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SÍNTESE 

Contexto 

Todos os Estados-Membros da UE, sem exceção, dispõem de algum tipo de cuidados e 
educação para as crianças abaixo da idade da escolaridade obrigatória.  Originalmente, 
estas disposições foram elaboradas para incentivar as mulheres a entrarem no mercado de 
trabalho. Cada vez mais, os Estados-Membros não estão apenas preocupados em prever 
capacidade suficiente para acolher todas as crianças como também zelam pela qualidade 
dos serviços de cuidados e de educação na primeira infância. Os cuidados e a educação na 
primeira infância são cada vez mais considerados uma primeira etapa importante no futuro 
percurso educativo de uma criança. Na sua essência, a qualidade de vida das crianças 
antes da escolaridade obrigatória condiciona o tipo de alunos em que se vão tornar. A 
qualidade da educação nos Estados-Membros da UE é fundamental para fomentar a 
competitividade económica da União e as escolas trabalham com as crianças que acolhem.  
A Comissão Europeia defende igualmente que o ensino pré-escolar e os cuidados infantis 
são a base para uma aprendizagem bem-sucedida ao longo da vida, a integração social, o 
desenvolvimento pessoal e a capacidade de encontrar emprego mais tarde1. O presente 
estudo visa criar perspetivas quanto ao estado do ensino pré-escolar e dos cuidados 
infantis de qualidade em toda a UE, também à luz do processo do Método Aberto de 
Coordenação (MAC) em curso a nível europeu, e identificar medidas recentemente tomadas 
nos Estados-Membros que possam servir de exemplos para melhorar os serviços de 
cuidados e de educação de qualidade na primeira infância. 
 
As principais prioridades definidas pela Comissão Europeia e pelo Parlamento servem de 
base ao quadro de análise deste estudo. Estas prioridades confirmam as componentes de 
qualidade definidas pela literatura de investigação internacional sobre o tema, sendo 
passíveis de serem divididas em 1) acesso/participação, 2) estruturas políticas, jurídicas e 
financeiras, 3) pessoal, 4) programas de ensino e 5) participação dos pais. Este estudo 
identifica os temas e os progressos atuais realizados relativamente a estes fatores de 
qualidade. A finalizar, este estudo propõe algumas orientações que deverão ser tidas em 
conta para o êxito do processo do MAC, o que, neste momento, representa o ponto de 
convergência das medidas tomadas ao nível da UE. 
 
Participação 

No contexto europeu, foram definidas metas comuns relativamente às taxas de 
participação das crianças jovens nos cuidados e educação na primeira infância. No caso das 
crianças com idades compreendidas entre os quatro anos e a idade da escolaridade 
obrigatória, os Estados-Membros pretendem que, no mínimo, 95 % deste grupo-alvo seja 
abrangido pelo ensino pré-escolar e cuidados infantis. No caso das crianças mais jovens 
(com menos de três anos de idade), o objetivo passa por assegurar uma participação de 33 
%. A definição destas metas pressupõe uma distinção entre os conceitos de "acesso" e de 
"participação", pois apesar de as políticas garantirem o acesso universal através do 
aumento do número de estruturas de acolhimento de dia, a participação universal depende, 
na verdade, da procura real de cuidados e educação na primeira infância. O "simples" 
aumento das estruturas de acolhimento de dia não irá aumentar necessariamente as taxas 
de participação das crianças em todos os Estados-Membros. 
 

                                                 
1  Comunicação da Comissão Europeia intitulada "Educação e acolhimento na primeira infância: Proporcionar a 

todas as crianças as melhores oportunidades para o mundo de amanhã (COM(2011)0066 final). 
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Atualmente, quase todos os Estados-Membros estão a desenvolver políticas que visam 
atingir o objetivo traçado na Estratégia Europa 2020 de assegurar a participação de 95 
% das crianças com 4 ou mais anos nos cuidados e educação na primeira infância, 
sendo que é visível uma clara tendência ascendente nas taxas de participação, que se 
aproximam dos 95 %. Também no caso das crianças mais jovens é claramente percetível 
uma tendência positiva. Este estudo descreve de forma mais precisa os esforços envidados 
pelo estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestefália, para aumentar a 
capacidade de prestação de cuidados e educação na primeira infância, através da criação 
de um grupo de trabalho específico que contribui para superar os obstáculos mais práticos 
que subjazem à cooperação estabelecida entre os diferentes níveis do poder 
governamental.  
 
