação de nível superior valoriza profissional-
mente o educador de crianças de 3 a 5 anos, equiparando seu trabalho ao 
dos educadores que atuam junto às demais faixas etárias. Com essa igual-
dade da formação dos profissionais em número de anos, os educadores de 
Infância que trabalham na pré-escola têm, no sistema público, o mesmo 
plano de carreira e salário que seus colegas de outros segmentos. É consen-
so que a mudança foi importante para o fortalecimento de uma identida-
de profissional e de classe. O orgulho de sua profissão, demonstrado pelos 
educadores de Infância entrevistados pelos pesquisadores, é, segundo es-
pecialistas, fruto dessa conquista. 

“Agora, uma vantagem para os professores foi o reconhecimento dos 
educadores dos jardins de infância. Esse problema [educadores da 
Educação Infantil considerados profissionalmente inferiores] existia 
até 1997, tal e qual como está a dizer; embora não na lei. Agora isso 
desapareceu, de fato. Há o reconhecimento dele enquanto educador 
da pré-escola, igual ao educador do Ensino Básico ou Médio. É uma 
vantagem, sem dúvida, não? Haverá um resíduo [do sentimento de 
desvalorização profissional], sem dúvida. E até cabe aos sindicatos 
ajudar a remover essa distinção.” 

Professor da Universidade de Braga

Entre 1997 e 2007 o currículo desenhado para os três anos de formação 
universitária do educador de Infância (nível de licenciatura) concentra-
va-se na Primeira Infância e suas questões específicas. Com o Processo 
de Bolonha, a formação de três anos passou a ser mais abrangente, e a 
concentração nas questões próprias da Educação de Infância se dá no 
quarto ano, em nível de mestrado. 

O Processo de Bolonha (veja quadro “Um longo e complexo processo de 
maturação”) foi uma iniciativa da União Europeia no sentido de padronizar a 
formação dos profissionais de nível superior em todos os países-membros, im-
pactando na formação dos educadores de Infância. A qualificação exigida para 
esse profissional passou a ser de quatro anos – ou seja, três anos de formação 
universitária (comum para todos que querem se tornar professores, da pré-es-
cola ao secundário) e um ano de especialização, que tem valor de mestrado. É 
possível também fazer uma especialização de um ano e meio e obter um mes-
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trado, que permite ao profissional trabalhar tanto como educador de Infância 
em creches e pré-escolas quanto como professor de 1o ciclo do Ensino Básico. 

Formando professores pesquisadores: foco na prática
No geral, as universidades portuguesas têm uma cultura de formar os 

futuros professores para a prática no lócus da escola. No segundo ciclo de 

              Um longo e complexo processo de maturação1

1  Texto extraído e adaptado do site da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES, 2008). Para ler o texto na íntegra, acesse: http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/
Processo+de+Bolonha/Processo+de+Bolonha/. 

O chamado Processo de Bolonha iniciou-se de maneira informal em maio de 1998, com a 
declaração de Sorbonne, e começou oficialmente com a Declaração de Bolonha em junho de 1999. 
Ele define um conjunto de etapas e de passos para os sistemas de ensino superior europeus no 
sentido de construir um espaço europeu de ensino superior globalmente harmonizado.

A ideia base é a de que, salvaguardadas as especificidades nacionais, deve ser possível 
a um estudante de qualquer estabelecimento de ensino superior iniciar a sua formação 
acadêmica, continuar os seus estudos, concluir a sua formação e obter um diploma europeu 
reconhecido em qualquer universidade de qualquer Estado-membro. Para isso as instituições 
de ensino superior devem passar a funcionar de modo integrado, num espaço aberto regido 
por mecanismos de formação e reconhecimento de graus acadêmicos homogêneos.

Em última instância, o Processo de Bolonha irá desembocar numa harmonização 
generalizada das estruturas educativas na Europa. Os sistemas de ensino superior devem ser 
dotados de uma organização estrutural de base idêntica, oferecer cursos e especializações 
semelhantes e comparáveis em termos de conteúdos e de duração, e conferir diplomas de 
valor reconhecidamente equivalente tanto acadêmica como profissionalmente.

Os objetivos gerais da Declaração de Bolonha são o aumento da competitividade do sistema 
europeu de ensino superior e a promoção da mobilidade e empregabilidade dos diplomados do 
ensino superior no espaço europeu. A realização dessas finalidades globais pressupõe êxito na 
obtenção dos seguintes objetivos específicos:

a)  adoção de um sistema de graus acadêmicos facilmente legível e comparável, incluindo  
a implementação do suplemento ao diploma;

b)  adoção de um sistema apoiado essencialmente em dois ciclos, incluindo:
•   um primeiro ciclo, que em Portugal conduz ao grau de licenciado, com um papel relevante 

para o mercado de trabalho europeu, e com uma duração compreendida entre seis e oito 
semestres;

•  e um segundo ciclo, que em Portugal conduz ao grau de mestre, com uma duração 
compreendida entre três e quatro semestres.

c)  estabelecimento e generalização de um sistema de créditos acadêmicos (ECTS),  
não apenas transferíveis mas também acumuláveis, independentemente da instituição  
de ensino frequentada e de onde ela se localiza;

d)  promoção da mobilidade intra e extracomunitária de estudantes, docentes e investigadores;
e) fomento da cooperação europeia em matéria de garantia de qualidade;
f) incremento da dimensão europeia do ensino superior.
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formação, que conduz ao mestrado, trabalha-se na linha da pesquisa-ação. 
O futuro professor aprende a fazer uma pesquisa pedagógica com professo-
res de determinada escola. O problema é definido pela própria escola, que 
propõe a mudança, e o futuro professor pesquisador, acompanhado de seu 
supervisor, ajuda os docentes a avançar na direção escolhida e realizar a 
transformação desejada. 

As universidades preparam o futuro professor, não só possibilitando que 
domine os instrumentos metodológicos necessários à pesquisa-ação, mas 
também desenvolvendo as competências que o habilitam a interagir com os 
docentes da escola, convidando-os a identificar os problemas, e, juntos, pro-
por intervenções a partir da leitura que têm da escola, e não a partir de uma 
leitura externa. Ao final do mestrado, tendo atuado entre um ano ou um ano 
e meio na escola, o futuro professor produz dois relatórios, um científico e um 
prático. No científico, são apresentados todos os requisitos da metodologia e 
considerações teóricas e, no prático, a descrição das mudanças ocorridas na 
escola a partir de seu trabalho colaborativo junto aos docentes.

Formação continuada no sistema  
de pré-escolas públicas

 Educadores de Infância que atuam na pré-escola são incentivados 
a se capacitar continuamente

No sistema público de ensino português, a capacitação continuada costu-
ma ser pré-requisito para a ascensão funcional. Como regra, todo ano cada 
profissional deve fazer em média 25 horas de capacitações, completando 
obrigatoriamente, a cada dois anos, 50 horas de formação continuada a fim 
de obter a progressão de carreira que lhe cabe. 

 Centros acreditados oferecem formação  
continuada sensível às demandas das pré-escolas

Vários centros de formação de professores em todo o país oferecem 
cursos específicos, muitas vezes a partir dos interesses e necessidades le-
vantados pelas próprias escolas. Cursos e formadores recebem certificação 
governamental, (veja quadro “Certificação das instituições formadoras e 
dos formadores”) atestando sua qualificação para o papel. Os educadores 
de Infância têm autonomia para escolher os cursos que querem fazer. Em 
sua maioria, os centros de formação para professores em Portugal estão 
ligados diretamente às próprias escolas públicas, mas também podem ter 
ligações com universidades e ainda com a Associação de Profissionais de 
Educação de Infância (Apei). 

Os temas dos cursos de formação continuada são normalmente defi-
nidos pelas escolas. Eles podem atender a demandas da coordenação do 
agrupamento (conjunto de pré-escolas e escolas de outros níveis de ensi-
no), dos educadores de Infância ou de outros professores de determinado 
agrupamento ou de um conjunto de agrupamentos. 

Os profissionais tomam a iniciativa de solicitar ao centro de formação 
mais próximo que organize o curso desejado. Em outros casos, as equipes 
dos centros de formação ou o próprio MEC decidem desenvolver um curso 

As universidades 
portuguesas 

têm uma  
cultura de 

formar os futuros 
professores nas 

próprias escolas,  
a partir da 

experiência
 prática
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sobre determinado tema, que é então disponibilizado às pré-escolas para 
que os educadores de Infância se inscrevam.

E ainda há estratégias alternativas. Por exemplo, quando a pré-escola es-
tabelece parceria com alguma universidade, servindo de campo de pesquisa 
para alunos de pós-graduação ou mesmo professores. Como contrapartida 
à abertura do espaço para a realização de suas pesquisas, os alunos e/ou 
professores oferecem cursos de capacitação para os educadores de Infân-
cia daquela instituição. 

Valoriza-se a formação em contexto 
Em vez de trabalhar com professores de várias unidades, reunidos em 

determinado lugar pelos formadores, esperando que cada um volte para 
sua escola e reproduza a formação recebida, em Portugal cada vez mais é 
valorizado o modelo da formação em contexto. Uma equipe de formadores 
– da universidade ou de outra instituição – vai à unidade escolar, verifica 
quais são as dificuldades e, com o apoio de uma série de instrumentos de 
observação, colhe dados junto aos gestores e professores. O grupo delineia 
e implementa, coletivamente, as mudanças desejadas. Um educador, fun-
cionário da prefeitura, é designado para mediar a interação entre a equipe 
de formadores e a escola. Um bom exemplo dessa prática foi observado pe-
los pesquisadores em suas visitas ao Centro Infantil Olivais Sul, em Lisboa, 
gerido pela Associação Criança.

Existem outras modalidades de formação
Os cursos podem ocorrer de forma presencial em algum centro de forma-
ção, a distância (como e-learning) ou ainda como estágio supervisionado 
nas próprias pré-escolas. Em geral, as formações são realizadas fora do 
horário de trabalho dos educadores – ou seja, após as 16 horas ou aos sá-
bados. São organizadas formações específicas para incentivar o uso das 
recomendações de documentos distribuídos pelo MEC (veja quadro “For-
mação voltada à utilização, na prática, das Orientações”).

  Para garantir a qualidade dos cursos de formação continuada, existe um Conselho  
Científico-Pedagógico de Formação Contínua. É uma organização independente, de atuação 
nacional, que avalia e credencia os cursos, além de conceder Certificados de Formador para os 
profissionais que vão ministrá-los. O certificado é obrigatório e conferido a partir da análise 
do currículo do formador (formação e experiência). Os cursos aprovados podem ser oferecidos 
pelas instituições por três ou quatro anos. O Instituto Nacional do Emprego e Formação 
Profissional2, ligado ao MSSS, também oferece curso para desenvolvimento de formadores. 
Trata-se de um curso que prepara os profissionais para formar adultos (andragogia). 

Certificação das instituições formadoras e dos formadores 

2  Para mais informações, acesse o site do IEFP, disponível em: https://www.iefp.pt/home.
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“Os educadores, para progredirem na carreira, têm que ter créditos, e 
esses créditos são adquiridos em função da formação que eles fazem.”

Ex-presidente da Apei

Parece haver uma cultura de investimento  
contínuo na própria formação 

A mais recente crise econômica determinou uma paralisação nos proces-
sos de progressão funcional, regidos pela frequência aos cursos de formação 
continuada. No entanto, o congelamento nos salários de todos os funcioná-
rios públicos, incluindo educadores de Infância contratados pela rede públi-
ca, não afetou de forma significativa os processos de formação continuada. 

Os entrevistados são unânimes em afirmar que os educadores de Infância con-
tinuam procurando esses cursos. A motivação financeira é, sem dúvida, importante, 
mas não parece ser o determinante exclusivo para esse comportamento. A impressão 
é de que há, entre eles, uma cultura de investir no aperfeiçoamento de suas práticas.

Formação continuada nas pré-escolas  
filantrópicas e privadas com fins lucrativos 

A formação continuada oferecida para os educadores de Infância que 
trabalham nas creches filantrópicas, nas IPSS ou no sistema privado tem 
mais flexibilidade, pois tanto o MEC quanto o MSSS reconhecem a diversida-
de de propostas pedagógicas e, portanto, a autonomia de cada instituição – 
sempre dentro dos padrões e leis pertinentes a cada segmento da educação. 

“Os autores das brochuras [onde se traduzem, em práticas, as Orien-
tações Curriculares da pré-escola] foram os formadores de outros 
formadores. A ideia era formar uma bolsa de formadores pelo país 
todo, que depois fossem desmembrando essa formação com base 
nessas brochuras para os educadores que trabalham nas escolas. Os 
formadores também são professores da pré-escola, escolhidos por-
que já tinham algum trabalho relevante na área. Por exemplo, edu-

Um tipo especial de formação continuada é o que tem por objetivo preparar os educadores  
de Educação Infantil para colocar em prática orientações e diretrizes do Ministério,  
como a ocorrida por ocasião do lançamento das Orientações Curriculares para a Pré-Escola  
e das publicações que trataram de traduzi-las em práticas cotidianas junto às crianças  
de 3 a 5 anos (veja no capítulo 4, “Estruturação do currículo”). 

A formação abrangeu todos os educadores de pré-escola que fazem parte da Rede Nacional  
de Educação de Infância, unindo profissionais que atuam em instituições públicas, filantrópicas 
e privadas. Os autores das brochuras, cadernos em que se detalhava a aplicação das Orientações 
Curriculares nas diferentes áreas do conhecimento, orientaram professores de Educação Infantil 
com trabalho relevante e diferenciado nas áreas abordadas para atuar como formadores dos colegas.  

Formação voltada à utilização, na prática, das Orientações
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cadores de Infância que já tinham trabalho relevante na área da 
Matemática fizeram a formação com a autora da brochura sobre 
Matemática e depois deviam replicá-la para outros educadores nas 
escolas, sempre com base na brochura.[...}
Para serem formadores, realmente fomos buscar educadores que já 
trabalhavam nessas áreas. Estão mais perto da realidade, não é só uma 
coisa teórica. Eles sabem utilizar o conceito na prática, conseguem 
perceber melhor quais são as dificuldades do dia a dia. Aos professo-
res da universidade, às vezes falta-lhes a vivência do dia a dia, que 
não é só teoria. A teoria é muito bonita, mas e depois: como é que 
você passa para a prática? [...] Claro que quando nós fizemos essas 
formações os formadores que nós estávamos a formar tinham sem-
pre ligação aos autores, portanto se houvesse dúvidas eles tiravam.” 

Funcionário do MEC

Formação continuada no sistema de creches 
As oportunidades oferecidas aos educadores que atuam nas creches são 

bem mais limitadas que as oferecidas aos colegas das pré-escolas, mas exis-
tem. Elas dependem, em grande parte, das instituições mantenedoras dessas 
instituições, como a Confederação Nacional das Instituições de Solidarieda-
de, as Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas.

Dois documentos com recomendações a respeito do trabalho pedagógico com 
crianças de 0 a 3 anos foram elaborados pela Confederação Nacional das Insti-
tuições de Solidariedade, com apoio de universidades. Educadores de Infância e 
gestores das creches participaram de processos formativos para o uso desses ma-
teriais na prática, com o apoio de associações de profissionais ou de universidades.

Formação dos profissionais que, ao cuidar,  
educam as crianças de 0 a 5 anos 

Os chamados “técnicos em Desenvolvimento Infantil” ou “assistentes de 
Ação Educativa” devem estar preparados para desempenhar bem as suas 
funções nas instituições onde atuam (veja quadro abaixo).

 Na creche (0 a 3 anos)  Na pré-escola (3 a 5 anos) 

 •  Desenvolve atividades de cuidado e vigilância na sala do berçário, 
voltadas ao bem-estar de grupos de bebês que ainda não 
conseguem andar (há um profissional por grupo de quatro bebês).

•  Desenvolve atividades de cuidado e vigilância voltadas ao bem-estar 
de grupos de crianças entre 1 e 3 anos, apoiando os educadores 
de Infância responsáveis pela dimensão sociopedagógica.

 Desenvolve atividades de 
cuidado e vigilância, voltadas 
ao bem-estar das crianças de 
3 a 5 anos, apoiando a atuação 
dos educadores de Infância 
responsáveis pela dimensão 
educativa. 

 

Funções do técnico em Desenvolvimento Infantil e assistente de Ação Educativa
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Formação inicial
A formação inicial exigida dos técnicos em Desenvolvimento Infantil e 

assistentes de Ação Educativa é o Ensino Médio completo. O Instituto do Em-
prego e Formação Profissional3 oferece cursos em módulos, em centros pre-
sentes em todas as regiões do país, num total de aproximadamente mil horas. 

O pré-requisito educacional para a admissão das Amas – mulheres leigas 
que atuam no cuidado e vigilância de crianças de 0 a 3 anos (veja capítulo 1, 
“Organização da gestão”) – é o domínio da leitura e da escrita, independen-
temente do nível de instrução. Numa das instituições visitadas, as Amas 
participam de uma formação inicial de dois meses, dada pela própria IPSS, e 
acompanham uma Ama mais experiente por algum tempo. Depois lhes são 
confiadas uma ou duas crianças – e seu trabalho é observado. Se passarem nes-
se estágio probatório, elas se certificam e podem receber suas quatro crianças. 

Formação continuada 
Os assistentes de Ação Educativa que atuam em creches e pré-escolas 

recebem formação por parte dos educadores responsáveis pelo projeto edu-
cacional da instituição. Já as Amas que atuam na modalidade “Creche Fami-
liar” recebem visitas semanais de supervisão por parte dos representantes 
das IPSS às quais se vinculam. Essas instituições também devem orientar o 
planejamento das atividades e oferecer oportunidades de formação às Amas. 

Desafios, contradições e como estão  
sendo equacionados

Os desafios de Portugal no campo da formação dos profissionais que 
educam e cuidam das crianças de 0 a 5 anos refletem aqueles apontados 
em relação ao currículo. Embora os entrevistados muitas vezes ressaltem 
a indissociabilidade das dimensões cuidar e educar, constata-se que, na 
prática, os profissionais que se dedicam predominantemente a educar 
(educadores de Infância) recebem uma formação diferenciada, superior 
à dos profissionais que se dedicam mais ao cuidar (técnicos de Desen-
volvimento Infantil, assistentes de Ação Educativa e Amas). 

Não foi possível encontrar indicadores claros de que os educadores de In-
fância, responsáveis pelo projeto educativo das creches e pré-escolas, estejam 
apoiando os colegas técnicos e assistentes na tarefa de articular as ações re-
lativas ao cuidar com a intencionalidade educativa da creche e pré-escola. 

O fato de que, por motivos econômicos, não é possível assegurar a presen-
ça de educadores de Infância trabalhando com bebês de até 1 ano torna ain-
da mais urgente o investimento na formação dos técnicos e assistentes, pois 
de suas decisões e ações dependem aprendizagens básicas da criança nessa 
etapa da vida, quando a arquitetura do cérebro está sendo definida. À luz dos 
conhecimentos disponíveis sobre a importância do estímulo e fortalecimento 
dos vínculos por parte dos adultos com as crianças de 0 a 3 anos, como con-
dição de um desenvolvimento sociocognitivo adequado, o processo formativo 
desses profissionais, assim como das Amas, merece uma atenção maior. 

Na prática, os 
profissionais 

que se dedicam 
predominantemente 

a educar recebem 
uma formação 
diferenciada,  

superior à dos 
que  se dedicam 
mais ao cuidar

3  Idem.
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Da mesma forma que a dimensão do educar deveria estar presente na for-
mação dos profissionais que atuam predominantemente com o cuidar, a dimen-
são do cuidar deve estar mais presente na formação de quem focaliza o educar. 

“E eu acho que é muito importante manter o cuidado [...]. Neste mo-
mento, temos uma creche que está fundamentalmente preocupada 
com o cuidado e o bem-estar das crianças. A preocupação com a edu-
cação, e com a aprendizagem, vai da presença dos educadores de In-
fância profissionais com formação de nível superior e habilitados, para 
trabalhar com crianças de 0 a 6. A tutela pedagógica do Ministério da 
Educação sobre as creches [quando vier a ocorrer] deve garantir que a 
dimensão da aprendizagem se mantenha dentro da filosofia de manter 
equilíbrio com o bem-estar e o cuidado das crianças. Estamos a falar 
de aspectos como: higiene, sono, alimentação, equilíbrio emocional, 
participação da criança como membro da comunidade.” 