No entanto, a atual crise económica e financeira poderá fazer recuar de forma significativa 
as taxas de participação nos próximos anos. Precisamente para fazer face aos efeitos desta 
crise, é fundamental que os Estados-Membros se centrem não só em aumentar a 
participação das crianças jovens como também em alargar essa participação. Os grupos 
que são mais difíceis de alcançar são frequentemente as crianças provenientes de 
contextos desfavorecidos ou de regiões específicas igualmente desfavorecidas. Estas 
crianças necessitam de um apoio suplementar por intermédio do ensino pré-escolar e dos 
cuidados infantis de qualidade a fim de evitar problemas de desenvolvimento numa fase 
posterior das suas vidas. Como exemplo das melhores práticas, este estudo evoca o caso 
da Finlândia, que atualmente está a mapear a população que não beneficia do programa de 
ensino pré-escolar. O alargamento da participação pressupõe também que os 
Estados-Membros prestem uma atenção adicional às disparidades regionais em termos de 
participação nos cuidados e educação na primeira infância, daí que a igualdade de 
oportunidades deva ser também assegurada às crianças que residem nas zonais mais 
rurais dos países da União. 
  
Sistemas políticos / jurídicos /financeiros 
Os Estados-Membros trabalham cada vez mais no sentido de integrarem as estruturas 
governativas para que todos os grupos etários beneficiem de cuidados e educação na 
primeira infância. Trata-se de um avanço positivo à luz do consenso internacional segundo 
o qual os sistemas integrados de cuidados e educação na primeira infância produzem 
melhores resultados do que sistemas divididos ou separados. Constata-se que, no quadro 
das estratégias e dos prestadores de serviços, uma abordagem holística ao 
desenvolvimento das crianças favorece o sucesso escolar. Por conseguinte, recomenda-se 
que os órgãos de decisão responsáveis pelas crianças mais jovens trabalhem em estreita 
colaboração com os colegas que desenvolvem estratégias para as crianças mais velhas. 
 
Por outro lado, a gestão dos sistemas é frequentemente partilhada pelos diferentes níveis 
da administração pública, sendo que as autoridades locais contam com graus distintos de 
autonomia. As exigências de qualidade a nível nacional ou local para os centros de cuidados 
e educação na primeira infância estabelecem apenas, de um modo geral, níveis de 
qualidade mínimos. Deste modo, não se oferecem quaisquer incentivos para que os 
serviços de cuidados e educação na primeira infância apostem na qualidade. Em vez de 
investirem na melhoria da qualidade, os prestadores destes serviços tendem a limitar-se a 
cumprir os requisitos mínimos de qualidade em virtude, especialmente, dos orçamentos 
mais limitados. A Irlanda introduziu um quadro de qualidade interessante (Síolta) que visa 
incentivar continuamente o seu pessoal a refletir sobre o seu trabalho para que, deste 
modo, eleve os níveis de qualidade dos cuidados e da educação na primeira infância. 
Todavia, para que esta iniciativa possa produzir efeitos positivos, é condição fundamental 
que haja financiamento suficiente.  
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Apesar de as competências em matéria de políticas de cuidados e educação na primeira 
infância poderem ser repartidas entre os distintos níveis da administração pública, 
frequentemente, o nível nacional dispõe, pelo menos, de algumas competências para 
decidir sobre a atribuição de verbas no domínio destes cuidados e educação. Na análise do 
peso percentual dos níveis de despesa em matéria de cuidados e educação na primeira 
infância no PIB, os dados mostram grandes diferenças entre os Estados-Membros. Apesar 
de a atribuição de fundos aos cuidados e à educação na primeira infância, por si só, não 
melhorar automaticamente a qualidade, existe uma correlação claramente positiva entre os 
Estados-Membros que despendem significativamente mais nestes serviços e os resultados 
educativos que obtêm em testes internacionais, como a avaliação PISA. A crise económica 
e financeira mundial que atravessamos atualmente é, portanto, um enorme desafio a ter 
em conta, dado o seu impacto significativo nos orçamentos. Contudo, é crucial existir um 
forte compromisso financeiro para elevar o nível de qualidade em todos os fatores que 
contribuem para essa mesma qualidade. 
 

Pessoal 
A existência de pessoal competente é um fator fundamental para cuidados e educação de 
qualidade na primeira infância. No entanto, não existe praticamente nenhuma norma 
comum na UE em matéria de políticas relativas à qualidade do pessoal. Em toda a União, 
existe uma grande variedade de requisitos em matéria de qualificações mínimas do pessoal 
responsável pelos cuidados e educação na primeira infância, que vão desde a ausência total 
de requisitos à exigência de diplomas universitários. De um modo geral, entende-se que 
não é necessário que todo o pessoal dos serviços de cuidados e educação na primeira 
infância possua qualificações ao nível do ensino superior, uma vez que o trabalho de apoio 
pode ser realizado por pessoal com qualificações ao nível da formação profissional. São, 
porém, necessárias algumas orientações relativas às qualificações mínimas para os 
profissionais dos cuidados e da educação na primeira infância a fim de assegurar um nível 
básico de qualidade. 
 
A maioria dos Estados-Membros tenta profissionalizar o pessoal dos serviços de cuidados e 
educação na primeira infância. Existem diferenças consideráveis na forma como estes 
objetivos são definidos ou beneficiam de apoio financeiro. Tal é particularmente relevante 
para os cuidados familiares de dia mais informais, em que as crianças são acolhidas em 
casas particulares e que, por conseguinte, estão excluídos da maioria dos regulamentos. No 
entanto, o desenvolvimento profissional contínuo é também importante para a qualidade da 
força de trabalho "tradicional" dos cuidados e educação na primeira infância. Como 
exemplo das melhores práticas destes esforços de profissionalização, este estudo sublinha 
o papel desempenhado pelos centros familiares na Renânia do Norte-Vestefália 
(Alemanha), onde as amas dispõem de uma plataforma para partilhar experiências ou 
receber formação adicional.  
 
As condições laborais, como o ambiente de trabalho, o salário e as regalias revestem-se 
igualmente de uma grande importância para o sistema relativo à qualidade do pessoal. 
Tudo isto serve para atrair pessoal com formação superior, o que influencia, por 
conseguinte, a qualidade. Estas condições de trabalho mais abrangentes têm influência na 
satisfação laboral, o que também se repercute na qualidade dos serviços de cuidados e 
educação na primeira infância. Este estudo constata, por exemplo, grandes diferenças nos 
gastos com salários e diferenças mais subtis no rácio pessoal/crianças entre os 
Estados-Membros.  
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Programas de ensino 

De um modo geral, os investigadores e os responsáveis políticos são unânimes em 
considerarem que é importante que as crianças jovens desenvolvam não apenas as 
competências cognitivas necessárias e essenciais para iniciarem o ensino básico como 
também outras competências que não as cognitivas. Estes dois aspetos revestem-se da 
mesma importância quando se trata de lançar as bases para a aprendizagem ao longo da 
vida. Ainda que normalmente este equilíbrio se mantenha, a forma como as orientações 
detalhadas dos programas nacionais são formuladas varia consideravelmente na UE. 
Recentemente, vários Estados-Membros introduziram programas pré-escolares para as 
crianças que estão prestes a iniciar a escolaridade obrigatória como forma de as preparar 
para o acesso ao ensino básico. Em toda a União, os programas de cuidados e educação na 
primeira infância centram-se cada vez mais no reforço dos aspetos mais pedagógicos, 
como o cálculo, a leitura e a escrita. Como exemplo destes programas recentemente 
introduzidos, este estudo debruça-se sobre o caso da Roménia, que introduziu um ano pré-
escolar em 2012.  
 