Ex-dirigente do MEC 

Devem ser apontados, ainda, alguns desafios específicos, como exposto a seguir.

É preciso avaliar o impacto do Processo de Bolonha
As primeiras turmas de formação de educadores de Infância que seguiram 

o novo modelo só tiveram início em 2007. Portanto, ainda não se pode falar 
do impacto dessas medidas no sistema. Tendo em vista, ainda, o congela-
mento de contratações de educadores de Infância na rede pública, o desem-
prego na área e o aumento da aposentadoria para educadores já inseridos 
no sistema público (de 55 para 65 anos), deve demorar um pouco para que 
seja possível observar um novo contingente desses profissionais em ação. 

A maioria dos educadores graduados do curso tem ido para as creches e 
pré-escolas das instituições filantrópicas e privadas. Há críticas ao Processo de 
Bolonha em geral. No âmbito político-ideológico, atribui-se a ele o aumento das 
taxas nas universidades e a “mercantilização do ensino”. Em outras palavras, 
critica-se a “submissão” dos programas educacionais às exigências do mercado, 
o que tem gerado manifestações no meio universitário em vários países da Eu-
ropa (notadamente na Espanha). 

Na área da Educação de Infância, a crítica mais forte é que, pelo novo sistema, 
o currículo é mais generalista nos três primeiros anos – partindo do pressupos-
to de que o educador de Infância precisa de uma formação sólida em todas as 
matérias. Somente o último ano (que corresponde ao mestrado) concentra-se 
no segmento específico. Segundo alguns entrevistados, a formação generalista 
inclui temas sem grande relevância para o trabalho em Educação de Infância, 
e apenas um ano é muito pouco para abordar os temas da Primeira Infância e 
ainda ter um mínimo de experiência prática. Os jovens formados saem pouco 
preparados para enfrentar os desafios de educar as crianças em idade pré-escolar. 

É limitado condicionar a progressão profissional  
apenas aos cursos de formação continuada 

Embora, na época da conclusão desta pesquisa, estivesse suspensa em 
função da crise econômica, a ascensão na carreira com base apenas em cur-

Na área de Educação 
de Infância, a 

principal crítica dos 
entrevistados ao 

Processo de Bolonha 
está relacionada 

ao currículo, 
considerado mais 

generalista nos três 
primeiros anos 
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sos é considerada inadequada por alguns entrevistados, pois negligencia 
aspectos importantes do desenvolvimento profissional, como o desenho 
e implementação de projetos nas instituições de educação. 

“Podem até ter um trabalho muito bom, mas, se não tiverem esses 
créditos, não progridem. Não importa muito se ele é interessante, 
se não é. O que importa é que tenham os créditos. Estão a enten-
der? Tendo os créditos... Eu, por exemplo, até posso fazer um tra-
balho de investigação e de mudança, com grande relevância para 
o país; isso não importa nada para minha progressão na carreira 
se eu não tenho os créditos.” 

Ex-presidente da Apei

Propostas a caminho
A possibilidade, ainda que remota, de transferir para o MEC a tutela 

pedagógica do sistema de creches, sob a égide do MSSS na época da con-
clusão da pesquisa, e o esforço para criar Orientações Curriculares para as 
creches podem contribuir para romper paradigmas e crenças relativos à 
aprendizagem de crianças a partir do nascimento. Esses aspectos poderão 
deixar mais clara a sinergia entre aspectos cognitivos e afetivos envolvidos 
no educar e cuidar de crianças de 0 a 5 anos, com impacto na formação 
profissional dos técnicos em Desenvolvimento Infantil, assistentes de Ação 
Educativa e educadores de Infância.   

Ponto e contraponto: A realidade brasileira

Conhecer a realidade de Portugal, no que se refere à formação profissional 
de quem atua nas creches e pré-escolas, pode iluminar a nossa própria 
situação, tornando mais claros os desafios brasileiros nessa área. 

Formação profissional de quem atua em creches 
e pré-escolas no Brasil, em seis pontos 

1 Enfrentando os desafios da formação inicial – O Ministério da Educa-
ção vem induzindo políticas de formação inicial que estejam em sinto-

nia com os princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) e as normas instituídas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil. O objetivo é propor orientações gerais que apontem 
na direção da profissionalização do professor e da construção de um aten-
dimento de qualidade. Para isso, foi criado um Programa Nacional de Es-
pecialização na Docência em Educação Infantil, centrado na exigência da 
prática. Essa especialização é oferecida em 28 universidades federais, com 
recursos específicos e um currículo do MEC, que aproxima a universidade 
e a prática das creches e pré-escolas. 

A mudança de currículo dos cursos de Pedagogia é uma aspiração da Secretaria 
de Educação Superior do MEC (Sesu), que precisa do consenso do Fórum de 
Diretores de Faculdades e Centros de Educação (Fórum DIR) para ser efetivada. 

A possibilidade 
de transferir 

para o MEC a tutela  
pedagógica 

do sistema de 
creches, em 

Portugal, pode 
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formação dos 
profissionais
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2 Há poucas alternativas de formação específica – A legislação brasileira de-
termina que os profissionais que atuam nas creches e pré-escolas possuam 

habilitação de nível superior em Pedagogia, admitindo, como formação mínima, 
a modalidade Normal (nível médio). 

Ainda não há programas universitários de graduação que formem 
especificamente profissionais que irão atuar na Educação Infantil. Diferentes 
instituições de ensino oferecem programas de pós-graduação lato sensu 
em Educação Infantil, na sua maioria patrocinados pela iniciativa privada – 
portanto pouco acessíveis. A situação vem melhorando em alguns estados, 
com novos programas financiados pelo MEC em parceria com universidades 
para cursos de especialização.

3 Programa do MEC ofereceu formação em serviço – Por meio da Secre-
taria de Educação Básica, o MEC disponibilizou cursos de nível médio na 

modalidade normal, a distância, aos professores da Educação Infantil em 
exercício nas creches e pré-escolas das redes públicas estaduais e munici-
pais, e da rede privada sem fins lucrativos – que envolve escolas comunitá-
rias, filantrópicas ou confessionais.

O Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação 
Infantil (ProInfantil) ofereceu 3.890 horas de aulas teóricas e práticas, com estágio 
em sala de aula. A duração do curso era de dois anos divididos em quatro módulos 
semestrais, ou seja, quatro etapas presenciais realizadas nas férias escolares. 

Depois, os professores desenvolveram atividades individuais, prática pedagógica 
supervisionada, e ainda participavam, aos sábados, nos seus municípios, de 
reuniões com os tutores, para tirar dúvidas e programar as atividades da semana. 
Ao final da formação, o cursista deveria dominar os instrumentos necessários 
para o desempenho de suas funções e desenvolver metodologias e estratégias 
de intervenção pedagógicas adequadas às crianças da Educação Infantil.

4 Educação e cuidado são indissociáveis – A política nacional de Educação 
Infantil estabelece como diretriz a indissociabilidade entre cuidado e edu-

cação, no atendimento às crianças de 0 a 5 anos. Professores e demais profis-
sionais da Educação Infantil devem valorizar, igualmente, cuidado e educação.

5 Formação do educador é critério de qualidade – Os Parâmetros Nacionais 
de Qualidade da Educação Infantil apontam os requisitos para que a Educa-

ção Infantil possibilite o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos, nos 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, e considera que um parâmetro 
de qualidade inquestionável é a formação dos professores de Educação Infantil.

6Municípios devem formar seus quadros – De acordo com a LDB, cabe 
aos municípios realizar programas de formação de todos os professores 

de Educação Infantil, de modo contínuo e articulado, bem como articular-se 
às instituições formadoras a fim de garantir que os conteúdos necessários à 
formação dos professores de Educação Infantil contemplem a faixa etária de 
0 a 1 ano, com atenção ao trabalho com bebês. No entanto, a profissionaliza-
ção nesse campo é ainda frágil e ambígua, já que a lei define apenas quem 
é o docente. Não trata dos outros profissionais.                                                
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    Desenvolvimento e  

adoção de Orientações  

ou Diretrizes Curriculares 

para pré-escolas. 

   Conteúdo das Orientações 

Curriculares. 

   Estratégias participativas 

utilizadas para a 

elaboração das 

Orientações Curriculares. 

   Estratégias de formação  

dos educadores de  

Infância para utilizarem  

as publicações. 

Veja neste capítulo

Na pré-escola/jardim de infância: educar sem esquecer de cuidar. Nas cre- 
ches: cuidar sem deixar de educar. Essas preocupações estão presentes nos depoi-
mentos de educadores e responsáveis pelos sistemas de pré-escolas e de creches. 
O Ministério da Educação e Ciência (MEC), por meio da Direção-Geral de Educação, 
antiga Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, ligada à Secre-
taria de Estado de Ensino Básico, responsabiliza-se pelo currículo e pela inovação nas 
instituições educacionais de pré-escola (3 a 5 anos) – e em todas as demais, sejam 
as de Ensino Básico Obrigatório (6 a 14 anos) ou de Ensino Secundário (15 a 17 anos). 

Ainda que as creches não façam parte do sistema educacional do MEC, o Mi-
nistério da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS) zela para que sua inten-
cionalidade pedagógica não se perca, exigindo a presença, nessas instituições, de 
educadores de Infância – com a mesma formação dos que atuam na pré-escola 
– que devem elaborar e acompanhar o projeto educativo nelas. 

Foram distribuídos documentos descrevendo o trabalho pedagógico junto a 
crianças de 0 a 3 anos e seu acompanhamento metodológico, elaborados pela 
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Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS) em parceria 
com universidades, a todas as instituições com creches. A isso seguiram-se proces-
sos formativos, e está em andamento a construção colaborativa de seu currículo. 
Desde o final dos anos 1990, um intenso debate sobre a necessidade de integrar as 
creches ao projeto educativo nacional agita os profissionais de Educação.

Orientações Curriculares para a pré-escola 
Duas medidas estruturantes contribuíram para incrementar a coerência do 

processo educativo em Portugal, garantindo que, de um lado, princípios peda-
gógicos básicos fossem considerados e seguidos nas mais diversas instituições 
que atendem crianças de 3 a 5 anos, e, de outro, que uma articulação mais 
sistemática pudesse ocorrer entre o nível pré-escolar (3 a 5 anos) e o primeiro 
ciclo do Ensino Básico obrigatório (a partir dos 6 anos).

A primeira medida foi que toda a Educação Pré-Escolar, independentemente 
do tipo de gestão das instituições que a oferecem, ficasse sob a responsabilidade 
pedagógica do MEC. Em 1997, no contexto do programa de expansão e desen-
volvimento em Educação Pré-Escolar iniciado por aquele Ministério, uma série 
de documentos legais sustentou a criação de uma rede nacional, integrando a 
rede pública de pré-escolas do MEC à rede privada (tanto as filantrópicas, sob 
a égide do MSSS, quanto as instituições privadas com fins lucrativos). Essa rede 
nacional unificada está sob a responsabilidade pedagógica do MEC. 

Ainda que administradas por diferentes instâncias, todas as pré-escolas 
portuguesas buscam seguir as diretrizes educacionais do MEC. Essa medida 
pavimentou o caminho para que as crianças em geral construam, durante a 
Educação Pré-Escolar, seja ela pública ou privada, competências básicas seme-
lhantes – e aí entram as Orientações Curriculares consolidadas em documentos 
entregues a todas as escolas em 1997.

A segunda medida (descrita no capítulo 1, “Organização da gestão”) foi a 
constituição dos agrupamentos de escolas, unindo em uma mesma unidade 
organizacional, com órgãos próprios de administração e gestão, equipamentos 
escolares da pré-escola, do Ensino Básico obrigatório e, em alguns casos, do 
Ensino Secundário1. Como vimos, a iniciativa, além de economizar recursos, 
construiu as bases de uma melhor articulação e fluidez na transição que as 
crianças realizam ao completar 6 anos, entre a Educação Pré-Escolar e o En-
sino Básico (o Ensino Fundamental brasileiro). Aí foram estabelecidas metas 
de aprendizagem para as crianças ao final da pré-escola (veja adiante, neste 
capítulo, em “Metas de aprendizagem”).

O esforço de Portugal para garantir a todas as crianças entre 3 e 5 anos o direito 
a uma Educação Infantil de qualidade, com a construção progressiva das compe-
tências adequadas às suas fases de desenvolvimento, reflete-se nos pontos a seguir. 

Elaboração participativa das Orientações Curriculares 
O processo de elaboração do documento final com as orientações foi con-

duzido de forma inclusiva e participativa. Houve um entendimento entre os 
membros do Núcleo de Educação Pré-Escolar do Departamento da Educação 
Básica do MEC de que era importante ouvir as diferentes organizações e atores 

1 Decreto-lei no 75, de 22 de abril de 2008.
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As Orientações 
Curriculares para 

as pré-escolas 
portuguesas foram 
traduzidas para a  
prática por meio 
de publicações e 

cursos de formação 
para os educadores 

de Infância

ligados à educação de crianças de 3 a 5 anos para que contribuíssem com a ela-
boração das orientações (veja no capítulo 6, “Participação da sociedade civil”). 

Dessa forma, buscava-se garantir não só a qualidade das orientações, mas tam-
bém sua efetiva adoção. Para isso, foram consultados profissionais de Educação 
de Infância, formadores, investigadores e técnicos das administrações central e 
locais, associações profissionais e sindicais, representantes de pais, entre outros. 
Com as sugestões coletadas, foi elaborada uma primeira versão do documento. Essa 
versão foi trabalhada em Círculos de Estudo em todo o país, e das críticas surgiu 
uma segunda versão. A nova versão também passou por outra revisão, originando 
a terceira versão do documento, publicada em 1997 pelo MEC, e ainda utilizada2. 

Com tiragem inicial de 25 mil exemplares, o documento foi disseminado ime-
diatamente para toda a rede pública, filantrópica e privada de jardins de infância 
portugueses. Quatro anos depois, em 2000-2001, foi enviado um Questionário 
sobre as Orientações Curriculares aos educadores de Infância, por amostragem, 
a fim de ouvir suas críticas. O resultado dessa avaliação foi bastante positivo. 
Foram apontados alguns pontos frágeis (veja à frente), mas os educadores de 
Infância indicaram gostar do material e afirmaram consultá-lo com frequência. 

Com apoio da universidade, conceitos gerais  
são traduzidos em recomendações práticas 

A crítica mais comum apontada pelos educadores às Orientações Curricula-
res foi de que o texto era muito genérico, apresentando grandes linhas sobre os 
temas, mas falhando por não traduzi-los para a prática. Buscando responder a 
essa demanda, a partir de 2008 a Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvi-
mento Curricular (DGIDC) do MEC tentou facilitar a aplicação das orientações 
de forma mais concreta pelos educadores de Infância. Um estudo realizado 
em parceria com a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto ajudou a 
identificar que aspectos da prática dos educadores de Infância poderiam ser 
fortalecidos por meio de materiais educativos de apoio. 

Pelo menos seis publicações foram elaboradas desde então, com o intuito de 
melhorar a compreensão das Orientações Curriculares e colocá-las em prática. 
Essas publicações contêm textos de apoio aos educadores de Infância nos âm-
bitos da Matemática, linguagem oral e abordagem escrita, Ciências e Artes. São 
elas: A descoberta da escrita (2008), Linguagem e comunicação no jardim de 
infância (2008), Geometria: textos de apoio para educadores de Infância (2008), 
Sentido dos números e organização de dados (2008), Despertar para a Ciência – 
Actividades dos 3 aos 6 (2009) e As Artes no jardim de infância (2010). 

Em 2012, a DGIDC publicou Trabalho por projectos na Educação de infân-
cia: mapear aprendizagens/integrar metodologias. Formatada nos moldes das 
anteriores, essa publicação discute as bases conceituais da metodologia de tra-
balho por projetos na pré-escola, dando exemplos de como pode ser aplicada 
de forma concreta. A metodologia de trabalho por projetos é apresentada como 
um instrumento de suporte aos educadores de Infância na implementação das 
Orientações Curriculares. A publicação de 2012 e as outras seis citadas estão 
disponíveis gratuitamente para download no site do MEC3.

2  Despacho no 5.220 (2a série), de 10 de julho de 1997, publicado no D.R. no 178, II série, de 4 de agosto. 

3  CIG. Guiões de Educação Género e Cidadania. Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Presidência do Conselho de 
Ministros. Disponível em: http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=17.
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Desenvolvimento de formadores
Por si só, os documentos não geram aprendizagem profissional, com mu-

danças na prática pedagógica. É preciso inseri-los em contextos formativos. 
Para aumentar as chances de utilização efetiva das publicações contendo a 
aplicação das Orientações Curriculares, a DGIDC do MEC utilizou uma es-
tratégia de “formação de formadores” dirigida aos educadores de Infância. 

Os autores de cada uma das publicações com textos de apoio sobre as Orien-
tações Curriculares – nos âmbitos da Matemática, linguagem oral e abordagem 
escrita, Ciências e Artes – foram contratados para formar educadores de Infância 
da rede que tivessem experiência e/ou liderança no tema tratado. Esses educadores 
se tornaram, por sua vez, responsáveis por formar outros educadores de Infância.

Equilíbrio entre autonomia pedagógica  
e adequação a linhas básicas gerais

As Orientações Curriculares não impõem um modelo único, mas propõem 
uma abordagem comum, a ser considerada e recriada pelos educadores. Mesmo 
admitindo a existência dos vários modelos pedagógicos adotados pelos educa-
dores de Infância nas pré-escolas portuguesas, as Orientações têm concepção 
marcadamente construtivista. Alguns princípios inegociáveis são: colocar as 
crianças no centro; considerar as necessidades de cada uma delas, e sempre 
incluir no projeto pedagógico a família e a comunidade a que pertencem. 

“Nós no jardim de infância [pré-escola] temos Orientações Curriculares 
para a Educação Pré-Escolar; orientações, não um currículo fechado 
em si. São orientações para a educadora construir a partir delas.” 

Ex-dirigente do MEC 

Metas de aprendizagem
A autonomia dos educadores de Infância para aderir a diferentes mode-

los pedagógicos é também equilibrada pelo seu compromisso em ajudar as 
crianças de 3 a 5 anos a atingir as metas de aprendizagem estabelecidas pelo 
MEC. Como esse nível de ensino não tem caráter obrigatório, foram definidas 
metas apenas para o final dos três anos da Educação Pré-Escolar, e não para 
cada ano, como nos demais ciclos do Ensino Básico e do Secundário. O intuito é 

esclarecer e explicitar as “condições favoráveis para o sucesso escolar” indi-

cadas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, facultando 

um referencial comum que é utilizado pelos educadores de Infância, ao pla-

nejarem processos, estratégias e modos de progressão, de forma a que todas 

as crianças possam ter realizado essas aprendizagens antes de entrarem para 

o primeiro ano do 1o ciclo do Ensino Básico (6 a 9 anos)4.
 

O MEC defende que as metas não devem limitar as oportunidades de apren-
dizagem, tendo o educador de Infância autonomia para definir as melhores 
intervenções a fim de garantir a educação plena das crianças. O MEC ainda 
sustenta que não atingir as metas estabelecidas não deve impedir a crian-
ça de ingressar no Ensino Básico. Deve, sim, servir como base para o diálogo 

4 Citação retirada do site: http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=2. 
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entre o educador de Infância e o professor do primeiro ano do 1o ciclo, pais 
e/ou responsáveis, a fim de garantir que ela tenha o apoio necessário na 
escola e em casa para alcançar as metas de aprendizagem estabelecidas. 