Em todos os Estados-Membros são desenvolvidas iniciativas políticas para abranger 
crianças em situação de risco e as integrar nas atividades previstas nos programas de 
ensino para as crianças jovens. No entanto, o objetivo e, consequentemente, os resultados 
destas atividades de aproximação diferem muito consoante o prestador de serviços e a 
região. Serão necessários mais elementos para que, no futuro, se adotem estratégias 
políticas sensatas e informadas sobre o sucesso destas tentativas. Este estudo mostra que 
o papel desempenhado pelos profissionais dos cuidados e educação na primeira infância 
com alto nível de formação é fundamental para lograr uma aproximação às crianças em 
situação de risco. 
 

Participação dos pais 
A participação dos pais constitui um requisito absolutamente necessário para a prestação 
de serviços de cuidados e educação de qualidade na primeira infância, visto que os mesmos 
são os principais interessados no desenvolvimento das crianças. Ainda que seja sempre 
importante, a participação dos pais é ainda mais crucial no caso dos grupos minoritários ou 
das crianças provenientes de contextos desfavorecidos. O seu envolvimento contribui para 
reduzir as diferenças entre o ambiente em casa e na escola e, deste modo, pode melhorar 
os resultados educativos das crianças e diminuir as taxas de abandono escolar numa fase 
posterior. Embora possa estar contemplada na legislação, regulamentação e regulamentos, 
a participação dos pais fica normalmente ao critério de cada prestador de serviços da UE. 
 
Este estudo faz a distinção entre a participação dos pais centrada na criança e a 
participação dos pais orientada para o centro de cuidados e educação, já que a ambas 
subjazem objetivos diferentes. A participação dos pais centrada na criança contribui para o 
desenvolvimento desta, ao passo que uma participação focada no centro direciona-se mais 
para a possibilidade de os pais debaterem as atividades com os responsáveis pelos 
cuidados e educação na primeira infância. Apesar de o grau de participação dos pais poder 
depender em grande medida do contexto cultural, foram identificados na Finlândia, na 
Irlanda e nos Países Baixos vários exemplos de boas práticas centradas nas crianças, em 
que foram desenvolvidas estratégias de aproximação muito concretas que visam envolver 
os pais e as crianças de grupos desfavorecidos. Aliada às normas de qualidade definidas 
pelos governos, a participação dos pais orientada para o centro poderá funcionar como uma 
ferramenta eficaz de garantia de qualidade. Quando os pais com uma atitude crítica se 
comportam como consumidores com uma atitude construtiva, têm a possibilidade de 
influenciar a qualidade dos cuidados e da educação na primeira infância. Os profissionais 
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dos cuidados e da educação na primeira infância altamente qualificados desempenham, por 
conseguinte, um papel importante numa interação eficaz com os pais, centrando-se tanto 
na criança como no centro que presta estes serviços.  
 

Desafios na prestação de serviços de cuidados e de educação de 
qualidade na primeira infância 
Alguns desafios e recomendações para os serviços de cuidados e de educação de qualidade 
na primeira infância abrangem aspetos mais amplos do que estes fatores concretos de 
qualidade e suscitam o interesse dos responsáveis políticos a nível nacional e europeu. 
Estes desafios mais amplos com que a UE se depara relativamente ao desenvolvimento da 
qualidade dos cuidados e da educação na primeira infância são conhecidos e o estudo 
formula, por conseguinte, uma recomendação para os superar. Em primeiro lugar, a falta 
de dados empíricos que sustentem novos desenvolvimentos e iniciativas políticas constitui 
um problema para os responsáveis políticos. Neste momento, as iniciativas políticas são 
lançadas, de forma geral, sem o suporte de dados empíricos que demonstrem que estas 
iniciativas podem efetivamente contribuir para resultados positivos, como a diminuição das 
taxas de abandono escolar precoce, ou para melhores desempenhos académicos em 
avaliações comparativas internacionais, como a avaliação PISA. Em todos os seus estudos 
relativos aos cuidados e à educação na primeira infância, a OCDE apelou constantemente 
para a necessidade de desenvolver políticas baseadas em elementos concretos e 
essa prioridade é reiterada no presente estudo, tanto para a UE como para os 
Estados-Membros.  
  
Em segundo lugar, os governos nacionais ou as administrações locais são confrontados com 
o dilema constante de encontrarem formas que assegurem um nível de qualidade para 
cada aspeto dos serviços de cuidados e de educação na primeira infância. De um modo 
geral, os requisitos mínimos não criam qualquer incentivo para que os prestadores de 
serviços de cuidados e de educação na primeira infância elevem o nível de qualidade. 
Todavia, a maioria dos Estados-Membros definiu estes requisitos mínimos, cujo 
cumprimento é supervisionado por inspeções posteriores. Por conseguinte, o principal 
desafio para melhorar a qualidade consiste em criar sistemas de avaliação eficazes que 
criem incentivos claros para que os prestadores não só garantam os requisitos mínimos 
como também tentem superar a sua oferta de cuidados e educação de qualidade. 
 
Em terceiro lugar, é fundamental que os responsáveis políticos sigam uma linha 
coerente, sustentada pelo financiamento necessário e com o apoio de outras autoridades 
competentes. Todos os Estados-Membros dispõem de vários documentos e propostas 
estratégicas que visam aumentar a participação, integrar os serviços, aumentar as 
qualificações do pessoal, equilibrar os programas de ensino ou envolver os pais. No 
entanto, além destes planos, é importante assegurar a colaboração de todas as 
principais partes interessadas e garantir que as estratégias propostas possam ser 
efetivamente postas em prática.  
 
Por último, a crise económica e financeira repercute-se de forma significativa nas políticas 
de cuidados e de educação na primeira infância em toda a União Europeia. O estudo 
apresenta vários exemplos sobre como foram estabelecidos e introduzidos ambiciosos 
objetivos de qualidade ou quadros de qualidade à escala nacional no que se refere à 
participação, ao pessoal, aos programas de ensino ou à participação dos pais, desviados 
apenas pela primeira série de cortes orçamentais. Apesar de a ambição se manter, os 
governos nacionais simplesmente não atribuem fundos suficientes para concretizar os seus 
objetivos. Por outro lado, os cidadãos podem contribuir menos para os serviços de 
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acolhimento de dia, devido ao aumento do desemprego. Os cidadãos desempregados não 
sentem a necessidade direta de enviarem as suas crianças para os cuidados de dia e, 
muitas vezes, não dispõem de recursos financeiros para o fazer. Como tal, estas crianças 
arriscam-se a ficarem para trás e a não receberem a base fundamental de desenvolvimento 
de que poderão necessitar especificamente. Atualmente, é importante que os governos 
nacionais não se limitem apenas a manter os níveis de despesa necessários para assegurar, 
em todas as suas vertentes, os cuidados e a educação de qualidade na primeira infância; é 
inclusive mais importante que se desenvolvam iniciativas para garantir que os grupos 
mais necessitados sejam os mais abrangidos pelos serviços de cuidados e educação 
na primeira infância, de modo a que todas as crianças beneficiem das mesmas 
oportunidades. Os cuidados e a educação na primeira infância devem ser incluídos nos 
programas educativos mais abrangentes; os cuidados e a educação de qualidade na 
primeira infância proporcionam uma base sólida para a educação nas etapas posteriores da 
vida e constituem uma ferramenta valiosa para reduzir as desigualdades sociais, atuais e 
futuras, entre as crianças provenientes de diferentes contextos.  
 
Recomendações 
Recomendações ao nível da UE: apoio ao processo do MAC   
O presente estudo identificou os desenvolvimentos registados a nível europeu e ao nível de 
cada Estado-Membro. Atualmente, o desenvolvimento de um quadro de qualidade para os 
cuidados e a educação na primeira infância à escala da UE encontra-se ainda numa fase 
inicial, pelo que é demasiado prematuro efetuar uma avaliação completa. O processo de 
definição de um quadro de qualidade para os cuidados e a educação na primeira infância foi 
iniciado pela Comissão através do Grupo de Trabalho Temático, que iniciou os seus 
trabalhos em 2012, no âmbito do processo do Método Aberto de Conversação (MAC) em 
curso.  
Tendo em conta que é demasiado cedo para avaliar o processo, este estudo identifica 
algumas recomendações dirigidas ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia e aos 
Estados-Membros que podem servir de apoio ao trabalho em curso que visa estabelecer um 
quadro europeu de qualidade dos cuidados e da educação na primeira infância.  
 A participação política de preparação deve ser estimulada para assegurar uma 