“Uma das coisas que se tentou fazer foi dar algumas unidades de 
orientação e de medida, através das metas curriculares. Ou seja, de-
finir o que é legítimo, a partir do currículo nacional e com os progra-
mas existentes, que todas as crianças no final da pré-escola saibam, 
para garantir que todas tenham as mesmas oportunidades e as mes-
mas competências, dominando conhecimentos, atitudes, comporta-
mentos. Isto permite balizar o que é legítimo que cada uma das crian-
ças tenha oportunidade de conseguir atingir. Busca o equilíbrio entre 
a autonomia para o educador de Infância escolher o modelo pedagó-
gico que quer seguir, e os limites dessa autonomia, não é? Porque ele 
deve se centrar na criança, e deve se centrar naquilo que todos os seus 
alunos, no entendimento do caminho que é seguido, devem alcançar.” 

Ex-dirigente MEC 

Orientações Curriculares pressupõem  
e induzem a formação inicial e continuada

É grande a responsabilidade atribuída à intervenção do profissional para 
que a intencionalidade educativa da pré-escola exista. A implementação 
prática das Orientações Curriculares é sustentada por estratégias que ape-
nas profissionais habilitados e bem formados podem realizar a contento: 

a) observação das crianças;
b) planejamento das ações;
c) organização de espaços e tempos; 
d) registro e documentação; 
e) avaliação contínua do processo; 
f) comunicação com as famílias;
g)  articulação com o 1o ciclo do Ensino Básico (6 a 9 anos) assegurando a 

continuidade das aprendizagens. 
Percebe-se, aí, a grande importância, reconhecida pelo MEC, da formação 

inicial e contínua para obter qualidade na pré-escola (veja capítulo 3, “For-
mação e identidade profissional”).

As creches e a intencionalidade pedagógica:  
construindo Orientações Curriculares

Como vimos no capítulo 1, “Organização da gestão”, as creches são consi-
deradas uma estratégia de apoio à família, desenvolvida pelo MSSS e, portanto, 
desvinculada do sistema educacional. A família sempre foi a principal respon-
sável por cuidar e educar as crianças de até 3 anos, em um país cuja cultura, 
segundo os entrevistados, caracteriza-se pelo elevado apego e zelo dos familiares 
pelos filhos nessa faixa etária. Essa realidade está em processo de mudança. Das 
entrevistas realizadas, emergem pelo menos dois indicativos dessa transição.

Primeiro, a crise econômica europeia, que atingiu em cheio Portugal e a vizinha 
Espanha (veja no capítulo 2, “Fontes de financiamento”), dificulta cada vez mais às 
famílias assumir de forma integral o cuidado e a educação das crianças pequenas, 
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pressionando o Estado a repensar seu papel coadjuvante. Segundo, um número cres-
cente de educadores de Infância, reunidos em associações profissionais, defende um 
investimento pedagógico cada vez maior na faixa de 0 a 3 anos e considera ques-
tionável que a Educação Infantil de 0 a 5 anos seja partilhada por dois ministérios.

 
“A via do cuidado está na matriz cultural da sociedade portuguesa. Isso 
acontece muito nas sociedades litorâneas; não acontece tanto na Euro-
pa do Norte. Há uma diferença considerável. Os pais, as comunidades, 
cuidam muito da criança. A criança não é habitualmente negligenciada; 
a criança é normalmente alvo da preocupação e do cuidado dos adultos. 
[...] Neste momento, temos uma creche que está fundamentalmente 
preocupada com o cuidado e o bem-estar das crianças. A preocupação 
com a educação, e com a aprendizagem, vai da presença dos educadores 
de Infância profissionais com formação de nível superior e habilitados 
para trabalhar com crianças de 0 a 6. A tutela pedagógica do Ministério 
da Educação [...] sobre as creches [quando vier a ocorrer] deve garantir 
que a dimensão da aprendizagem se mantenha dentro da filosofia de 
manter equilíbrio com o bem-estar e o cuidado das crianças. Estamos a 
falar de aspectos como: higiene, sono, alimentação, equilíbrio emocional, 
participação da criança como membro da comunidade.” 

Ex-dirigente do MEC 

No segundo semestre de 2012, época em que foi realizada a pesquisa, exis-
tia um movimento para organizar o trabalho educativo desses espaços. Havia 
uma mobilização a fim de definir Orientações Curriculares para as creches, 
afinadas com as já existentes para a pré-escola. A nova realidade, na qual a 
dimensão educativa das creches será oficialmente alçada ao mesmo patamar 
em que hoje se encontra o patamar do cuidado, parece estar em gestação e 
pronta para nascer, como revelam os pontos descritos a seguir. 

A intencionalidade pedagógica do sistema  
de creches sempre foi considerada

O MSSS exige que educadores de Infância estejam presentes em todas 
as creches, e sejam responsáveis pelo seu projeto educativo. As instituições 
mantenedoras, os profissionais que ali atuam e suas associações ressaltam 
a relevância da dimensão educativa das creches. A CNIS, com apoio de uni-
versidades, elaborou documentos com recomendações a respeito do trabalho 
pedagógico com crianças de 0 a 3 anos, envolvendo os educadores de Infância 
e os gestores das creches na formação, com uso desses materiais. 
 

“Segundo trabalho recente realizado pela Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade (CNIS), quase todas as creches possuem 
educadores de Infância e um projeto educativo (este último é exigência 
do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social). A CNIS fez, em 
parceria com as Universidades do Minho e de Aveiro, dois documentos 
sobre o trabalho em sala e todo o acompanhamento metodológico na 
área de 0 a 3 anos. Esses documentos foram criados porque desvaloriza-
va-se o contexto educativo das creches, sendo um debate forte a inte-
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gração da creche no projeto educativo atualmente no país. Esse material 
foi distribuído para todas as instituições com creche, como também foram 
realizadas formações destinadas aos educadores de Infância e aos ges-
tores. O trabalho de formação foi realizado com apoio de associações de 
profissionais ou com universidades. As próprias educadoras de Infância 
sempre lutaram por essa especificidade do trabalho educativo das cre-
ches, mesmo quando essa questão não fazia parte da agenda política.”

Dirigente de organização representativa de organizações filantrópicas

Segundo pesquisa de 2010, 

(...) pode-se concluir que as creches desenvolvidas pelas IPSS associadas da CNIS 

não são apenas espaços de acolhimento e guarda de crianças; elas prestam um 

serviço com intencionalidade educativa, assumem práticas de planificação e de 

avaliação e ainda de motivação da participação das famílias na operacionaliza-

ção e avaliação do Projecto Educativo e Pedagógico de Sala5.

Esforços para elaboração de uma orientação  
curricular oficial para as creches estão em marcha

A iniciativa reúne um grupo expressivo de especialistas da área de Educa-
ção de Infância em todo o país, com apoio da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A ideia é que as novas orientações es-
tejam alinhadas com as Orientações Curriculares já existentes para as pré-es-
colas, garantindo, assim, integração e consistência no apoio oferecido para que 
as crianças pequenas se desenvolvam plenamente. O processo de elaboração 
dessas Orientações Curriculares é participativo, contando com contribuições de 
autoridades locais, gestores escolares, associações de professores, associações de 
pais e pesquisadores da área de educação. Em junho de 2011, foi realizado um 
fórum reunindo esses diferentes grupos, no qual se discutiu o que deveria ser 
incluído nas Orientações Curriculares para a educação de crianças de 0 a 3 anos6. 

Condições estruturais são criteriosamente regulamentadas 
O Manual de Qualidade (ISSO) para as creches – elaborado pelo MSSS em parce-

ria, principalmente, com as entidades representativas das instituições filantrópicas 
responsáveis pela maioria das creches portuguesas –, embora alvo de críticas dos 
educadores (veja “Desafios, contradições e como estão sendo equacionados”, adiante), 
descreve as características da parte estrutural dos ambientes e de sua gestão, e pro-
move a sua avaliação nas unidades. A presença dessas características facilita o desen-
volvimento adequado de aspectos pedagógicos da educação de crianças de 0 a 3 anos. 

Desafios, contradições e como estão  
sendo equacionados

O maior desafio enfrentado pelo governo e pela sociedade em relação ao tema 
“currículo”, segundo as entrevistas realizadas em Portugal, é encontrar formas de 

5  Creches: realidades educativas e pedagógicas? CNIS, maio de 2010. Disponível em:  
http://novo.cnis.pt/images_ok/Creches-Realidades%20Educativas%20e%20Pedagogicas.pdf.

6  OCDE. Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care. 2012, p. 116. Disponível em:  
http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiii-aqualitytoolboxforearlychildhoodeducationandcare.htm. Acesso em: 8 set. 2014. 
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continuar garantindo a coerência e fortalecendo o projeto educativo da nação, com a 
articulação entre todos os níveis de ensino e a inclusão do sistema de creches na lógica 
educativa das demais instituições que educam e cuidam de crianças de até 5 anos. 

Questões relativas à pré-escola 

Revisão das Orientações Curriculares não está  
sendo feita no ritmo previsto 

Idealmente, as revisões aconteceriam a cada quatro anos. Há um consenso entre 
os especialistas da área de que, nesse prazo, as orientações precisam passar por um 
novo processo de revisão, para tornar os conceitos mais específicos e relevantes para os 
profissionais que fazem uso das orientações no seu dia a dia. As Orientações Curricula-
res, até 2012, ano de conclusão da pesquisa, ainda não haviam sido revistas. Materiais 
complementares foram produzidos7, mas o texto das orientações não foi modificado.

Críticas à integração das pré-escolas aos agrupamentos, e no 
estabelecimento de metas de aprendizagem para crianças de 5 anos 

Vários líderes do campo da Educação de Infância apresentam ressalvas à 
integração das pré-escolas nos agrupamentos e criticam o estabelecimento de 
metas de aprendizagem. O agrupamento, se facilita a articulação e a integração 
com o primeiro ciclo do Ensino Básico, representa um risco de “escolarização da 
pré-escola”, com perda de sua identidade. O estabelecimento de metas de apren-
dizagem pode antecipar o processo de escolarização, inadequado para crianças 
tão pequenas, e ainda gerar a rotulação das crianças ao final da pré-escola, o que 
poderia prejudicar sua inserção nos ciclos educacionais subsequentes. 

“O Ministério da Educação tem feito desde então junções: agrupamentos 
horizontais, agrupamentos verticais; sempre a juntar escolas*. O aspec-
to positivo é este: é um avanço porque há um reconhecimento do estado 
da Educação de Infância. E esse esforço continua até agora, o que signi-
fica duas coisas para a Educação de Infância: por um lado ela ganhou 
um estatuto normatizado, digamos, para dentro das escolas; por outro 
lado, as educadoras de Infância perderam um pouco da sua identidade 
profissional original – a proatividade, a capacidade de, digamos, promo-
verem sozinhas várias atividades. Se quisermos aqui usar uma linguagem 
intercultural, foram assimiladas à cultura profissional e pedagógica do 
Ensino Fundamental. Que é muito mais escolarizada, e acaba por aceitar 
uma pedagogia mais transmissiva, inserida numa lógica burocrática.” 

Professor e pesquisador universitário

*[N. do E.: pré-escolas e escolas de Ensino Básico.] 
 

Questões relativas à creche

Há lentidão nas ações de integração do sistema  
de creches ao projeto educativo do país

Embora persistente, o esforço para que as creches, ainda que geridas pelo MSSS, 
possam contar com a orientação pedagógica do MEC desenvolve-se lentamente. 

7 Para detalhes, ver tópico “Com apoio da universidade, conceitos gerais são traduzidos em recomendações práticas” neste capítulo.
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“Entre 2005 e 2009, no seio da Associação de Profissionais de Educação 
de Infância (Apei), eu procurei, com a minha equipe que trabalhou, fo-
mentar o debate, a reflexão, e interpelar muito vários setores, não só os 
ministérios mas sobretudo vários serviços e vários responsáveis por or-
ganizar estes serviços para as crianças de 0 aos 6 anos, para que pensas-
sem, e se questionassem, sobre o sentido de mantermos a partilha des-
tas idades em dois ministérios [...]. Estava em marcha quando saí... a 
equipe seguinte não conseguiu retomar. O debate público previa, depois, 
a angariação de um número de assinaturas suficientes para levarmos 
como proposta de lei, em debate, ao Parlamento. Esta é uma figura que 
a Constituição portuguesa prevê. Infelizmente isso não aconteceu. O de-
bate público ainda se iniciou, mas já não deu tempo de fazer a angaria-
ção das assinaturas, de elaborar o documento, projeto de lei, no fundo, 
para levar ao Parlamento. Eu acredito que isso ainda vai a ser possível, 
se não houver concretização das outras medidas.” 

Ex-dirigente do MEC

 
Manual de Qualidade é excessivamente burocrático

Nas entrevistas transparece a insatisfação com o formato e a forma de 
aplicação do Manual de Qualidade nas creches (ISSO), que não enfatiza os 
aspectos pedagógicos da educação da criança de 0 a 3 anos. 

“Na creche (...) tem um manual que saiu da segurança social, mas aqui-
lo é profundamente burocrático. Se a educadora fizer o que está na-
quele manual, trabalha com os papéis, não trabalha com as crianças.” 

Ex-presidente da Apei

Propostas a caminho
Das declarações dos entrevistados, depreende-se que manter o equilíbrio entre 

Educação e Cuidado na Primeira Infância será essencial, contornando o risco de, 
ao enfatizar o aspecto pedagógico do trabalho das creches e pré-escolas, perder o 
foco nos campos afetivo, relacional, físico e nutricional, essenciais ao desenvolvi-
mento integral e integrado da criança pequena. A participação ativa das Confe-
derações de Instituições de Solidariedade Social, das associações profissionais de 
educadores de Infância e das universidades mantém aceso o debate e pressiona 
o governo na busca de soluções para as questões levantadas no item anterior. 

Portugal continua comprometido internacionalmente  
com a produção das Orientações Curriculares para creches 

No contexto europeu, a proposta de fortalecimento da qualidade da edu-
cação na faixa dos 0 aos 5 anos exige a definição do currículo das creches. 
Portugal faz parte desse esforço. 

“O projeto da OCDE, que é a avaliação da qualidade dos 0 aos 6, é um 
projeto do qual participaram vários países. [...] Portugal participou na 
constituição e incremento de um portal de vários países que discutis-
sem as questões dos 0 aos 6 e também em estudos focados na questão 
do currículo, que nos permitissem ter uma “caixa de ferramentas” que 
sustentasse cientificamente e a decisão política [de repassar ao MEC a 
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tutela pedagógica das creches]. Se a perspectiva era conseguir a tutela pedagó-
gica das creches, eu tinha que entrar pelo currículo; e também as Orientações 
Curriculares para a Pré-escola poderiam ganhar, a partir do momento que se 
pensasse em Orientações Curriculares de 0 a 3, possibilitando situá-las no as-
pecto maior da Educação dos 0 aos 6 anos. O projeto da OCDE concluiu-se, e 
Portugal ainda participou nas últimas reuniões. Portanto tem um compromisso, 
que não é só um compromisso nacional, de vir a produzir esse documento. Pelo 
menos isso ficou feito, ficou escrito, antes de eu sair. E eu conto continuar a pres-
sionar, agora outro nível, para que isso venha a ser uma realidade.” 

Ex-dirigente do MEC 

A passagem da tutela pedagógica das creches para o MEC só poderá 
ocorrer com a continuidade do apoio social oferecido pelo MSSS

O argumento é fazer com que a responsabilidade pelo sistema de creches 
seja compartilhada entre os dois ministérios, ficando o MEC encarregado da in-
tencionalidade pedagógica, e o MSSS, do apoio intersetorial a ele oferecido, in-
crementando a dimensão do cuidado. 

“O enfoque e a responsabilidade do MSSS, que tem toda a coorde-
nação de outras áreas da solidariedade e do apoio social, traz uma 
mais valia para as creches. Elas se beneficiam de abordagens que 
cruzam com a saúde, com o apoio ao emprego, com as comissões 
de proteção de jovens. Faz todo sentido uma responsabilidade pe-
las creches partilhada entre o MEC e o MSSS. A parte pedagógica 
deve estar no MEC. Até para que haja essa coerência no contínuo 
da aprendizagem que se inicia, desde o primeiro momento que a 
criança contacta com uma instituição, e um serviço organizado 
para si, que deve ter uma intencionalidade educativa. Essa inten-
cionalidade educativa deve ser preocupação do Ministério da Edu-
cação. É lá que está a gênese e a raiz daquilo que vai ser um pro-
cesso de educação ao longo da vida, num contexto organizado.”

 Ex-dirigente do MEC

Ponto e contraponto: A realidade brasileira

Conhecer a realidade de Portugal, no que se refere ao currículo 
de creches e pré-escolas, pode iluminar a nossa própria situação, 
tornando mais claros os desafios brasileiros nessa área.  

A questão do currículo em creches  
e pré-escolas no Brasil, em quatro pontos 

1 Primeiras Diretrizes Curriculares da Educação Infantil foram formula-
das em 1999; Referencial Curricular foi elaborado em seguida, de forma 

participativa – Atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB, 1996), o Conselho Nacional de Educação lançou as Dire-
trizes Curriculares da Educação Infantil, e, logo em seguida, o Ministério 

No contexto 
europeu, a 

proposta de 
fortalecimento 
da qualidade 

da educação na 
faixa de 0 a 5 anos 
exige a definição 

do currículo 
das creches

CAPITULO 4_Curriculo_Grande_crop.indd   69 10/31/14   9:11 AM



70

da Educação e do Desporto editou, em conformidade a elas, o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). Ele estabeleceu, 
pela primeira vez na história do Brasil, que a Educação Infantil é a pri-
meira etapa da Educação Básica. O documento, em três volumes, resul-
tou de amplo debate nacional: envolveu o Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE), o Conselho de Secretários Estaduais de Educação (Consed), 
educadores atuando junto a crianças de 0 a 3 anos, gestores municipais 
representados pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa-
ção (Undime), associações de educadores como a Associação Brasileira 
de Creches (Asbrac) e 230 pareceristas, entre professores de universida-
des e especialistas de todo o país. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil apresenta 
uma definição de currículo e de princípios básicos para o trabalho peda-
gógico de qualidade e comprometido com o desenvolvimento de todas as 
crianças. Também explicita os objetivos e as condições para a organização 
curricular, considera a Educação Infantil em instituições de territórios não 
urbanos, reconhece a importância da parceria com as famílias, as experiên-
cias que devem ser concretizadas em práticas cotidianas nas instituições, 
além de fazer recomendações para os processos de avaliação e de transição 
da criança ao longo de sua trajetória. 

Na introdução dos textos, o então ministro da Educação, dirigindo-se 
aos professores de Educação Infantil, afirma que o Referencial pretende ser 
um “guia de reflexão de cunho educacional”, respeitando os estilos peda-
gógicos dos professores e a diversidade cultural brasileira. “Ele representa 
um avanço na Educação Infantil ao buscar soluções educativas para a su-
peração, de um lado, da tradição assistencialista das creches, e, de outro, 
a marca da antecipação da escolaridade das pré-escolas”.

2 Educadores infantis passaram por processo formativo para utilizar os 
Referenciais Curriculares – Em 2002, quatro anos após o lançamento dos 

Referenciais Curriculares, a Coordenação Geral de Educação Infantil (Coedi), 
da então Secretaria de Ensino Fundamental do MEC, atendeu a solicitação 
de vários municípios do país e organizou o programa Parâmetros em Ação, 
com orientações para o estudo dos Referenciais Curriculares8. Montou-se um 
Grupo Nacional de Formadores para a implementação curricular da Edu-
cação Infantil, constituído por lideranças educacionais locais assessoradas 
pela Secretaria de Ensino Fundamental. O programa Parâmetros em Ação 
– Educação Infantil envolveu 24 das 27 Unidades da Federação e 2.184 dos 
5.565 municípios brasileiros9.

3 Criadas em 2009 de forma participativa, Diretrizes Curriculares 
atualizam as de 1999 e norteiam as propostas pedagógicas de cre-

ches e pré-escolas – As Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação 
Infantil estabelecem normas que devem ser observadas na organização 
de propostas pedagógicas na Educação Infantil oferecida em creches e 

8  A informação consta do livro Políticas de melhoria da qualidade da Educação – Um balanço institucional. Ministério da Educa-
ção, Secretaria de Educação Fundamental. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Relat.pdf.