consciencialização suficiente neste domínio, agora e num futuro próximo; se os 
cidadãos e partes nacionais interessadas não se interessarem pela qualidade dos 
cuidados e da educação na primeira infância, é pouco provável que o processo do MAC 
seja bem-sucedido. O desenvolvimento de um quadro de qualidade para os cuidados e 
a educação na primeira infância não se pode limitar a visar uma lista de aspetos que 
devem ser controlados. O processo compreende igualmente uma clara componente 
política, cujo êxito depende de uma participação política adequada.  

 Em segundo lugar, os Estados-Membros devem manifestar uma preocupação 
comum quanto à importância de desenvolver a qualidade dos cuidados e da educação 
na primeira infância. Se os Estados-Membros não tiverem em conta o valor 
acrescentado de trabalharem juntos para atingirem objetivos comuns, é muito pouco 
provável que o MAC tenha êxito. A fim de garantir que o quadro de qualidade dos 
cuidados e da educação na primeira infância possa contar com todo o apoio, os 
Estados-Membros devem partir juntos para chegarem a objetivos comuns.   

 Em terceiro lugar, é importante recorrer a estruturas institucionais para apoiar o 
processo do MAC, tal como acaba de fazer a Comissão com a criação do Grupo de 
Trabalho Temático e do Grupo de Partes Interessadas.  
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 A disponibilização de objetivos, parâmetros e indicadores funciona também como 
uma componente importante para o êxito do processo do MAC. Estes estão a ser 
atualmente desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho Temático e são fundamentais para 
comparar progressos no âmbito do quadro de qualidade dos cuidados e da educação na 
primeira infância. São necessários objetivos, parâmetros e indicadores claros e 
comparáveis para todos os aspetos identificados no presente estudo: 1) 
participação/acesso, 2) estruturas políticas, jurídicas e financeiras, 3) pessoal, 4) 
programas de ensino e 5) participação dos pais. Estes dados comparáveis são 
fundamentais para criarem incentivos para que os Estados-Membros trabalhem para 
atingir um objetivo comum. São necessários novos estudos empíricos ao nível da UE 
para que se possam desenvolver mais objetivos ou parâmetros baseados em factos 
comprovados, pelo que se deve prestar todo o apoio necessário.  

 Os responsáveis políticos europeus devem assegurar a participação das partes 
interessadas e estabelecer com elas uma cooperação frutífera. Isto é essencial para o 
êxito do processo do MAC, já que se trata de um processo ascendente. O 
desenvolvimento de um quadro de qualidade para os cuidados e a educação na primeira 
infância deve ser mais do que um projeto político de alto nível, deve basear-se 
claramente nas práticas reais de cuidados e educação na primeira infância. Isto é 
particularmente importante no quadro de qualidade dos cuidados e da educação na 
primeira infância, visto que as políticas neste âmbito são muitas vezes delegadas para 
os níveis inferiores do poder e para os prestadores de serviços de menor dimensão.  

 Por fim, as posições de conflito (em relação ao rumo e à ideologia política a seguir) 
entre os Estados-Membros normalmente contribuem para impulsionar o processo do 
MAC e, por conseguinte, não devem ser necessariamente evitadas pelos responsáveis 
políticos europeus. Se for este o caso, os Estados-Membros que seguem um programa 
claro tentarão persuadir os Estados-Membros reticentes em avançarem para um 
objetivo comum; dado que a iniciativa tem de partir dos Estados-Membros, o êxito do 
processo do MAC está particularmente subordinado a esta condição.  