9 Em janeiro de 2013, o Brasil ganhou mais cinco municípios. totalizando 5.570. 
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pré-escolas em todo o território brasileiro. Elas foram elaboradas de for-
ma participativa, em discussão com os movimentos organizados, e são 
consideradas bastante avançadas. 

Segundo o documento, as propostas pedagógicas devem respeitar prin-
cípios: (i) éticos — de autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades; (ii) políticos — dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática; e (iii) estéticos — da sensi-
bilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas di-
ferentes manifestações artísticas e culturais. 

As interações e as brincadeiras são apresentadas como eixos do currícu-
lo. As novas Diretrizes Curriculares afirmam, no artigo 9o, que a Educação 
Infantil deve ter uma base comum nacional. Toda criança que frequenta a 
Educação Infantil no Brasil, ao concluir a etapa, precisa ter vivenciado essa 
base comum. 

4 Desde 1999, materiais formativos disseminam e traduzem as Diretri-
zes Curriculares para a prática cotidiana – Entre esses materiais, foram 

distribuídos a todas as pré-escolas e creches brasileiras:
- exemplares dos Referenciais Curriculares (1999), Parâmetros em Ação 
(1999), Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009) e Diretrizes 
Curriculares (2009), para serem discutidos pelas equipes escolares. Essas 
publicações estão disponíveis para download no site do MEC;
- a coleção Trocando em Miúdos: As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (CECIP/UNICEF, 2002), composta por oito fascí-
culos e seis vídeos, destinada à formação continuada dos profissionais 
que educam e cuidam de crianças até os 6 anos e 11 meses de idade;
- o material Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade racial 
(2012), produzido pelo Instituto Avisa Lá, Ceert, Neab-EFSCar, composto 
por uma publicação – disponível em versão eletrônica – e quatro vídeos, 
que mostram que “as propostas pedagógicas devem estar comprometidas 
com o rompimento de relações de dominação etnicorracial”;
- o manual técnico Brinquedos e Brincadeiras de Creches (2012), elaborado 
pelo MEC com a parceria do UNICEF para orientar educadores e gestores 
na seleção, organização e uso de brinquedos, materiais e brincadeiras para 
creches, apontando formas de organizar espaço, tipos de atividades, conteú-
dos, diversidade de materiais que no conjunto constroem valores para uma 
Educação Infantil de qualidade. Disponível on-line, no portal do MEC.      
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C A P Í T U LO  5

Sistemas 
de avaliação

  Estratégias para a avaliação 

de creches e pré-escolas. 

  Estruturas e procedimentos 

criados nas diferentes  

instâncias com  

funções avaliativas dos 

Ministérios da Educação  

e da Solidariedade  

e da Seguridade Social. 

  Avaliações externas.

  Sistema de credenciamento 

de creches com base  

em padrões de qualidade 

definidos pelo governo e 

instituições mantenedoras. 

  Preocupação em tornar  

a avaliação inclusiva  

e participativa. 

  Utilização do resultado  

das avaliações para orientar  

a tomada de decisão.

Veja neste capítulo

O objetivo de estabelecer e monitorar padrões mínimos de qualidade para 
as pré-escolas e creches vem sendo perseguido no país há muito tempo. Du-
rante as visitas os pesquisadores observaram esforços importantes no senti-
do de criar sistemas de coleta de dados sobre a qualidade das instituições de 
Educação Infantil que possam orientar a tomada de decisão. 

A responsabilidade pelo monitoramento e avaliação externa das pré-escolas 
cabe à Inspecção-Geral da Educação e Ciência (Igec) do Ministério da Educação 
e Ciência (MEC), enquanto as creches estão sob responsabilidade da Inspecção-
-Geral do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS). A seguir 
são apresentadas as diferentes estratégias adotadas para a avaliação e o mo-
nitoramento dessas instituições em Portugal.

Avaliação das pré-escolas 
A avaliação das pré-escolas públicas acontece no âmbito da avaliação dos 

agrupamentos de escolas ao qual elas pertencem. No entanto, dentre os as-
pectos considerados nessas avaliações de agrupamentos, alguns são estudados 
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especificamente para o contexto das pré-escolas, como os processos educati-
vos, as capacidades institucionais e o nível de integração da pré-escola com o 
1o ciclo do Ensino Básico, para facilitar a transição. 

A Igec realiza as atividades de controle, acompanhamento, avaliação e ouvi-
doria de todo o sistema escolar de Portugal – formado por um conjunto de cerca 
de mil agrupamentos de escolas. São atividades sistemáticas, norteadas por ob-
jetivos e planos e visam garantir a qualidade de funcionamento das instituições. 
O processo, conhecido como “Avaliação Externa das Escolas”, teve início em 2006, 
com inspiração principal no modelo inglês de inspeção escolar1. Cada agrupamen-
to de escolas passa pelo processo de avaliação externa uma vez a cada quatro 
anos. Em 2011, encerrou-se o primeiro ciclo de avaliações externas, após cobrir 
todos os agrupamentos no país, e deu-se início ao segundo ciclo de avaliações.

Os profissionais encarregados da avaliação externa 
A Igec possui em torno de 300 inspetores para realizar o processo de 

avaliação externa em todos os agrupamentos do país (veja quadro abaixo). 
Antes de começar os novos ciclos de avaliação externa, todos os inspetores 
participam de capacitação específica para apropriar-se devidamente do mo-
delo avaliativo a ser empregado. O processo é conduzido, em cada agrupa-
mento, por três avaliadores: dois inspetores da Igec e um profissional inde-
pendente – em geral um professor universitário especialista em Educação.

Consequências da avaliação externa 
As avaliações externas não resultam diretamente em aumentos salariais 

para os profissionais, mas podem influenciar o nível de autonomia dos agru-

1  Para saber mais, acesse o site da Ofsted, disponível em: www.ofsted.gov.uk/.

Passo a passo da avaliação externa dos agrupamentos

•  Preparação: os avaliadores realizam a leitura de documentos-chave, como o projeto  
político-pedagógico e o projeto curricular do agrupamento. 

•  Encontros presenciais dos avaliadores com os envolvidos: durante quatro dias a equipe visita o 
agrupamento, realizando entrevistas, observações, painéis de discussão com professores, alunos, 
funcionários, direção e conselho pedagógico, o que dá uma dimensão participativa ao processo.

•  Preenchimento de questionários avaliativos pelos envolvidos: os avaliadores enviam questionários 
a pais, professores e assistentes operacionais, buscando a percepção desses diferentes grupos  
sobre os aspectos mais importantes da qualidade do funcionamento do agrupamento. 

•  Elaboração de relatório final: o relatório sinaliza os pontos fortes do trabalho realizado pelo agrupamento, 
detalhando cada instituição que o compõe e os aspectos que precisam melhorar. Os avaliadores atribuem 
uma nota de 0 (insuficiente) a 5 (excelente) para o agrupamento, com base em três critérios:  
(i) resultados acadêmicos (para as pré-escolas, resultados do processo educativo desenvolvido,  
de acordo com as Orientações Curriculares e Metas de Aprendizagem para a pré-escola);  
(ii) aspectos sociais (disciplina, solidariedade);  
(iii) reconhecimento da comunidade. 

• Comunicação dos resultados: os relatórios são tornados públicos pela Internet. 
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pamentos para a gestão de recursos de investimento. Não foram relatadas 
estratégias específicas adotadas pela Igec ou pelas direções dos agrupamen-
tos para uso dos resultados das avaliações realizadas, como providências 
concretas a serem tomadas para minimizar ou sanar possíveis problemas. 

A Direção Geral de Estatística do MEC está desenvolvendo um modelo estatís-
tico para determinar o Grau de Eficácia das Escolas (GEE) levando em conta: (i) os 
resultados dos alunos em testes padronizados (a pré-escola está fora desse côm-
puto, pois não existem tais testes para esse segmento), (ii) o contexto onde o agru-
pamento de escolas está inserido e (iii) a formação dos pais. O GEE pode ser usado 
para calcular o valor esperado de cada escola, combinando essas três variáveis 
e criando, assim, uma classificação de qualidade dos agrupamentos de escolas. 

Avaliação das pré-escolas filantrópicas 
Apesar de caber também ao MEC a tutela pedagógica das pré-escolas liga-

das a entidades filantrópicas, a Igec não tem estrutura suficiente para fazer 
o acompanhamento direto dessas instituições. O MEC realiza coleta de dados 
gerais junto às pré-escolas filantrópicas uma vez por ano, por meio de ques-
tionários eletrônicos que as instituições são requeridas a preencher sobre as-
pectos estruturais relacionados a infraestrutura, número de alunos e corpo 
profissional. Inspeções eventuais do MEC a pré-escolas filantrópicas só ocorrem 
quando há casos de denúncias sobre problemas na qualidade do atendimento. 

O MSSS possui seus próprios inspetores que realizam o monitoramento e 
avaliação das creches ligadas à sua rede. Na prática, como essas creches estão 
sob a mesma direção e localizadas no mesmo espaço físico das pré-escolas, os 
inspetores do MSSS acabam acompanhando o que ocorre nas pré-escolas. São 
utilizadas Fichas de Acompanhamento Técnico semelhantes às adotadas para 
monitoramento das creches.

Avaliação das creches 
No âmbito das creches, há duas estratégias importantes de avaliação e 

monitoramento, que contribuem para garantir a qualidade dessas instituições 
em Portugal: (i) acompanhamento periódico pela Inspecção-Geral do MSSS de 
todas as creches filantrópicas (anualmente) e das creches privadas com fins 
lucrativos (a cada dois anos) e (ii) certificação da qualidade das creches por 
meio de um processo desenvolvido pelo MSSS em conjunto com as entidades 
representativas das instituições filantrópicas.

Principais aspectos analisados nas FATs

• Legalização das instalações
• Qualidade das instalações
•  Quantidade e qualidade de equipamentos 

e materiais
•  Adequação dos recursos humanos em  

termos legais, de qualificação e numérico

•  Existência e adequação de projetos  
pedagógicos

•  Qualidade da estrutura  
organizativa

• Qualidade da alimentação 
• Qualidade da limpeza
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Acompanhamento periódico
O acompanhamento periódico baseia-se em visitas de um inspetor, precedi-

das pela análise de documentos solicitados à direção das instituições. É utilizada 
uma Ficha de Acompanhamento Técnico (FAT) com dezenas de variáveis a ser 
observadas durante as visitas dos inspetores (veja quadro na página anterior). 
Os resultados aferidos por meio das FATs são incluídos em um banco de dados 
eletrônico que é utilizado pelo MSSS como fonte de informação principal para 
a elaboração de relatórios periódicos sobre a situação das creches em Portugal. 

Certificação voluntária das creches 
O MSSS criou o Sistema para Melhoria da Qualidade dos Serviços Sociais, 

que inclui os serviços de cuidados na Primeira Infância (0 a 5 anos). O sistema 
visa possibilitar que os cidadãos tenham acesso a serviços sociais que satisfa-
çam suas necessidades com qualidade. Para isso, estabelece critérios e requeri-
mentos específicos, aos quais as instituições precisam se adaptar para receber 
um “selo de qualidade”. Os principais critérios incluídos na certificação são a 
existência de projeto pedagógico, a adequação da formação dos recursos hu-
manos, a existência de plano de desenvolvimento individual, o grau de satis-
fação das famílias, a qualidade e manutenção do espaço físico, equipamentos 
e materiais. A organização pode solicitar a visita de um auditor para receber a 
certificação e um conceito de qualificação: A, B ou C – sendo A o maior conceito. 

Inicialmente, em 2004 e 2005, o governo tentou impor uma certificação 
obrigatória, realizada pelo próprio MSSS. Por conta da grande resistência das 
instituições, que acreditavam que os critérios propostos não eram adequa-
dos, quatro anos depois (2008-2009) a certificação passou a ser voluntária. 

Em 2009, o governo resolveu montar uma comissão mista, com participação 
de representantes das instituições filantrópicas, para definir um novo modelo de 
certificação. O primeiro sistema proposto pelo MSSS foi substituído por um mo-
delo europeu, o European Quality Assurance for Social Services – ou “Certificação 
Europeia de Qualidade em Serviços Sociais” (EQUASS). 

Trata-se de uma organização não governamental baseada na Bélgica que coor-
dena um sistema de reconhecimento, garantia e certificação da qualidade dirigi-
do às organizações que atuam no âmbito dos serviços sociais, como reabilitação, 
formação profissional, assistência e cuidados às pessoas em situação de fragilida-
de social e outros, incluindo atendimento em creches e pré-escolas filantrópicas. 

A certificação, no geral, é vista com bons olhos pelas organizações, que pagam 
para obtê-la. Ela contribui para aumentar a qualidade da gestão (pois impõe re-
gras), a transparência e a participação das pessoas envolvidas. Outro benefício 
que o selo de qualidade traz para a instituição é a possibilidade de melhorar sua 
imagem junto ao público, atraindo, assim, um maior número de famílias. 

Desafios, contradições e como estão  
sendo equacionados
Falta o foco pedagógico

Um dos principais desafios que parece emergir das entrevistas realizadas é 
que as avaliações não consideraram de forma sistemática a qualidade das prá-
ticas pedagógicas realizadas pelas creches e pré-escolas. Alguns dos entrevis-

Há esforços 
importantes, 

em Portugal, no 
sentido de 

criar sistemas 
de coleta 

de dados sobre 
a qualidade das 
instituições de 

Educação Infantil
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tados levantaram críticas ao acompanhamento técnico das creches e pré-escolas 
realizado pelo MSSS. A principal delas é de que o processo é muito burocrático, ba-
seado em coletar informações gerenciais e de estrutura. Dizem que essa avaliação 
nunca chega às questões essenciais ligadas à qualidade do processo pedagógico.

“O que acontece é que a supervisão feita pela Segurança Social é para 
saber se há um projeto educativo, mas vê se está lá o documento, para 
saber se estão dispostos os documentos nas paredes como é necessário. 
É preciso que o projeto educativo esteja visível pelos pais; é preciso sa-
ber se há um seguro escolar, e se há um seguro de saúde para as crian-
ças, qual é o horário das funcionárias, é (para) isso que essa supervisão 
é feita. Não entra na questão pedagógica. Se os papéis tiverem todos 
bem, elas não vão às salas ver o que está a acontecer. Depois confirmam 
se dentro daquilo que é o manual de qualidade (que a Segurança Social 
tem um manual de qualidade), se dentro desse manual as pessoas 
cumprem; se tem os registros das crianças, como ele é feito, isso não é 
importante. O importante é que elas estejam lá.” 

Professor universitário e ex-diretor de creche 

Risco de perder a especificidade e dificuldades de articulação
Outro desafio importante diz respeito à dificuldade em garantir a especificidade 

da avaliação das instituições para a pré-escola, sem dissolvê-la na avaliação geral do 
agrupamento ao qual pertence nem adotar critérios “escolares” que a descaracterizem. 

“Se há um diretor de agrupamento [...] que consegue perceber o que é 
que se faz na Educação Pré-Escolar, consegue dar autonomia aos edu-
cadores para fazerem uma avaliação de acordo com as crianças que eles 
têm. Portanto, uma avaliação formativa, uma avaliação não somativa, 
portanto sem uma nota, não vamos fazer uma nota. Mas há alguns di-
retores que instituíram, “não senhor, tem que ser igual ao primeiro ciclo”; 
então isto é uma confusão que ninguém se entende... E como é que se 
pode fazer a avaliação desse pré-escolar? Não vamos rotular as crianças, 
não vamos dar notas, mas vamos fazer, por exemplo, um portfólio, e di-
zermos o que é um portfólio. Vamos fazer a observação das crianças 
explicando o que se está a ver, por que se está a ver e onde se está a ver.” 

Funcionário do MEC

Também é um grande desafio conseguir articulação entre a avaliação rea-
lizada nas creches e a das pré-escolas, tendo em vista que são feitas por dois 
ministérios diferentes. 

Referencial de avaliação foi criado, mas descartado 
Até o momento, as estratégias de avaliação externa não têm sido suficiente-

mente sensíveis para levar em conta as práticas pedagógicas em sala de aula, 
que estão intrinsecamente relacionadas com a qualidade da educação. Nas entre-
vistas realizadas pelos pesquisadores, foi mencionado que já houve em Portugal 
outras propostas de avaliação escolar mais atentas às práticas dos professores, 
como as auditorias pedagógicas e as avaliações integradas. Um documento pro-

Segundo os 
entrevistados, 
o processo de 

avaliação é muito 
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baseado em coletar 
informações 

gerenciais e de 
estrutura, sem foco 

pedagógico
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duzido pelo MEC em 2002 enfocava uma metodologia de avaliação da qualidade 
dos jardins de infância (pré-escolas). Na época em que foi concebido, algumas 
lideranças do MEC buscavam a integração da atenção das creches e pré-escolas, 
a fim de criar uma rede única sob os auspícios da Educação. 

A metodologia foi batizada de Desenvolver a Qualidade em Parceria (DQP) 
e visava criar um referencial de avaliação de qualidade para os serviços dos 
0 aos 5 anos. Ou seja: disponibilizar um instrumento para avaliar tanto os 
serviços dos 0 aos 3 quanto os serviços dos 3 aos 5, a partir de uma matriz 
comum. O documento ficou em compasso de espera até 2007, quando houve 
mudança de liderança na Direção Geral de Educação do MEC. 

Doze educadores, escolhidos em diferentes regiões do país, capacitaram 
dez educadores de Infância cada um, que capacitaram outros tantos – o que 
resultou, em um ano, na capacitação de aproximadamente 1.200 educadores 
de Infância para a utilização da metodologia. O projeto DQP foi discutido em 
todo o país e o governo o assumiu como política pública. Infelizmente, após 
mudanças de governo, que geraram mudanças também no MEC, esse processo 
foi extinto e não houve mais esforços para garantir que o DQP fosse efetiva-
mente adotado de forma ampla e consistente pelos educadores de Infância. 

Crianças pequenas não são ouvidas nas avaliações
Outro aspecto que pode ser considerado frágil na atual avaliação é a não 

inclusão da voz dos alunos da pré-escola entre os que são consultados du-
rante o processo. Nos esforços empreendidos para envolver diferentes atores 
no processo da avaliação externa dos agrupamentos, os alunos maiores até 
fazem parte dos grupos ouvidos pela equipe. Entretanto, não existem estraté-
gias específicas para ouvir as crianças matriculadas na pré-escola. A participa-
ção das crianças menores no processo tem o potencial de revelar percepções 
e recomendações dos usuários diretos do sistema de pré-escolas, podendo 
gerar ideias e sugestões importantes não identificadas pelos outros atores.

Credenciamento das creches deixa de fora  
as instituições sem condição de pagar 

Muitas instituições não aderem à certificação por questões puramente 
financeiras: o custo fica em torno de 9 mil euros.    

 
Ponto e contraponto: A realidade brasileira

Conhecer a realidade de Portugal, no que se refere à avaliação das políticas de 
Educação Infantil e do desempenho das creches e pré-escolas, pode iluminar a 
nossa própria situação, tornando mais claros os desafios brasileiros nessa área.

Avaliação da Educação Infantil no Brasil, 
em sete pontos 

1 Existem dados, mas falta integração – O Brasil vem produzindo sistema-
ticamente, ao longo do tempo, dados estatísticos retratando a realidade 

educacional, utilizados como instrumento básico para avaliação, planejamen-
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to e auxílio na elaboração e na implantação de políticas para a melhoria da 
Educação Infantil. O censo escolar e as pesquisas realizadas pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), tratando 
de diferentes aspectos da Educação Infantil, geram importantes indicadores 
para a avaliação e o monitoramento do atendimento às crianças de 0 a 5 anos 
em creches e pré-escolas. 

Embora a avaliação de creches e pré-escolas ainda não esteja incluída no 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), instituído em 2001, a cons-
trução e disseminação dos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Edu-
cação Infantil e Indicadores de Qualidade na Educação Infantil lançaram as 
bases para a inclusão da Educação Infantil nas formulações sobre a Política 
Nacional de Avaliação da Educação Básica, considerando as especificidades 
da educação nessa faixa etária. O Plano Nacional de Educação prevê essa in-
clusão, na estratégia própria sobre avaliação (estratégia 6), na meta que trata 
da Educação Infantil (meta 1).