 

Recomendações para os Estados-Membros: desenvolver a qualidade dos cuidados 
e da educação na primeira infância 
Paralelamente à coordenação das políticas no âmbito do processo do MAC, os 
Estados-Membros são os principais responsáveis por elevar o nível de qualidade. O 
presente estudo sublinha a importância que é conferida à qualidade dos serviços de 
cuidados e de educação na primeira infância num programa de ensino mais abrangente, 
visto que os cuidados e a educação de qualidade criam uma base sólida para as etapas 
futuras da educação e da aprendizagem ao longo da vida. Esta questão é parte integrante 
das políticas mais amplas que favorecem a igualdade de oportunidades e a cidadania, 
devendo, por isso, ser tratada como tal. O presente estudo descreve e analisa as boas 
práticas em diferentes contextos institucionais da UE e as suas conclusões servem para 
informar os responsáveis políticos sobre aspetos relacionados com a qualidade dos 
cuidados e da educação na primeira infância, que foram definidos como sendo a 
participação, estruturas governativas, pessoal, programas de ensino e participação dos 
pais. Os principais ensinamentos extraídos destas boas práticas podem ser resumidos da 
seguinte maneira para os responsáveis políticos nacionais:  
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 Elaboração fundamentada de políticas: é absolutamente fundamental que os 
responsáveis políticos sustentem as suas novas iniciativas com bases empíricas sólidas. 
As políticas são, com demasiada frequência, postas em prática e defendidas sem 
qualquer fundamento empírico. Por conseguinte, é necessário prestar mais 
atenção aos dados empíricos relativamente ao que "funciona" no domínio dos 
cuidados e da educação na primeira infância, através, por exemplo, de estudos de 
coorte longitudinais no contexto da União.  

 Participação: em vez de aumentar apenas a participação, é necessário mais destaque 
no sentido de a alargar. Os Estados-Membros devem prestar especial atenção à 
participação de grupos específicos e às discrepâncias regionais relativamente à 
participação nos cuidados e na educação na primeira infância, o que pode pressupor a 
existência de problemas de acesso. O alargamento da participação nos cuidados e 
educação na primeira infância deve constituir uma prioridade, indo igualmente além das 
zonas metropolitanas, assim como assegurar a igualdade de oportunidades para pais 
e crianças nas zonas mais rurais do país. 

 Integração dos sistemas: recomenda-se que os decisores políticos responsáveis 
pelas crianças mais jovens colaborem estreitamente com os seus homólogos no 
desenvolvimento de políticas para as crianças mais velhas; a integração dos cuidados e 
da educação na primeira infância nos sistemas educativos mais abrangentes permite 
criar as condições propícias para que os prestadores destes serviços no terreno adotem 
uma abordagem uniforme ao desenvolvimento das crianças. 

 Pessoal: os Estados-Membros devem dispor, no mínimo, de orientações em matéria 
de qualificações mínimas aplicáveis a todo o pessoal dos serviços de cuidados 
e de educação na primeira infância à escala nacional, a fim de assegurar um nível 
básico de qualidade. 

 Programas de ensino: tendo em conta que dados empíricos instam à adoção de 
programas de ensino equilibrados, é pertinente assegurar que esse equilíbrio entre 
aspetos cognitivos e aspetos não cognitivos se mantém na abordagem às crianças 
abaixo da idade da escolaridade obrigatória, ainda que os objetivos pedagógicos, como 
o cálculo, a leitura e a escrita, assumam uma posição de mais destaque no conteúdo 
destes programas.  

 Participação dos pais: apesar de existir ainda relativamente pouca regulamentação 
no que se refere à participação dos pais nos cuidados e na educação na primeira 
infância, este estudo sublinha a sua importância. Recomenda-se que os 
Estados-Membros continuem a apoiar os prestadores de serviços de cuidados e de 
educação na primeira infância fomentando uma participação significativa dos 
pais, ao mesmo tempo que têm em conta as diferenças culturais que possam existir 
entre as diferentes regiões ou diferentes grupos. 

 Nível de despesa no âmbito dos cuidados e da educação na primeira infância: a 
crise económica e financeira mundial que atravessamos atualmente é, portanto, um 
enorme desafio a ter em conta, dado o seu impacto significativo nos orçamentos. 
Contudo, é crucial existir um forte compromisso financeiro para elevar o nível de 
qualidade nas vertentes supramencionadas. Para garantir este compromisso financeiro, 
recomenda-se que os Estados-Membros colaborem para que a despesa nacional 
a favor das políticas de cuidados e de educação na primeira infância seja mais 
comparável entre os diferentes Estados-Membros, de modo a que os resultados 
também possam ser comparados em toda a União. 

 

 