2 Legislação assegura caráter diferenciado à Avaliação da Educação 
Infantil – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Infantil determinam que o acompanha-
mento e a avaliação na Educação Infantil não tenham caráter classificatório, 
de seleção, promoção ou retenção. Seu objetivo é acompanhar o desenvolvi-
mento e a aprendizagem das crianças. A alteração no artigo 21 da LDB, de 4 
de abril de 2013, trata especificamente da questão da avaliação em Educação 
Infantil, tornando obrigatório o despacho, pelas instituições educacionais, 
de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança a partir de 4 anos (quando se inicia a obrigatorie-
dade de matrícula no sistema educacional).

3 Padrões de Qualidade foram sistematizados e divulgados – Os Parâ-
metros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil estabelecem 

padrões para o sistema educacional no que tange à organização e ao fun-
cionamento das instituições, e são suficientemente amplos para abranger 
diferenças regionais. Eles discutem concepções de infância e suas consequên-
cias para a avaliação, explicitam as competências dos sistemas de ensino e 
caracterizam as instituições de Educação Infantil a partir de definições legais. 

4 Indicadores de Qualidade garantem a tradução dos padrões mais am-
plos em descrições específicas das situações desejadas e subsidiam 

processos de autoavaliação institucional –  Os Indicadores de Qualidade 
na Educação Infantil, elaborados de forma participativa pelo MEC, UNICEF 
e outros parceiros e lançados em 2009 pelo MEC, têm o objetivo de auxiliar 
equipes que atuam na Educação Infantil (incluindo a família e as pessoas 
da comunidade) a participar de processos de autoavaliação para verificar a 
qualidade das creches e pré-escolas. A orientação é de que o material seja 
utilizado pelas instituições de Educação Infantil num processo de adesão 
voluntária, e os resultados não devem se prestar à comparação. Pesquisa 
realizada em parceria pelo MEC, UNICEF, União Nacional dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação (Undime), Ação Educativa e Instituto Avisa Lá gerou 
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um relatório de monitoramento de uso dos indicadores, lançado em maio de 
2013 durante Fórum da Undime, mostrando que há diferentes tipos de uso 
dos indicadores por diferentes atores.

5 Existem iniciativas no sentido de identificar estágios de desenvolvi-
mento das crianças que frequentam as creches – No Rio de Janeiro, há 

iniciativas para avaliar os centros de Educação Infantil que atendem crian-
ças de 0 a 3 anos por meio da medição do desenvolvimento das crianças que 
ali se encontram. Uma avaliação-piloto foi realizada em novembro de 2010, 
com a aplicação do Age & Stage Questionnaire 3 (ASQ3) em 46 mil crianças 
de 0 a 3 anos de creches municipais. 

Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repú-
blica, “os resultados dos estímulos recebidos pelas crianças brasileiras em 
creches se aproximam dos patamares de desenvolvimento infantil inter-
nacionais”2. Entretanto, há muita controvérsia sobre a utilização de instru-
mentos de medição do desenvolvimento de crianças, aplicados por educa-
dores sem treinamento específico, como principal parâmetro de avaliação 
da qualidade da Educação Infantil.

6 Planos de Ação Articulada induzem municípios a realizar uma am-
pla avaliação de seus sistemas educacionais – A partir da adesão, em 

2007, ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, os estados e os 
municípios brasileiros passaram a elaborar seus Planos de Ações Articula-
das (PAR). O MEC oferece um ambiente virtual para a elaboração do PAR – o 
Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças (Simec). O diag-
nóstico proposto é de caráter participativo e tem por objetivo promover uma 
análise compartilhada da situação educacional da rede municipal, levantando 
informações sobre 82 indicadores. 

7 Existem orientações, produzidas por Grupo de Trabalho do MEC, visan-
do à contrução de um Sistema de Avaliação da Educação Infantil – Em 

2011, o Ministério da Educação instituiu Grupo de Trabalho de Avaliação da 
Educação Infantil 2, que teve como atribuições propor diretrizes e metodolo-
gias de avaliação, analisar diversas experiências, estratégias e instrumentos 
de avaliação e definir cursos de formação sobre avaliação na e da Educação 
Infantil para compor a oferta da Rede Nacional de Formação Continuada de 
Professores. O Grupo foi coordenado pela Secretaria de Educação Básica do 
MEC. O resultado foi o documento “Educação Infantil: Subsídios para a Cons-
trução de uma Sistemática de Avaliação”, disponível on-line3.

Apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito para tornar a avaliação 
da creche e pré-escola mais sistemática, processual, coletiva, envolvente e 
transformadora.                                                                                                                

2  SAE. Avaliação realizada no Rio de Janeiro aponta que creches fortalecem o desenvolvimento infantil. 27 out. 2011.  
Disponível em: http://www.sae.gov.br/site/?p=8621.

3  MEC. Educação Infantil: Subsídios para a Construção de uma Sistemática de Avaliação. out. 2012.  
Disponível em: file:///C:/Users/Luciane/Downloads/educacao_infantil_sitematica_avaliacao.pdf.

CAPITULO 5_Avaliacao_Grande_crop.indd   79 10/31/14   9:13 AM



80

 Participação da 
sociedade civil

    Organizações 

criadas para facilitar 

a participação da 

sociedade civil e 

fortalecer o trabalho 
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científica.

Veja neste capítulo

Embora as decisões sobre financiamento, força de trabalho e orien-
tações pedagógicas relativas a todos os níveis de ensino, incluindo a 
Educação Pré-Escolar, sejam de responsabilidade do MEC, um conjunto 
de canais de participação democrática garante o diálogo com os edu-
cadores e a sociedade e sua participação em decisões sobre política 
educacional. 

No nível macro, conta-se com a atuação de dois conselhos consulti-
vos, redes intersetoriais de instituições nos municípios, uma confedera-
ção de pais de alunos e várias organizações profissionais não sindicais 
representativas dos educadores de Infância. No nível micro, inúmeras 
associações de pais e os conselhos dos agrupamentos de escolas bus-
cam assegurar a participação da comunidade na gestão das instituições 
educativas. Esses conselhos funcionam e têm representatividade em 
todos os níveis, com a presença de representantes do Executivo e Legis-
lativo, facilitando, assim, que as decisões sejam colocadas em prática. 

C A P Í T U LO  6
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Conselhos e articulações 

No nível nacional 
•  Conselho Nacional de Educação (CNE)1: organização consultiva e in-

dependente, emite pareceres a pedido do MEC ou quando os membros 
acreditam ser importante marcar uma posição sobre algum tema re-
levante na área de Educação. Os pareceres são elaborados por painéis 
compostos por especialistas e representantes de grupos de interesse 
escolhidos, buscando incluir a diversidade de posições existentes quan-
to à questão debatida. As recomendações do CNE não têm peso de lei, 
porém possuem grande visibilidade e credibilidade junto à sociedade. Já 
fizeram, por exemplo, um parecer recomendando que as creches fossem 
acolhidas pelo MEC, o que gerou discussões no país mas até a conclusão 
desta pesquisa (2012) não havia mudado. 

•  Conselho das Escolas2: órgão consultivo que representa os estabelecimen-
tos de ensino público do país junto ao MEC no que se refere à definição 
das políticas pertinentes para a Educação Pré-Escolar e os ensinos Básico 
e Secundário. Foi regulamentado em maio de 2013 e é formado por 30 di-
retores de estabelecimentos de educação pública eleitos por seus pares e 
com garantia de representatividade geográfica proporcional. Parece ter sido 
a fórmula que o governo encontrou para promover a aproximação entre o 
MEC e os dirigentes das escolas públicas, uma vez que o CNE é um órgão 
que trata de temas muito mais amplos. 

No nível dos municípios
•  Conselhos Municipais de Educação: instância de coordenação e consul-

ta que tem como objetivos (i) avaliar e acompanhar o funcionamento 
do sistema de educação do município, (ii) articular a interação entre 
os responsáveis pelo sistema educacional e os parceiros sociais inte-
ressados e (iii) propor ações visando promover melhorias na eficiência 
e eficácia do sistema3. É composto por representantes do Executivo e 
do Legislativo locais, representante regional do MEC, representantes 
de instituições de ensino público e privado da pré-escola ao ensino su-
perior, representantes de docentes (da pré-escola ao ensino superior) 
de instituições públicas, representantes das associações de pais e de 
estudantes, representantes de instituições filantrópicas que atuam na 
área de educação, representantes de outros órgãos públicos ligados às 
áreas de saúde, assistência social, esportes, emprego e segurança, e 
convidados especiais com conhecimento específico sobre temas que 
estejam sendo discutidos.

•  Carta Educativa4: documento que organiza a oferta de serviços educa-
cionais em função da disponibilidade de equipamentos e da demanda 

1 Decreto-lei no 125/2011, de 29 de dezembro.

2 Decreto regulamentar no 5/2013

3 Decreto-lei no 7/2003, de 15 de janeiro.

4 Idem.

Em Portugal, um 
conjunto de canais 

de participação 
democrática 

garante o diálogo 
com os educadores 

e a sociedade e 
sua participação 

em decisões sobre 
política educacional
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de alunos para a pré-escola e ensinos básico e secundário em cada mu-
nicípio. É elaborada pelo governo local (Câmara Municipal) e aprovada 
pelo legislativo local (Assembleia Municipal), após discussão e pare-
cer do Conselho Municipal de Educação. Após sua aprovação, a Carta 
Educativa é o instrumento que orienta a gestão do sistema educativo, 
incluindo o apoio às redes privadas (com ou sem fins lucrativos), o 
acesso a financiamentos e a alocação de recursos humanos, materiais 
e financeiros por parte do MEC ou de outros órgãos públicos. A Carta é 
revista a cada cinco anos.

No nível dos agrupamentos e escolas 
•  Conselho Geral dos Agrupamentos: em cada um dos cerca de mil agru-

pamentos5 em Portugal, o Conselho Geral é o órgão estratégico de dire-
ção que define as linhas orientadoras das atividades das escolas que o 
compõem: as regras internas, regulamentos, planejamento estratégico. É 
formado por representantes dos agentes de ensino (incluindo os de pré-
-escola), dos pais e da comunidade, por meio de organizações com caráter 
econômico, social, cultural e científico (centros de saúde, fundações, con-
servatórios, empresas etc.). Estes últimos são escolhidos pelos professo-
res, pais e membros da comunidade. O Conselho Geral escolhe o diretor 
do agrupamento e tem poder também para destituí-lo. 

“O Conselho Geral do Agrupamento conta com representantes 
dos professores, dos pais e da comunidade. Também chamado 
Assembleia da Escola, na essência funciona segundo a lógica do 
conselho da administração: quer dizer, administra e tem lá os vá-
rios parceiros. Um dos pontos mais discutidos é a paridade (1/3 
de representação dos pais, 1/3 de professores e 1/3 de funcioná-
rios). Os professores queriam sempre que o conselho tivesse na 
maioria professores e que o presidente fosse professor. O Minis-
tério disse que não. Os professores teriam que estar em minoria, 
e o presidente poderia não ser um professor. A solução de conci-
liação foi que realmente os professores estão em minoria, mas o 
presidente tem que ser um professor. O presidente do Conselho 
Geral, que não é o diretor da escola, é sempre um professor. Ele 
tem que ter um projeto, que é apresentado ao Conselho Geral em 
uma audiência, que pode ser pública.” 

Professor da Universidade do Minho 

•  Conselhos Pedagógicos e Administrativos6: cada agrupamento de esco-
las, ou escola não agrupada, possui um Conselho Pedagógico (órgão de 
coordenação, supervisão pedagógica e orientação educativa da escola, 
nos domínios pedagógico-didático, de acompanhamento dos alunos e 
de formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente). Par-
ticipam dele, além do diretor e de profissionais responsáveis pela parte 

5 Conjunto de instituições escolares de diferentes níveis de ensino.

6 Decreto-lei no 75/2008.

O envolvimento dos 
pais na vida escolar 
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pedagógica das instituições que compõem o agrupamento de escolas, 
pais e alunos do ensino secundário e um Conselho Administrativo (órgão 
deliberativo em matérias administrativo-financeiras, com participação 
do diretor e de funcionários do agrupamento ou escola não agrupada). 

Organizações representando mães, pais e familiares 

Associações de Pais e Confederação Nacional 
das Associações de Pais (Confap7)

O envolvimento dos pais na vida escolar inclui a participação em 
vários órgãos das escolas e na preparação e aprovação de suas normas 
internas. A participação nas atividades da pré-escola é reforçada pelo 
trabalho de Associações de Pais. Essas associações visam à defesa e à 
promoção dos interesses dos seus associados em tudo que diz respeito 
à educação e ao ensino dos seus filhos. São independentes do Estado, 
dos partidos políticos, das organizações religiosas e de quaisquer outras 
instituições ou interesses. 

Em 2004, foi criada a Confap, com o objetivo de coordenar, estimu-
lar, lutar pelos direitos e representar, em nível nacional, as associações 
locais e regionais de pais. A confederação atua ainda como parceira 
social de órgãos governamentais, autoridades locais e outras institui-
ções no sentido de garantir que os direitos e deveres dos pais sejam 
observados.

“Nesse Conselho Geral do Agrupamento, os pais têm uma parti-
cipação relevante, sem dúvida. Eles são indicados pelas Associa-
ções de Pais – essa é a via. Se não há Associação de Pais, são 
eleitos pelos pais; convoca-se uma reunião e elege-se. Mas há 
uma Confederação dos Pais, que é muito importante. Basta re-
parar, se lerem os jornais, quando aparece política de educação, 
aparece sempre o presidente da Confap. Se é uma escola que 
ainda não tem Associação de Pais, a Confap tenta promover a 
sua fundação, para criar um movimento civil que seja uma for-
ça dentro da escola.” 

Professor da Universidade do Minho

Organizações profissionais representativas dos educadores
As organizações profissionais representativas dos educadores têm 

tido grande importância na valorização e expansão do campo da Educa-
ção Infantil em Portugal. Desde o final do regime autoritário salazarista, 
elas representam para os educadores uma maneira de influir nas polí-
ticas públicas, reivindicar, criticar e buscar apoio na implementação de 
mudanças. Todas possuem um viés de formação e divulgação científica 
– cada qual com suas particularidades. Respeitadas e autônomas, essas 
organizações são as principais responsáveis pela formação continuada 
dos educadores (veja no capítulo 3, “Formação e identidade profissional”).

7  OCDE (2012). Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care. Disponível em:  
http://dx.doi.org/10.1787/9789264123564-en. Acesso em: 10 fev. 2012.
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Organizações profissionais de educadores em Portugal 

APEI GEDEI ASSOCIAÇÃO 
CRIANÇA MEM

 
Associação de 
Profissionais de 
Educação de Infância 

Grupo de Estudos para 
o Desenvolvimento da 
Educação de Infância

Movimento Escola 
Moderna 

O
 Q

U
E 

É Associação de âmbito 
nacional, constituída  
por mais de 3 mil 
associados, quase todos 
educadores, criada em 
1981 por um grupo de 
educadores de Infância; 
“pessoa coletiva  
de utilidade pública8” 
(2007). 

Instituição  
científico-pedagógica, 
criada em 1993 por um 
grupo de especialistas 
em Educação de 
Infância, integrando 
instituições, 
pesquisadores  
e formadores em 
uma associação 
formal, legalizada. 
Sua coordenação 
itinerante a cada  
ano fica localizada  
em uma universidade. 

Associação 
desenvolvida dentro da 
universidade, por um 
grupo de profissionais 
preocupados em 
oferecer oportunidades 
de prática e reflexão 
sobre a prática tanto 
aos estudantes, durante 
a sua formação em 
Educação de Infância, 
como aos profissionais 
já atuantes. É apoiada 
pelas fundações 
Gulbenkian e Aga Khan.

Movimento de 
promoção dos valores 
da democracia dentro 
das escolas (1960),  
que em 1976  
tornou-se Associação 
de Professores e, em 
2001, foi reconhecido 
como pessoa coletiva 
de utilidade  
pública, com mais  
de 2 mil associados 
em todo o país. 

O
 Q

U
E 

FA
Z *  Formação continuada 

voltada à inovação nas 
práticas educativas.

* Política educacional. 
*  Pesquisa no âmbito da 

Educação de Infância.
*  Divulgação dessas 

pesquisas. 
*  Intercâmbio nacional 

e internacional com 
associações similares.

*   Partilha de 
investigação, 
experiências  
e práticas  
de formação.

*  Realização  
de simpósios.

*  Publicação de uma 
revista científica 
sobre Educação de 
Infância (até 2006).

*  Formação 
continuada.

*  Criação de grupos 
de autoformação 
cooperada.

*  Formação no Centro 
de Formação  
do MEM valendo 
créditos oficiais 
para os professores 
garantirem sua 
ascensão na carreira 
docente.

EX
EM

P
LO

 D
E 

IN
T

ER
V

EN
Ç

Ã
O *  Elaborou documento  

e fomentou a defesa  
da tutela partilhada 
entre MEC e MSSS  
da atenção a crianças 
na faixa etária de  
0 a 5 anos, organizando 
um movimento público. 

*  Adquiriu os direitos de 
adaptação do Baby Hill, 
referencial para  
a avaliação da 
qualidade da educação  
nas creches. 

*  Ajudou a levar 
a discussão da 
necessidade de 
qualificar as práticas 
para mais lugares  
do país, por meio  
de simpósios  
e formações.

*  Assessora 
Instituições Privadas 
de Solidariedade 
Social (IPSS) no 
desenvolvimento  
da metodologia  
da “pedagogia- 
-em-participação”, 
que se baseia  
na triangulação  
de ações, teorias  
e crenças.

*  Embora seu foco 
seja no 1o ciclo do 
Ensino Básico, a 
metodologia com 
base na participação 
ativa de professores 
e alunos inspira a 
pré-escola: evento 
recente reuniu  
2 mil professores,  
em sua grande 
maioria da Educação 
de Infância.

 

8 Despacho no 23 469/2007, Gabinete do Primeiro-Ministro.

CAPITULO 6_Participacao da Sociedade Civil_Grande_crop.indd   84 10/31/14   9:21 AM



85

C A P Í T U LO  6

Participação da sociedade civil

Um dos entrevistados se referiu a essas organizações profissionais como “mi-
litância pedagógica”, o que traduz o espírito em que foram criadas e são manti-
das. Destacam-se, dentre as citadas, a Associação de Profissionais de Educação de 
Infância (Apei), o Movimento Escola Moderna (MEM), o Grupo de Estudos para o 
Desenvolvimento da Educação de Infância (Gedei) e a Associação Criança, exem-
plo de apoio à Educação Infantil em parceria com fundações privadas na busca da 
qualidade (veja tabela “Organizações profissionais de educadores em Portugal”). 

Desafios, contradições e como estão 
sendo equacionados

Da análise das entrevistas com os profissionais ligados à Educação Infan-
til em Portugal emergiram alguns possíveis desafios relativos ao processo 
de participação social, listados a seguir. 

•  Reforçar a participação de representantes de educadores de Infância e 
pais de crianças de 3 a 5 anos nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos, 
de modo a fortalecer a identidade das pré-escolas.

•  Articular diferentes instâncias de participação social – associações pro-
fissionais e sindicatos, para discutir e tentar influenciar políticas sociais 
conduzidas no contexto da crise econômica, que vêm determinando 
cortes na contratação de profissionais da Educação Infantil, estagnação 
dos processos de progressão na carreira e outras medidas com impac-
to negativo sobre a qualidade da educação das crianças de 3 a 5 anos.

Ponto e contraponto: A realidade brasileira

Conhecer a realidade de Portugal, no que se refere à participação social 
nas políticas de Educação Infantil, pode iluminar a nossa própria 
situação, tornando mais claros os desafios brasileiros nessa área. 

Participação social na Educação Infantil brasileira, 
em sete pontos 

1 Existem canais estabelecidos para o exercício da democracia direta e 
participativa – O direito à participação tornou-se, com a “Constituição Ci-

dadã” de 1988, a essência do Estado Democrático de Direito. A partir daí, foram 
assegurados aos cidadãos diversos mecanismos que possibilitam, para além 
da democracia representativa, o exercício da democracia direta e participativa. 

2 Gestão democrática da Educação é um princípio do MEC9

No MEC, as políticas públicas de articulação e fortalecimento dos sistemas 
de ensino, visando à melhoria da qualidade da Educação Básica como direito 
social, têm como princípio e como preceito legal a gestão democrática da edu-
cação, que possibilita a participação da sociedade civil na formulação, avalia-
ção, definição e fiscalização das políticas educacionais, implementadas pelos 

9 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), artigo 3o, § VIII.
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diversos sistemas de ensino do país, inclusive os responsáveis pela Educação 
Infantil de 0 a 5 anos. Os Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação 
devem ser elaborados de forma participativa. 

3 Dois conselhos são canais de participação na formulação e acompanha-
mento das políticas educacionais; no entanto, sua atuação é limitada 

pela insuficiente representatividade – Os Conselhos Municipais de Educação 
(CME) são órgãos colegiados10, com representantes da sociedade civil que par-
ticipam na gestão e na formulação de políticas educacionais na maioria dos 
municípios brasileiros. O Brasil possui 3.127 conselhos municipais instituídos, 
em 56% dos municípios existentes. Sua pluralidade de representantes – da 
própria Secretaria da Educação, dos professores, diretores e funcionários da 
rede municipal, da rede estadual e da rede particular, do ensino superior, de 
organizações não governamentais (ONGs), de entidades religiosas e de asso-
ciações empresariais – atende ao princípio da gestão democrática do ensino 
público, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

Falta, no entanto, representatividade. Por exemplo, em 2014, o Conselho 
Municipal de uma grande metrópole do Sudeste não tinha representantes 
do Executivo e do Legislativo – com isso, as decisões ali tomadas corriam o 
risco de não avançar. Os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, 
existentes em todos os municípios, possibilitam o controle social sobre a 
aplicação dos recursos financeiros dos órgãos públicos responsáveis pela 
gestão da política educacional, inclusive as Secretarias Municipais de Edu-
cação responsáveis pelas creches e pré-escolas. 

4 Famílias são convidadas a elaborar e acompanhar a proposta peda-
gógica de creches e pré-escolas – Por meio de seus representantes nas 

Associações de Pais e Mestres e nos Conselhos de Escola, as famílias das 
crianças de 0 a 3 anos podem exercer seu direito à participação na institui-
ção escolar de seus filhos. No entanto, isso não quer dizer que o princípio 
da gestão democrática seja plenamente realizado na prática da maioria 
das creches e pré-escolas. 

5Movimentos sociais nas áreas de mobilização e advocacy elaboram 
propostas de lei, pareceres e estudos que levam a avanços na Educa-

ção Infantil – O Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) 
une profissionais de Educação Infantil na luta por fortalecer o atendimento às 
crianças de 0 a 5 anos, com qualidade, em creches e pré-escolas. Nascido dos 
Fóruns Estaduais de Educação Infantil iniciado nos anos 1990, o MIEIB foi cria-
do em 1999 em torno de temas como a necessidade de ampliação da rede para 
atender a todas as crianças, a discussão de um marco legal de formação dos 
educadores e a integração da EI aos outros sistemas de ensino. Seus integrantes 
defendem a abertura permanente à participação dos interessados e reconhecem 
a pluralidade de ideias e sua livre expressão11. Em 2012, o MIEIB contava com a 
participação de Fóruns de Educação Infantil de 27 Unidades da Federação. 

No Brasil, há 
Conselhos 

Municipais de 
Educação na 
maioria dos 

municípios, mas 
sua atuação 

é limitada 
pela falta de 

representatividade

10 MEC. Gestão Democrática da Educação out. 2006. Disponível em:  
      http://www.blogeducacao.org.br/wp-content/uploads/2010/03/Conselho-municipal-de-educação.pdf.  
11 Para mais informações, acesse o site do MIEIB, disponível em: http://www.mieib.org.br/pagina.php?menu=institucional.

CAPITULO 6_Participacao da Sociedade Civil_Grande_crop.indd   86 10/31/14   9:21 AM



87

C A P Í T U LO  6

Participação da sociedade civil

A Rede Nacional da Primeira Infância mobiliza os municípios com o ob-
jetivo de garantir os direitos das crianças de 0 a 5 anos – inclusive o direito 
à Educação. É formada por um conjunto de organizações da sociedade civil, 
do governo, do setor privado, de outras redes e de organizações multilate-
rais que atuam na promoção e defesa dos direitos da Primeira Infância. A 
coordenação da rede é feita por uma organização eleita, que muda a cada 
dois anos. Há encontros presenciais e interações via Internet, com debates 
pertinentes à Educação Infantil.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação mobiliza, pressiona e co-
munica por educação de qualidade dos 0 aos 17 anos. Trata-se de uma arti-
culação ampla e plural de cerca de 200 organizações da sociedade civil em 
prol da construção de um país justo e sustentável por meio de uma educação 
pública e de qualidade. Surgiu em 1999 e foi decisiva para a criação do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) e no estabelecimento do Piso Salarial Na-
cional para os Professores, além de ter introduzido o conceito de Custo Aluno 
Qualidade (veja no capítulo 2, “Fontes de financiamento”). 

6 Associações, sindicatos de professores, universidades e organizações 
não governamentais atuam na formação continuada dos profissionais 

de Educação Infantil – Todas essas instâncias – como a Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), que tem um importan-
te grupo de investigação só para a faixa de 0 a 6 anos – procuram discutir 
o campo da Educação Infantil, promovendo congressos, encontros, trocas 
de informação e mobilização dos educadores para melhorar as políticas 
públicas que lidam com essa faixa etária. 

Sindicatos de professores, por exemplo, são um espaço de discussão e 
reivindicação que também oferecem cursos em Educação Infantil para as-
sociados. Muitas organizações não governamentais (ONGs) trabalham com 
ações na área da Educação Infantil, muitas vezes dando suporte pedagó-
gico ou fazendo a gestão direta de creches próprias ou de equipamentos 
públicos do município, como é o caso do Rio de Janeiro.

7 A expansão e qualificação da Educação Básica é impulsionada pela 
participação social – A partir dos anos 1990, com a virtual universaliza-

ção do Ensino Fundamental, ganham força os movimentos em prol da quali-
dade da educação, ao mesmo tempo que continua a luta pela universalização 
da Educação Infantil e do Ensino Médio. Na década de 1980, movimentos por 
Educação liderados por mães de comunidades pobres, exigindo a construção 
de escolas de Ensino Fundamental e creches, pressionaram os governos a 
cumprir sua obrigação de oferecer esses equipamentos a todos os cidadãos. 

Atualmente o aumento no número de creches e pré-escolas é uma forte 
exigência da população, e o compromisso com a expansão desses equipa-
mentos foi decisivo para a eleição de governantes municipais em 2012. É im-
portante notar que, com a Emenda Constitucional no 59/2009, passa a existir 
a obrigatoriedade de atender as crianças de 4 e 5 anos, com data para seu 
cumprimento fixada para 2016, e os municípios têm esse período para se ade-
quar. Em 2013, com a lei no 12.796/2013, a Emenda vira lei e altera a LDB.    
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 Expansão da 
cobertura

   Evolução da oferta  

de serviços de creches  

e pré-escolas públicas  

e privadas em Portugal. 

   Os principais fatores  

que influenciaram a 

expansão da cobertura. 

   Desafios ainda  

não resolvidos.

Veja neste capítulo

Durante o final da década de 1990 e os primeiros 12 anos do século XXI, 
Portugal conseguiu um aumento expressivo da oferta de vagas às crianças 
de 0 a 5 anos, no sistema de creches e pré-escolas. As pré-escolas públicas, 
de responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência (MEC), e as filan-
trópicas, de responsabilidade do Ministério da Solidariedade e da Seguran-
ça Social (MSSS), tiveram, em apenas três anos (1996 a 1999), sua cobertura 
ampliada de 57% para 72% entre crianças de 3 a 5 anos de idade. Mais de 90% 
das crianças de 5 anos têm hoje acesso gratuito às pré-escolas. A cobertura 
do sistema de creches e o atendimento pelas mulheres atuando como Amas 
aumentaram de 13% para 34,9%1.

Esse salto quantitativo foi impulsionado pela prioridade concedida pelo 
governo português ao atendimento às necessidades das crianças de 0 a 5 

1  CNE (2011). Estado da Educação 2011. A Qualificação dos Portugueses. Lisboa: Conselho Nacional de Educação. Disponível em: 
http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-educacao/31-estado-da-educacao-2011-a-qualificacao-
dos-portugueses. Acesso em: 8 set. 2012
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anos, afinada com consensos estabelecidos por todos os países membros 
da União Europeia. Essa prioridade foi traduzida em verbas destinadas 
especificamente à expansão do atendimento em creches e pré-escolas, 
provenientes de loterias e de programas específicos. 

Expansão da cobertura das creches superou 
a meta europeia para 2010 

Em Portugal, a oferta de vagas em creches teve aumento significativo 
entre 2000 e 2009, como mostra a figura “Evolução da taxa de cobertura de 
creches e Amas”. Segundo o Gabinete de Estratégia e Planejamento (GEP) do 
MSSS, entre 1998 e 2010 houve crescimento de 63,1% na capacidade insta-
lada. Em apenas um ano (entre 2009 e 2010), a ampliação foi de 6,4%, o que 
representa 7 mil novas vagas disponíveis. Relatório do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) afirma que, em 2009, a cobertura para as crianças de 0 a 3 
anos era de 34,9%. Em 1999, essa cobertura era de apenas 13%. Dessa forma 
Portugal superou a meta europeia de 33% de crianças incluídas em estrutu-
ras de acolhimento até 2010. 

Tendo em vista a crise econômica atual e a presente baixa taxa de 
natalidade2 (estima-se que em 2012 tenha havido uma redução de qua-
se 20% no número de bebês nascidos em Portugal), o forte investimento 
na expansão da rede de creches públicas foi interrompido. A ideia atual 

2  Taxa de natalidade recua 20%, a maior descida dos últimos anos. Sol, 13 nov. 2012. Disponível em: http://sol.sapo.ao/inicio/
Sociedade/Interior.aspx?content_id=62828. Acesso em: 8 set. 2014.

     

Fonte: Conselho Nacional de Educação. Estado da Educação 2010: Percursos Escolares. Lisboa:
CNE, 2010. p. 21. Disponível em: http://www.cnedu.pt/content/antigo/files/pub/EstadoEducacao/EE2010PDF.pdf.  
Acesso em: 5 set. 2014.
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do governo português não é investir na criação de novos equipamentos 
e sim potencializar o uso dos que já existem, tendo ampliado a capaci-
dade de atendimento das creches em todas as turmas (berçário, 1 a 2 
anos e 2 a 3 anos). 

Expansão da cobertura das pré-escolas: 
menor que a das creches 

O aumento na oferta de serviços pré-escolares em Portugal foi bem menor 
do que o observado nas creches. Cabe destacar, entretanto, que a cobertura 
da pré-escola no país já estava em patamares bem altos havia vários anos 
(quase 80%). Entre 2000 e 2010, a expansão desses serviços ficou em torno de 
6,2%, passando de 6.574 a 6.979 pré-escolas em todo o país. O aumento signi-
ficou acréscimo de 20% no total de crianças atendidas por essa modalidade 
educacional, segundo relatório do CNE de 2011. 

Número de crianças em pré-escolas públicas 
ultrapassa o do sistema privado

Como mostra a figura “Evolução do número de crianças inscritas na 
pré-escola”, entre 1996 e 2008 houve maior incremento no número de 
crianças matriculadas na rede pública de pré-escolas, tendo ultrapassa-
do, a partir de 2001-2002, a oferta privada nessa área. 
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Fonte: Conselho Nacional de Educação. Estado da Educação 2010: Percursos Escolares. Lisboa:
CNE, 2010. p. 25. Disponível em: http://www.cnedu.pt/content/antigo/files/pub/EstadoEducacao/EE2010PDF.pdf. Acesso em: 5 set. 2014.

Segundo a rede institucional, em Portugal 
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 Evolução do número de crianças matriculadas na pré-escola   
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Acesso em: 5 set. 2014.
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A faixa etária dos 5 anos é a que tem  
maior cobertura de pré-escola 

O grupo etário de 5 anos continua, ao longo dos anos, como, de longe, de 
maior cobertura nas pré-escolas públicas. Como já possui uma proporção 
mais próxima da universalidade, o crescimento de cobertura na faixa dos 
5 anos foi bem menor do que o crescimento nas faixas de 3 e 4 anos. Nesse 
período, houve um aumento de cobertura de aproximadamente 24% para 
3 e 4 anos no continente. A figura “Evolução do número de crianças matricu-
ladas na pré-escola” apresenta a evolução do número de crianças matriculadas 
na pré-escola em Portugal entre 2000 e 2010, por natureza institucional 
(pública ou privada), idade (3, 4, 5 e 6 anos) e localização (continente, 
Açores e Madeira). 

Expansão com qualidade 
Áreas externas e internas de tamanho e qualidade adequados, bons 

equipamentos e materiais nas salas de atividades, educadores de Infância 
com formação específica e proporção adequada entre alunos e professo-
res são hoje uma realidade na grande maioria das creches e pré-escolas 
em Portugal. No processo recente de expansão da rede, que elevou a co-
bertura das crianças de 0 a 3 anos a 35%, a qualidade desses fatores es-
truturais foi garantida. 

Por natureza institucional, idade e localização, em Portugal  
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Estudo3 utilizando a Escala de Avaliação do Ambiente em Educação de 
Infância  (ECERS-R) encontrou que apenas 22,4% de uma amostra de 201 sa-
las de jardins de infância (pré-escolas) nos distritos do Porto e de Viseu não 
apresentavam as condições mínimas de funcionamento. Esse mesmo estu-
do constatou que as pré-escolas públicas apresentaram resultados globais 
ligeiramente superiores (nota 3,68) do que as pré-escolas com fins lucrativos 
(nota 3,28) e as filantrópicas (nota 3,21).

A preocupação de vários dos especialistas entrevistados reside na dúvi-
da sobre até que ponto o investimento na qualidade do processo educativo 
nas creches e pré-escolas tem recebido a mesma ênfase que o investimento 
na qualidade da infraestrutura. 

Expansão da cobertura: fatores determinantes
A expansão de cobertura observada em Portugal só foi possível por meio 

de consistentes investimentos realizados pelo governo em diversas frentes.
Entre eles, destacam-se o compromisso político de ampliação do aten-

dimento a crianças de 0 a 3 anos (resultado da pressão de metas ambicio-
sas estabelecidas pela União Europeia), fortes investimentos, entre 2006 e 
2013, na construção de novas unidades e expansão e melhorias das uni-
dades existentes, utilizando fundos provenientes de diferentes progra-
mas, principalmente Pares, Paies e Proder (veja no capítulo 2, “Fontes de 
financiamento”).

Desafios, contradições e como estão  
sendo equacionados

Ainda há déficit de vagas em creches 
Apesar da decisão do governo em não seguir com a forte expansão da 

cobertura das creches, durante suas visitas os pesquisadores observaram 
que o déficit de vagas ainda afeta muitas pessoas no país, e é especialmente 
relevante nas regiões de alta densidade populacional, como Lisboa, Porto, 
Setúbal e Braga.

Oferta de vagas na pré-escola ainda 
não corresponde à procura 

Relatório da CNE de 2010 (veja a figura “Crianças não admitidas por fal-
ta de vagas nas pré-escolas da rede pública”) indica que a relação entre as 
crianças inscritas na pré-escola e as não admitidas por falta de vagas ainda 
é considerável, mesmo para as de 5 anos (5,4%), aumentando para as crian-
ças de idades mais baixas – 13,7% para os 4 anos e 25,2% para os 3 anos.

Quanto às crianças de 5 anos, a região mais carente é a do Alentejo (an-
tiga Direcção Regional de Educação do Alentejo – DREAle), que não atende 
a 19,2% de crianças. A falta de vagas para o segmento de 4 anos é mais 
notória nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (antiga Direcção Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo – DRELVT) e Algarve (antiga Direcção 

3  FERNANDES, R.I.R.S. Avaliar a qualidade em educação pré-escolar: um estudo integrador. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Temas da Psicologia Orientação) – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto.

Fatores como 
compromisso 

político e expansão 
e melhorias 

das unidades 
existentes foram 

fundamentais para 
a ampliação do 

sistema de creches 
e pré-escolas 
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Regional de Educação do Algarve – DREAlg), enquanto para as crianças de 
3 anos a situação mais problemática é registrada no Algarve, onde cerca 
de 70% das crianças não conseguem ser admitidas, seguido de Lisboa e 
Vale do Tejo com 48%.

Alteração legal prejudica a oferta 
às crianças de 3 e 4 anos 

A prioridade à matrícula de crianças de 5 anos, com o objetivo de mais 
bem prepará-las ao primeiro ano da Educação Básica, acaba limitando o 
acesso das crianças menores à pré-escola pública. 

“A última alteração na Lei de Bases fez empobrecer o conceito que 
era de obrigatoriedade dos 3 aos 5. Ou seja, quando se fez o pro-
grama de expansão em 97, garantiu-se a obrigatoriedade de oferta 
dos 3 aos 5. A última alteração a Leis de Bases, contrariamente a 
tudo quanto os pareceres da área recomendaram, foi de consagrar 
a obrigatoriedade de oferta e de vinculação dos pais à matrícula 
das crianças com 5 anos. O que é um fato é que... como a priorida-
de, em termos de acesso, é sempre para as crianças que estão mais 

     

  DREAlg DREAle DRELVT DREC DREN TOTAL

   3 anos 69,1 19,1 47,7 8,7 16,8 25,2 
   4 anos 28,2 18,3 29,6 6,2 4,4 13,7
  7,3 19,2 6,6 4,7 2,4 5,4

Fonte: Conselho Nacional de Educação. Estado da Educação 2010: Percursos Escolares. Lisboa:
CNE, 2010. p. 25. Disponível em: http://www.cnedu.pt/content/antigo/files/pub/EstadoEducacao/EE2010PDF.pdf.  
Acesso em: 5 set. 2014. 
* Como visto no Capítulo 1, as Direcções Regionais de Educação (DRE) foram extintas em dezembro de 2012.

70

60

50

40

30

20

10

0

Crianças não admitidas por falta de vagas nas pré-escolas da rede pública 

Segundo a idade e por DRE*, em Portugal continental (2008/2009), em % 

CAPITULO 7_Expansao da Cobertura_Grande_crop.indd   93 10/31/14   9:24 AM

  5 ou + anos



94

próximas da escolaridade obrigatória. Ainda há alguns contextos, 
em áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, em que as crianças 
de 3 anos... e muitas vezes as de 4... não têm acesso à rede pública.” 

Ex-dirigente do MEC 

Propostas a caminho
Diante dos dados que apontam para um sistema público de pré-escolas 

provavelmente superlotado, o Conselho Nacional de Educação indicou 
no relatório Estado da Educação, de 2011, que seria necessário verificar 
até que ponto a população mais pobre estaria sendo afetada pela falta 
de vagas. Ele defendeu que se fizesse “uma monitorização próxima das 
situações de defasamento entre a oferta e a procura e uma intervenção 
concertada a nível local, que concretize a equidade no acesso de toda a 
população abrangida”4.

Nas entrevistas realizadas pelos pesquisadores em Portugal, constatou-se 
a preocupação de vários dos especialistas entrevistados com a qualidade 
do processo educativo dentro das salas de atividades. Eles argumentaram 
que os fatores estruturais nos quais se concentraram os investimentos 
em Educação Infantil representam apenas de 35% a 40% da variância da 
qualidade de uma escola de Educação de Infância. 

Além disso, os entrevistados percebem como principal desafio de Por-
tugal dar o salto qualitativo em termos do conteúdo pedagógico e das 
metodologias mais adequadas para que as crianças se desenvolvam de 
maneira integral, em todo o seu potencial. Esses especialistas reconhe-
cem que os fatores estruturais positivos precisam estar presentes para 
que o salto qualitativo possa ser dado, mas que a simples expansão da 
cobertura não é suficiente para garantir que a Educação de Infância faça 
a diferença no acesso à cultura, ao emprego e a ganhos que perdurem 
ao longo da vida. 

Ponto e contraponto: A realidade brasileira

Conhecer a realidade de Portugal, no que se refere à expansão  
da oferta de Educação Infantil em creches e pré-escolas, pode  
iluminar a nossa própria situação, tornando mais claros os desafios  
brasileiros nessa área.

Expansão da Educação Infantil no Brasil,  
em seis pontos

1 O esforço existe – O esforço do Brasil no sentido de garantir o acesso das 
crianças de 0 a 5 anos à Educação Infantil vem sendo constante e contí-

nuo, a partir, em especial, do final do século XX (quando a Educação Infantil 
passa a ser um direito assegurado em lei) e primeira década do século XXI. 

4  CNE. Estado da Educação (2011). A Qualificação dos Portugueses. Lisboa: Conselho Nacional de Educação. 2011.  
Disponível em: http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-educacao/31-estado-da-educacao-
2011-a-qualificacao-dos-portugueses. Acesso em: 5 set. 2014.
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Esse esforço é norteado pela consciência de que ainda somos um dos paí-
ses mais desiguais do mundo e de que uma das formas de superar essa de-
sigualdade é investir na Educação Básica a partir da Primeira Infância. Para 
tanto, foram criados programas específicos de apoio aos municípios, como o 
ProInfância e o Brasil Carinhoso. 

2 ProInfância investe em construção de novas creches e pré-escolas – O 
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância) foi insti-
tuído pela Resolução no 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das ações do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do MEC. Até 2011, o Pro-
grama apoiou a construção de 2.543 escolas por meio de convênios com 
municípios e estados. O ProInfância foi incluído no Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2) em 2011 e, a partir de então, informa que inves-
tiu na construção de outras 3.135 creches e pré-escolas, chegando a um 
total de 5.678 novas unidades de Educação Infantil em todo o país. 

O Programa tem como meta apoiar a construção de mais 3 mil novas 
creches e pré-escolas até 20145. A execução dos convênios com os entes 
federativos, entretanto, parece ser um desafio: segundo assessoria de 
imprensa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
em fevereiro de 2013, o prazo dado aos municípios para construção das 
unidades precisou ser ampliado para atender aos pedidos de centenas 
de municípios que não iriam conseguir entregar as obras a tempo, o que 
acarretaria no corte de seus financiamentos e, portanto, na não conclu-
são das unidades6.

3 “Brasil Carinhoso” amplia número de vagas para as crianças mais 
pobres – Essa ação é intersetorial (Educação, Saúde e Desenvolvimento 

Social) e tem como principais objetivos (i) retirar da miséria as famílias com 
filhos entre 0 e 6 anos que sejam beneficiárias do Bolsa Família, buscando 
reforçar a transferência de renda para essas famílias, (ii) ampliar o núme-
ro de creches públicas e conveniadas em todos os estados brasileiros e (iii) 
melhorar os serviços de saúde direcionados às famílias mais pobres que 
possuam crianças pequenas.

Entre outras coisas, o Brasil Carinhoso ampliou, a partir de 2012, o re-
passe de recursos para as famílias participantes do Programa Bolsa Famí-
lia que possuem pelo menos um filho com até 15 anos. O governo afirma 
que essa ação contribuiu para que 8,1 milhões de crianças e adolescentes 
nessa faixa etária saíssem da miséria. Para que os serviços de Educação 
Infantil cheguem à população mais pobre, a Ação Brasil Carinhoso dá es-
tímulos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal, incentivando o 
aumento da quantidade de vagas para as crianças de 0 a 48 meses (espe-
cialmente as beneficiárias do Bolsa Família) nas creches públicas ou con-
veniadas com o poder público. 

5  Para mais informações, acesse o site do FNDE, disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao.

6  Prazo do MEC para construção de creches e pré-escolas é ampliado. Agência Brasil, fev. 2013.  
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-02-20/prazo-do-mec-para-construcao-de-creches 
- e-pre-escolas-e-ampliado.
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Isso é feito em duas frentes:
(i) O MEC antecipa os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica (Fundeb) para as vagas em novas turmas de Educa-

ção Infantil abertas pelos municípios e pelo Distrito Federal. Com isso, os 

municípios não têm de esperar pela divulgação dos resultados do Censo 

Escolar da Educação Básica para receber os recursos;

(ii) O MDS [Ministério do Desenvolvimento Social] repassa 50% mais 

recursos por vaga ocupada por crianças beneficiárias do Bolsa Família 

em creches públicas ou conveniadas. Este recurso adicional pode ser 

utilizado para custear alimentação e cuidados pessoais das crianças7.

4 Cresce a porcentagem de crianças atendidas em pré-escolas: 
mais de 70% – Entre 2005 e 2009, a porcentagem de crianças de 4 e 

5 anos frequentando a pré-escola aumentou 12,5%: de 62,3% para 74,8%. 
Em 2011, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mostrava 
que a taxa de frequência bruta à pré-escola crescera para 77,4%, um au-
mento de 3,4% em dois anos. 

5 Cresce a porcentagem de crianças atendidas em creches, mas ain-
da é pequena – Entre 2005 e 2009, o crescimento no número de muni-

cípios que implantaram creches públicas foi da ordem de 11%. Embora 

7 MDS. Brasil Carinhoso. Disponível em: http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso.
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tenha havido crescimento, está longe de alcançar a meta prevista no PNE 
(2001-2010) que era de 50%. A porcentagem de crianças de 0 a 3 anos aten-
didas por creches teve um aumento de 5,4%: de 13% para 18,4%. Em 2011, a 
Pnad mostrava que a taxa de frequência bruta à creche havia crescido para 
20,8%, um aumento de 1,6% em dois anos. 

6 O acesso à Educação Infantil é influenciado por fatores socioe-
conômicos – O aumento de 5,4% na taxa de frequência de crianças 

de 0 a 3 anos às creches entre 2005 e 2009 distribui-se desigualmente 
entre os grupos sociais: quem vive na zona rural e os mais pobres são 
os menos beneficiados pela expansão até o momento da conclusão des-
ta pesquisa (2012). Em 2009, apenas 12,2% de crianças do quinto mais 
pobre da população frequentavam a creche, enquanto entre crianças 
pertencentes ao quinto mais rico da população esse número chega a 
36,3%. Esses dados são significativos, especialmente se considerarmos 
que quase 80% das crianças de 0 a 5 anos pertencem a famílias com 
renda per capita de até 1 salário mínimo, portanto aquelas mais atin-
gidas pela pobreza. 

O quadro de desigualdade de acesso também se reflete na pré-escola. 
No Brasil, apenas 67,8% das crianças de 4 e 5 anos do quinto mais pobre da 
população estavam matriculadas em alguma instituição educativa. Entre 
aquelas pertencentes ao quinto mais rico, esse percentual sobe para 92% 
(veja quadro abaixo).                                                                                                     

     

 Total  Urbana Rural  Nordeste Sudeste  Homens Mulheres  Branca Preta  20% 20% 
             ou  mais mais 
             parda  pobres ricos

   2005           2009
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 Fonte: IBGE, Pnad 2009. Relatório de Observação no 4. As Desigualdades na Escolarização no Brasil 2010  (p.33) 
 Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais-1/catalogo/conselhos/conselho-de-desenvolvimento-economico-e-social/relatorios/ 
 as-desigualdades-na-escolarizacao-no-brasil-relatorio-de-observacao-no-4/download. 

Evolução da taxa de frequência à pré-escola no Brasil

Por situação de domicílio, região, sexo, cor e quintos de renda familiar per capita (em %)
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   Um balanço das 

principais questões 

levantadas pelos itens 

“Desafios, contradições 

e como estão sendo 

equacionados” e 

“Ponto e contraponto”, 

presentes nos 

capítulos anteriores. 

   A relevância da 

experiência portuguesa 

no levantamento de 

alternativas para a 

realidade brasileira.

Veja neste capítulo

Ao buscar resolver o problema de como expandir o atendimento a crian-
ças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas de boa qualidade, Portugal en-
controu algumas respostas inspiradoras, que serão descritas na primeira 
parte deste capítulo. 

Nesta primeira seção, são sintetizadas as descobertas expostas nos 
capítulos anteriores, relativas a temas-chave na formulação de políti-
cas públicas e processos estruturados para, ao mesmo tempo, ampliar 
a quantidade de crianças atendidas por creches e pré-escolas e asse-
gurar que os processos pedagógicos ali desenvolvidos possuam a qua-
lidade indispensável para garantir seu desenvolvimento físico, afetivo 
e sociocognitivo. 

Na segunda parte são compartilhadas reflexões sobre algumas con-
vergências e divergências identificadas entre Portugal e Brasil, em rela-
ção aos temas-chave mencionados. 

A experiência portuguesa e sua 

contribuição para o Brasil
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Respostas encontradas por Portugal ao 
enfrentar o desafio de expandir, com qualidade, 
a cobertura das creches e pré-escolas

Ao equacionar o desafio de expandir as oportunidades de cuidado e edu-
cação oferecidas às crianças de 0 a 5 anos, Portugal fez bom uso das opor-
tunidades apresentadas pelo contexto internacional ao final dos anos 1990 
(estímulo e apoio da União Europeia ao cumprimento da meta de ampliar 
o atendimento em creches para 30%, até 2010). Ao mesmo tempo, teve de 
lidar com as ameaças presentes nesse mesmo contexto a partir do final dos 
anos 2000 (crise econômica mundial que, a partir de 2008, vem determinan-
do cortes progressivos e significativos nos gastos públicos, principalmente 
com políticas sociais).

Diante do desafio de garantir a expansão das vagas em creches e 
pré-escolas buscando a qualidade dos processos educativos, Portugal 
acabou percorrendo um caminho próprio, criando respostas adequadas 
à sua realidade específica. 

Alguns aspectos que vale destacar:
•  gestão dos aspectos pedagógicos, organizacionais e financeiros dos sis-

temas de creches e pré-escolas;
• utilização de diferentes fontes de financiamento;
•  elaboração, de forma participativa, de Orientações Curriculares para a 

pré-escola, disseminadas por meio de processos formativos; 
•  incremento da formação profissional e valorização dos educadores de 

Infância; 
•  incentivo à participação da sociedade nas decisões administrativas e 

pedagógicas;
•  desenvolvimento de processos de avaliação externa, buscando atingir 

padrões e metas de qualidade. 

Gestão dos aspectos pedagógicos, organizacionais  
e financeiros dos sistemas de creches e pré-escolas 

Estratégias de gestão possibilitam a dois ministérios cooperar, buscando 
coerência e consistência no projeto educativo e de cuidado para as crianças 
de 0 a 5 anos, intencionalidade pedagógica e manejo adequado de recursos, 
com racionalização do uso de equipamentos e preocupação constante com 
padrões de qualidade. 

Gestão pedagógica assegura coerência  
ao projeto educativo nacional

O Ministério da Educação e Ciência (MEC), responsável pelas pré-escolas 
públicas, e o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS), res-
ponsável pelas creches e pré-escolas privadas sem fins lucrativos (filantró-
picas), dividem tarefas e cooperam para assegurar a educação das crianças 
de 0 a 5 anos. Essa cooperação possibilita que as pré-escolas filantrópicas 
sigam as diretrizes educacionais do MEC. 

Para expandir 
o atendimento 

a crianças de 
0 a 5 anos, com 

qualidade, Portugal 
investiu, entre 

outras coisas, no 
desenvolvimento 
de processos de 

avaliação externa
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Além disso, as três redes de pré-escola (pública, filantrópica e privada 
com fins lucrativos) que atendem às crianças de 3 a 5 anos estão sob res-
ponsabilidade pedagógica do MEC. Todas as pré-escolas portuguesas seguem 
a mesma legislação no que concerne à qualificação profissional dos educa-
dores de Infância, padrões de funcionamento e currículo.

A intencionalidade pedagógica das creches é evidenciada pela exigência 
do MSSS de que, em todos os equipamentos que atendem crianças de 0 a 3 
anos, existam educadores de Infância coordenando os projetos educativos.

Gestão centralizada dos serviços públicos  
é contrabalançada pelo diálogo com a sociedade

Embora no modelo de gestão dos serviços públicos em Portugal as de-
cisões sobre financiamento, força de trabalho e orientações pedagógicas, 
entre várias outras, sejam de responsabilidade do MEC, existe diálogo com 
os educadores e a sociedade, por meio da interlocução com conselhos, as-
sociações profissionais e Confederação de Associações de Pais.

Um exemplo dessa interlocução é a ação do Conselho Nacional de Edu-
cação, uma organização de consulta, independente, que funciona junto 
ao MEC, emitindo pareceres a pedido do Ministério ou quando considera 
importante marcar uma posição. Ele organiza painéis com a intenção de 
representar a diversidade e até antagonismos quanto à questão debatida, 
para os quais convidam representantes dos vários setores (educadores, pais, 
técnicos, Amas etc.), procurando balancear especialistas e grupos com inte-
resses específicos. As soluções provenientes desses fóruns são negociadas, 
e, portanto, mais fáceis de serem absorvidas.

Racionalidade administrativa possibilitou rápida  
expansão da cobertura e uma transição suave da pré-escola  
para o primeiro ciclo do Ensino Básico 

Convênios e mecanismos de repasse fizeram chegar aos governos lo-
cais (municípios/autarquias) os recursos para construção e manuten-
ção de pré-escolas públicas, e às instituições privadas mantenedoras de 
creches e pré-escolas filantrópicas os recursos provenientes de variadas 
fontes de financiamento.

A constituição dos agrupamentos de escolas, reunindo equipamentos 
escolares da pré-escola e do Ensino Básico obrigatório em uma mesma uni-
dade organizacional, com órgãos próprios de administração e gestão, além 
de economizar recursos, construiu as bases de uma articulação melhor e 
fluidez na transição que as crianças realizam ao completar 6 anos, entre 
Educação Pré-Escolar e Ensino Básico. No entanto, o modelo suscita críti-
cas ao aspecto pedagógico, como a possível perda da ludicidade própria da 
identidade do pré-escolar e sua escolarização precoce.

Utilização de diferentes fontes de financiamento
O Estado compartilha com as famílias e com as autarquias (que são res-

ponsáveis pela manutenção dos espaços e pagamento do pessoal auxiliar 
nas instituições públicas) os encargos pelo funcionamento das creches e 
pré-escolas. A expansão teve início em 1997, com recursos do governo na-

O modelo de 
gestão dos 

serviços públicos 
em Portugal é 

centralizado, mas 
existe diálogo com 

os educadores e 
a sociedade, por 

meio de conselhos 
e associações
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cional, da União Europeia e das loterias. Para a construção dos equipamen-
tos, somaram-se, no período entre 2006 e 2013, recursos provenientes não 
apenas da receita de impostos, mas também de programas internacionais. 

Cofinanciamento das famílias,  
de acordo com a renda

O financiamento da educação da criança de 0 a 5 anos é norteado pelo 
princípio da responsabilidade da família por educar e cuidar da criança de 
até 3 anos – período essencial no fortalecimento de vínculos positivos en-
tre a criança e a mãe, modelo para todos os demais vínculos. Parte-se do 
pressuposto de que a família só abrirá mão da responsabilidade integral 
de cuidar e educar a criança de até 3 anos, partilhando-a com o Estado, em 
caso de necessidade. Pressupõe-se, da mesma forma, que apenas em caso de 
necessidade a família da criança entre 3 e 5 anos abrirá mão da convivên-
cia depois do período de cinco horas de atividades pedagógicas obrigatórias, 
esforçando-se por conviver o máximo de tempo até os 5 anos.

Enquanto nas pré-escolas públicas os pais em geral cofinanciam apenas o 
componente não letivo, no sistema privado sem fins lucrativos as famílias são 
responsáveis por cofinanciar, segundo suas possibilidades financeiras, toda 
a educação dos filhos (componentes letivo e não letivo). A sustentabilidade 
financeira dos estabelecimentos filantrópicos exige que eles sejam frequen-
tados por famílias de diferentes faixas de renda, o que evita a divisão do sis-
tema em instituições exclusivas para ricos e instituições apenas para pobres.

Recursos específicos para  
expansão da cobertura

A expressiva ampliação da cobertura de creches em curto espaço de tem-
po deveu-se, principalmente, ao acesso a recursos do Programa de Alarga-
mento da Rede de Equipamentos Sociais (Pares), provenientes dos resulta-
dos líquidos da exploração dos jogos sociais (loterias)1, operados pela Santa 
Casa de Misericórdia de Lisboa, do Programa de Apoio ao Investimento em 
Equipamentos Sociais (Paies), com recursos governamentais e provenientes 
das loterias, e do Programa de Desenvolvimento Rural (Proder)2, com recur-
sos da União Europeia. 

Elaboração, de forma participativa, de Orientações  
Curriculares para a Pré-Escola, disseminadas por meio  
de processos formativos 

As Orientações Curriculares para a Pré-escola foram elaboradas de for-
ma inclusiva e participativa, ouvindo-se profissionais de Educação de Infân-
cia, formadores, investigadores e técnicos da administração central e local, 
associações profissionais e sindicais, representantes de pais, entre outros. 

As orientações foram trabalhadas em Círculos de Estudo em todo o 
país, e das críticas surgiram duas outras versões até a versão publicada e 
disseminada em 1997. Com apoio da universidade, publicações adicionais 

1  Government of Portugal. “Revised European Social Charter – 6th National Report on the implementation of the European Social 
Charter (revised)”. Submitted to the European Council on 23 March 2011, p. 133. 

2  Para mais informações, acesse o site do Proder, disponível em: http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=329&eid=263.
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CAPITULO 8_REFLEXÕES sobre experiencia_Grande_crop.indd   101 10/31/14   9:33 AM



102

C A P Í T U LO  8

A experiência portuguesa e sua contribuição para o Brasil

foram produzidas buscando traduzir conceitos gerais das orientações em 
recomendações práticas sobre alguns temas-chave com potencial para im-
pactar o cotidiano pedagógico das pré-escolas.

Orientações Curriculares de concepção marcadamente construtivista não 
impõem um modelo único, mas propõem abordagem comum, a ser considera-
da e recriada pelos educadores, tendo como princípios inegociáveis: colocar as 
crianças no centro do processo; considerar as necessidades de cada uma delas; e 
sempre incluir no projeto pedagógico a família e a comunidade a que pertencem. 

Quanto às creches, existe um esforço na direção de criar um processo 
similar de construção de orientações pedagógicas de forma participativa, 
mas ainda sem resultados concretos no período em que se realizou o estudo.

Incremento da formação, identidade profissional  
e valorização dos educadores de Infância

O MEC articula as políticas educativas às políticas de formação profis-
sional, visando oferecer formação inicial de nível universitário a todos os 
educadores de Infância. A qualificação exigida do educador de Infância é 
de quatro anos – sendo três de formação universitária (comum para to-
dos os profissionais que querem se tornar professores, da pré-escola ao 
secundário) e um ano de especialização em Educação Infantil, que tem 
valor de mestrado. Os cursos de formação para educadores de Infância 
são oferecidos por universidades e institutos politécnicos espalhados 
por todo o país, e têm foco na prática, preparando os futuros educadores 
para serem pesquisadores em ação.

A formação continuada é uma exigência do sistema público de ensino 
português e pré-requisito para a ascensão funcional. Existem centros que 
oferecem formação continuada, sensíveis às demandas das pré-escolas, 
muitas vezes a partir dos interesses e necessidades levantados por elas. 
Incentiva-se a formação em contexto, com formadores da universidade e 
outras instituições, deslocando-se até as escolas, trabalhando em conjunto 
com a equipe escolar, diagnosticando problemas e realizando coletivamen-
te ações transformadoras. 

Cursos e formadores recebem certificação governamental, atestando 
sua qualificação para o papel. Em sua maioria, os centros de formação 
para professores em Portugal estão ligados diretamente às próprias es-
colas públicas, mas também podem ter ligações com universidades e 
ainda com a Associação de Profissionais de Educação de Infância (Apei). 
São organizadas formações específicas para incentivar o uso das reco-
mendações contidas em documentos distribuídos pelo MEC. O fato de 
os educadores de Infância terem a mesma carreira e salários que os 
colegas dos demais níveis de ensino é mais um indicador de sua valo-
rização profissional.

Incentivo à participação da sociedade  
nas decisões administrativas e pedagógicas 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), consultivo, viabiliza a par-
ticipação de várias forças sociais, culturais e econômicas e amplia con-
sensos sobre a política educativa do MEC. O Conselho das Escolas re-

A ampliação do 
financiamento para 
a Educação Infantil 
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presenta os estabelecimentos de educação no tocante à definição das 
políticas pertinentes para a Educação Pré-Escolar e os ensinos Básico 
e Secundário junto ao MEC. 

No nível dos municípios, Conselhos Municipais de Educação coorde-
nam a política educativa, articulando a intervenção dos agentes educa-
tivos e dos parceiros sociais interessados. Eles analisam e acompanham 
o funcionamento do sistema educativo municipal, propondo as ações 
consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e 
eficácia desse sistema. Esses conselhos têm grande representatividade, 
tanto social quanto governamental, e a presença de membros do Execu-
tivo e Legislativo contribui para que as decisões sejam levadas adiante. 

Os Conselhos Gerais dos Agrupamentos definem as linhas orientadoras 
da atividade das escolas que os compõem – eles têm o poder de escolher 
e destituir os diretores dos agrupamentos. A Confederação Nacional de 
Associações de Pais (Confap) representa o conjunto de associações de 
pais espalhadas por todo o país. Ela atua como parceira social de órgãos 
governamentais, autoridades locais e outras instituições no sentido de 
garantir que os direitos e deveres dos pais sejam observados.

As organizações profissionais representativas dos educadores influem 
nas políticas públicas, ao reivindicar, criticar e buscar apoio na imple-
mentação de mudanças. São as principais responsáveis pela formação 
continuada dos educadores. 

Desenvolvimento de processos de avaliação externa,  
buscando atingir padrões e metas de qualidade

As pré-escolas são avaliadas no contexto da avaliação externa dos 
agrupamentos aos quais pertencem, por equipes formadas por avalia-
dores do MEC e profissionais independentes (professores universitários 
e especialistas em educação). A avaliação considera os resultados do 
processo educativo desenvolvido, de acordo com as Orientações Cur-
riculares e Metas de Aprendizagem para a pré-escola; aspectos sociais 
(disciplina, solidariedade) e o reconhecimento da comunidade. 

O processo é participativo, por meio de encontros presenciais dos 
avaliadores com os envolvidos: professores, alunos, funcionários, dire-
ção e conselho. O relatório final (divulgado publicamente pela Internet) 
sinaliza os pontos fortes do trabalho realizado e os aspectos que preci-
sam melhorar. 

No âmbito das creches, duas estratégias importantes de avaliação e 
monitoramento contribuem para garantir a qualidade dessas institui-
ções em Portugal: (i) acompanhamento periódico, pela Inspecção-Geral 
do Ministério da Segurança e Solidariedade Social (MSSS), de todas as 
creches filantrópicas (anualmente) e das creches privadas com fins 
lucrativos (bianualmente), e (ii) certificação de qualidade das creches, 
realizada pelo MSSS em conjunto com as organizações que representam as ins-
tituições filantrópicas. 

A inspeção leva em conta, entre outros aspectos, a legalização e a 
qualidade das instalações, dos equipamentos e materiais, a adequação 
dos recursos humanos em termos legais, de qualificação e numérico, 

Conselhos e 
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e a existência e adequação de projetos pedagógicos. A certificação vo-
luntária das creches, oferecida àquelas que solicitam visitas de audi-
tores, contribui para aumentar a qualidade da gestão (impõe regras), a 
transparência e a participação das pessoas envolvidas. 

Os processos avaliativos não são classificatórios, mas um incenti-
vo ao aperfeiçoamento constante das instituições, famílias e crianças, 
identificando e ressaltando seus pontos fortes. 

S E G U N D A  PA R T E 
Reflexões sobre algumas convergências e 
divergências identificadas entre Portugal e Brasil, 
na implementação de políticas públicas de 
expansão e qualificação da Educação Infantil

Gestão e financiamento: como estabelecer prioridades  
e fazer o máximo com os recursos existentes

Em Portugal e no Brasil, o atendimento à faixa etária de 0 a 5 anos co-
meça a ser prioridade a partir do final do século XX e início do XXI. O com-
promisso dos governos impactou as políticas de financiamento nos dois 
países rumo à realização dessa prioridade, com fortes diferenças entre eles 
na forma como as políticas são concebidas e implementadas.

Em Portugal, a expansão das pré-escolas já havia se consolidado por 
volta de 1996 e as metas estabelecidas pela União Europeia, de ampliação 
do atendimento a crianças de 0 a 3 anos, impulsionaram a rápida expan-
são na cobertura de creches a partir de 2006. Houve fortes investimentos 
para a construção de novas unidades e expansão e melhorias das unidades 
existentes, utilizando fundos advindos de lucros provenientes das loterias 
e de programas internacionais. 

Não são simples os desafios que Portugal hoje enfrenta, para continuar 
financiando a expansão, com qualidade, do atendimento às crianças de 0 
a 5 anos. Para começar, informações a respeito do montante de recursos 
que o governo consegue investir na Educação Infantil, ou sobre quanto 
isso significa dentro do orçamento para a Educação como um todo, não 
estão facilmente disponíveis. 

A pesquisa não detectou a existência de mecanismos para promover 
o controle democrático sobre a execução do orçamento da Educação. 
Existe a percepção, por alguns entrevistados, de que a maior parte dos 
recursos investidos na Educação Infantil em Portugal direciona-se à in-
fraestrutura, e pouco destina-se aos conteúdos e metodologias pedagó-
gicas. Eles acreditam que investimentos nesses aspectos são essenciais 
para que um salto qualitativo possa ocorrer na Educação Infantil por-
tuguesa, assegurando seu impacto no acesso à cultura, ao emprego e a 
ganhos duradouros. 

A crise econômica, que levou a uma estagnação dos salários dos docen-
tes e ao aumento da idade para a aposentadoria, afeta os recursos huma-
nos, peça-chave da qualidade da educação. Além disso, é preocupante que 

As metas 
estabelecidas pela 

União Europeia, 
de ampliação 

do atendimento 
a crianças de 

até 3 anos, 
impulsionaram a 

rápida expansão das 
creches em Portugal
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o estancamento dos programas externos que garantiram a expansão das 
creches ocorra num momento em que o empobrecimento da população 
aumenta a procura por vagas, já que mais mulheres precisam trabalhar 
fora para complementar a renda doméstica. Da mesma forma, o modelo 
de cofinanciamento pelas famílias é interrogado pelo aumento da inadim-
plência de muitos pais, desempregados devido à crise, e que não podem 
se permitir nem uma contribuição mínima. 

 No Brasil, o acompanhamento das decisões e da execução do Orçamento 
da Educação é facilitado pela existência de um conjunto de leis e de canais 
de participação específicos para tirá-las do papel. A Constituição brasileira 
estabelece o percentual mínimo das receitas a ser utilizado para o financia-
mento da Educação pública. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
assegura que os municípios financiem ações voltadas a outras etapas de 
ensino somente quando estiverem atendidos, de forma plena, a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) destaca o financia-
mento da Educação Infantil e distribui os recursos pelo país consideran-
do o desenvolvimento social e econômico das regiões, ou seja, promove a 
redistribuição dos recursos vinculados à Educação. A observação da ad-
ministração das verbas é realizada pelos Conselhos de Acompanhamen-
to3, que realizam o controle social do Fundeb, implantado em todos os 
municípios do Brasil. 

No entanto, é imenso o desafio de expandir com qualidade a Educação 
Infantil. É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 
gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Nas unidades públicas, 
o custo é inteiramente assumido pelo município, Estado ou União. Nas 
instituições conveniadas (creches comunitárias) não se pode cobrar das 
famílias nenhum tipo de taxa. 

Embora o investimento público direto em Educação já chegue a 5,1% 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2010, sendo a maior parte, 
4,3%, aplicada na Educação Básica, tem sido insuficiente para assegurar 
expansão com qualidade. Segundo levantamentos da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, seria necessário 10% do PIB para atingir o “Custo 
Aluno Qualidade” (o custo para garantir os critérios mínimos de qualidade 
ao processo educativo, em termos de infraestrutura, recursos humanos e 
metodologias adequadas). 

O Plano Nacional de Educação, sancionado em junho de 2014, assegura 
que, até 2024, esse investimento terá sido plenamente assegurado, garan-
tindo a qualidade da educação que ocorre nas creches, pré-escolas e esco-
las, envolvendo mais de 50 milhões de crianças, adolescentes e jovens. Em 
2012, cerca de 30% das crianças de 3 a 5 anos estavam fora da pré-escola 
e 80% não eram atendidas em creches. Programas como o ProInfância e a 
ação Brasil Carinhoso foram desenhados especificamente para tentar dar 
conta desse déficit. 

3  Órgão colegiado composto por representantes da comunidade escolar e da administração pública, tem como função principal 
acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação de recursos do fundo, no âmbito das esferas municipal, 
estadual e federal. 

No Brasil, ainda é 
imenso o desafio 

de expandir 
com qualidade a 

Educação Infantil, 
universalizando 

a pré-escola e 
ampliando o acesso 

a creches, como 
determina o PNE
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Para tanto, será preciso aperfeiçoar o regime de colaboração com o Go-
verno Federal e incrementar a participação social nos Conselhos de Acom-
panhamento orçamentário, aumentando a capacidade do município de fi-
nanciar políticas públicas de Educação Infantil de qualidade e universais. 
Será imprescindível, também, garantir aos municípios brasileiros, respon-
sáveis pela Educação Infantil, uma fatia de recursos tributários suficien-
tes para que eles possam dar conta, com qualidade, de suas atribuições. 

 
Superando a dicotomia entre  
Educação e Cuidado 

Atualmente, tanto em Portugal como no Brasil, existe uma consciência 
clara de que Educação e Cuidado são dimensões indissociáveis no atendi-
mento às crianças de 0 a 5 anos. Contudo, enquanto no Brasil esse princípio 
se expressa em Diretrizes Curriculares que abrangem creches e pré-escolas, 
em Portugal ele só está consolidado em relação às pré-escolas, cujo processo 
educativo é norteado por Orientações Curriculares e conduzido por educado-
res de Infância com formação universitária específica. As creches portugue-
sas ainda estão vinculadas à área de Assistência Social – como acontecia no 
Brasil até 2002 –, e, até o momento da conclusão da pesquisa, não contavam 
com Orientações Curriculares. 

Existe, sim, em Portugal, preocupação do Instituto de Segurança Social (ISS) 
do MSSS em garantir que o componente educacional das creches seja 
valorizado. Ela se manifesta na exigência da presença de educadores de 
Infância, responsáveis pelo projeto educativo da instituição, e na dissemi-
nação de documentos com orientações pedagógicas. Apesar disso, ainda 
há muito a ser feito para superar a dicotomia entre educação e cuidado, 
não só nas creches como também nas pré-escolas, valorizando, por meio 
de ações concretas, as dimensões educativa e do cuidado: 

•  nas creches, as crianças de até 1 ano não interagem diretamente com 
educadores de Infância;

•  os auxiliares de ação educativa, que atuam tanto nas creches como 
nas pré-escolas (encarregados, prioritariamente, do “cuidar”), não têm 
formação universitária. Nas entrevistas realizadas, não foram mencio-
nados processos de formação contínua específicos para esse segmento;

•  os educadores de Infância que atuam em creches não participam 
da carreira docente, embora tenham a mesma formação dos cole-
gas que atuam em pré-escolas – isso porque as creches não fazem 
parte do sistema educacional; 

•  crianças de até 3 anos podem ser cuidadas por Amas – mães de 
família sem formação específica. 

Um indicador de que, no Brasil, a educação da faixa etária de 0 a 5 anos – 
popularmente associada ao cuidar – não é tão valorizada quanto a educação 
das crianças de 6 anos em diante – mais associada ao desenvolvimento cog-
nitivo – é o salário auferido pelos professores de Educação Infantil e a sua 
formação. Os vencimentos desses profissionais são inferiores aos dos colegas 
do Ensino Fundamental e Médio. 

No Brasil,os 
salários dos 

professores de 
Educação Infantil 

são inferiores 
aos dos colegas 

do Ensino 
Fundamental e 

Médio, o que não 
ocorre em Portugal
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Em Portugal, os salários dos educadores de Infância foram equiparados 
ao dos professores dos demais níveis: seu plano de carreira é o mesmo. 
A universidade brasileira não oferece cursos específicos de graduação 
em Educação Infantil – os estudantes fazem Pedagogia e, depois, podem 
especializar-se em Educação Infantil, em nível de pós-graduação.

Investindo na identidade e na formação  
dos educadores

Portugal e Brasil vêm dedicando esforços sistemáticos ao aperfeiçoamento 
da formação dos educadores de Infância/professores de Educação Infantil. 

No país europeu, isso se traduz na exigência de formação universitá-
ria, com cursos específicos sobre educação de crianças de 0 a 5 anos. No 
Brasil, os programas universitários de graduação não formam especifica-
mente profissionais para atuar na Educação Infantil, embora diferentes 
instituições de ensino ofereçam programas de pós-graduação lato sensu 
nessa modalidade. Ainda é incipiente, no Brasil, a ênfase conferida por 
Portugal à formação comprometida com práticas adequadas ao trabalho 
da Educação Infantil.

Os educadores de Infância portugueses e brasileiros são incentivados 
a se capacitar continuamente. Em Portugal, vários centros de formação 
de professores em todo o país oferecem cursos específicos a partir dos 
interesses e necessidades levantados pelas próprias escolas. Também, ao 
contrário do que ocorre no Brasil, é muito valorizada a formação em con-
texto, com formadores que vão até as escolas trabalhar com as equipes 
escolares, em vez de formar professores isolados em massa. 

Organizações profissionais fortes mobilizam o campo da Educação de In-
fância em Portugal, divulgando informações e oferecendo cursos de formação 
continuada. No Brasil, organizações e movimentos promovem encontros, trocas 
de informação e mobilização entre educadores para melhorar as políticas pú-
blicas que lidam com essa faixa etária. Talvez, a exemplo de Portugal, o Brasil 
pudesse criar uma rede de organizações credenciadas para dar apoio à Educa-
ção Infantil no que diz respeito à formação continuada de todos os que atuam 
em creches e pré-escolas, ajudando-os a melhorar os serviços que oferecem.

Tanto lá como cá, a formação dos auxiliares ainda não é satisfatória. 
A qualidade em Educação Infantil depende em grande parte da forma-
ção desses profissionais, que também interagem com as crianças e suas 
famílias. No entanto, a identidade daqueles que atuam na Educação 
Infantil é bem mais clara em Portugal do que no Brasil. 

Em Portugal, há o educador de Infância e o técnico na área de desen-
volvimento infantil, com perfis, competências e práticas bem explicitados. 
No Brasil há mais de 130 mil profissionais atuando na Educação Infantil, 
os quais, devido às ambiguidades da lei, podem ser considerados professo-
res, mas sem carreira, sem perfil e sem funções claramente delimitados.

Estratégias de avaliação e monitoramento  
para assegurar padrões de qualidade 

Nos dois países existem estratégias abrangentes para o monitora-
mento e a avaliação das creches e pré-escolas. 

Técnicos na área de 
Desenvolvimento 

Infantil e educadores 
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Em Portugal, isso envolve desde a realização de avaliações externas 
por inspetores dos dois ministérios (MEC e MSSS) e por especialistas, 
até um sistema de credenciamento de creches com base em padrões 
de qualidade definidos pelo governo em parceria com as instituições 
mantenedoras das creches. 

No Brasil há também vários esforços no sentido de estabelecer es-
tratégias de monitoramento e avaliação das instituições de Educação 
Infantil. As dimensões continentais do país, as enormes diferenças re-
gionais, o tamanho da rede de pré-escolas e creches e as regras do regi-
me federativo (com autonomia das prefeituras na operação do sistema) 
são alguns dos desafios para implementar tais estratégias. 

O MEC brasileiro produziu os Indicadores da Qualidade na Educação 
Infantil, excelente instrumento para autoavaliação das instituições, se 
bem aplicado. Entretanto, para ser efetivo é necessária a participação 
de outros atores além dos professores e gestores das creches, incluin-
do os pais, representantes da comunidade e funcionários, o que tem se 
mostrado desafiador para a maioria dessas instituições. Um processo 
avaliativo saudável sempre inclui perspectivas internas e externas – e 
estas últimas poderiam ser fortalecidas para aumentar a qualidade do 
processo avaliativo no Brasil. 

Participação da sociedade civil 
e expansão com qualidade

Em Portugal e no Brasil a participação da sociedade civil é incentivada, 
com a criação de conselhos nos quais representantes de pais e professores 
podem participar de decisões nos níveis macro (estado, município) e micro 
(escolas). A comunicação entre profissionais da educação nas creches e 
pré-escolas e as famílias das crianças é considerada essencial para garan-
tir a qualidade do processo educativo. Também nos dois países, organiza-
ções profissionais e movimentos dos educadores de Infância são ouvidos 
pelo governo na elaboração de Diretrizes Curriculares e na organização 
de processos de formação continuada. 

Questões candentes para gestores da 
Educação Infantil brasileira, a partir da análise 
da experiência portuguesa 

•  Em que medida indefinições em relação à docência e omissões em 
relação a outros profissionais prejudicam as políticas de formação 
desses profissionais? Quais as consequências, para essas políticas, 
da decisão de definir nacionalmente o perfil, a formação e a com-
petência dos profissionais que atuam na Educação Infantil? 

•  Organizações específicas ou a articulação entre redes poderiam 
contribuir para defender melhor a identidade pedagógica dos pro-
fissionais de Educação Infantil? 

•  De que forma articular cada vez melhor as políticas de educação com as de 
Primeira Infância, ampliando o apoio às famílias com crianças de 0 a 5 anos?
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•  Para a pré-escola, Portugal entende o componente letivo como res-
ponsabilidade da educação, e o não letivo (que é chamado no Brasil 
de contraturno) como um apoio à família que trabalha, cujo custo 
é assumido parcialmente por outro ministério, pelas prefeituras lo-
cais, pelos próprios pais e outras organizações. No Brasil, é possível 
pensar num financiamento do contraturno compartilhado com ou-
tros ministérios (além da Educação), ou apoiado por fundos especí-
ficos (por exemplo, o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT ), ou 
outras fontes?

•  Como assegurar o direito de todas as crianças ao lazer e à cultu-
ra, articulando as ações educacionais em creches e pré-escolas a 
atividades em centros, bibliotecas, brinquedotecas, que possam 
envolvê-las, bem como às suas famílias?

•  Como tornar a gestão da Educação Infantil cada vez mais partici-
pativa e representativa?

•  De que forma sensibilizar as universidades para que seus cursos 
de formação de educadores infantis sejam cada vez mais voltados 
à prática, em interação com as pré-escolas e creches do município?

•  Como transformar gradativamente o modelo de formação de profes-
sores fora do contexto escolar em modelos de formação em contexto, 
voltados a ações coletivas, transformadoras da Educação Infantil?

•  A avaliação das creches e pré-escolas pode se tornar mais siste-
mática, processual e eficaz?                                                                         
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ApoioCoordenação técnica Iniciativa

P E L A  P R I M E I R A  I N F Â N C I A

O livro Educação Infantil em Debate traz os resultados do 

estudo realizado sobre essa etapa da educação em Portugal. 

O objetivo desta publicação é provocar uma reflexão 

sobre como expandir a Educação Infantil no Brasil com 

qualidade a partir da análise da experiência portuguesa. 

O resumo executivo da pesquisa está disponível para download 

em www.fundacaoitausocial.org.br e www.fmcsv.org.br.
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