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Resumo 

A Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE 2011) veio aproximar a 
terminologia internacional dos níveis educativos aos do Quadro Europeu de 
Qualificações (QEQ 2008). A CITE considera o nível 0 e o QEQ começa no nível 1, no 
entanto a CITE 2011 introduz profundas alterações no que era considerado nível 0 e 
na sua continuidade com o nível 1. Os conceitos de educação pré-escolar e educação 
básica são postos em questão e a continuidade educativa até aos 12 anos é focada 
com particular interesse e, em especial, as modalidades de continuidade entre os 3 e 
os 8 anos de idade, podendo os (3,) 4 e 5 anos ser de nível 0 ou de nível 1. A 
continuidade entre o que se chamava educação pré-escolar e ensino básico tem a 
melhor história nos estudos do Conselho da Europa desde 1969. Na sequência 
desses estudos (1979), A Declaração sobre a educação das crianças dos três aos oito 
anos (1981) proclamou a importância da continuidade da educação nesta faixa etária. 
Salientou a necessidade de rever as políticas de educação em relação ao setor pré-
escolar em conjunto com os primeiros anos da escolaridade básica obrigatória, 
nomeadamente a questão de saber se a educação pré-escolar, teoricamente 
acessível para todos, deve ser generalizada a todas as crianças de forma obrigatória; 
qual a continuidade da componente educativa da educação pré-escolar com a 
educação escolar; a coordenação entre serviços e atores para assegurar a 
continuidade sem uniformidade; a formação de educadores e professores da 
educação básica de forma a demonstrar-se que a consistência dos objetivos e a 
continuidade da prática entre os dois setores se torne realidade. Após estudos 
posteriores, o Projeto n.º 8 (CoE, 1988) preconizou a integração na “educação 
primária” das crianças entre os 3/4 e os 11/12 anos, com os mesmos professores com 
formação comum”, o que veio a ser confirmado pelo Relatório Delors (1996) para a 
Unesco, definindo a «educação básica» para todos dos 3/4 aos 11/12, ou um pouco 
menos. Assim a primeira tentativa europeia de integração da educação pré-escolar na 
educação básica foi o ciclo três oito, mas a primeira unidade estrutural seria a 
educação básica «dos 3/4 aos 11/12, ou um pouco menos». A educação das crianças 
entre os 3 e os 8 anos divide-se na maioria dos países europeus ainda em dois níveis: 
educação pré-escolar e educação básica. A CITE 2011 vem pôr em questão esta 
divisão tradicional. 
 
Palavras-chave: educação pré-escolar; educação básica; continuidade; ciclo dos três 
aos oito anos; formação de professores. 
 

No início dos anos 1970 a OCDE (1976), na sequência do Projeto Regional do 

Mediterrâneo, apoiou as reformas de sistemas educativos de Espanha e de Portugal 

(além da Grécia, Itália, Turquia e Jugoslávia): educação pré-escolar até aos 6 anos e 

educação básica de 8 anos, dos 6 aos 14 anos de idade, idade mínima 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-852
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=19731615%20&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=Lei&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10231.htm
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internacionalmente aceitável para se poder começar a trabalhar. Em 1974 um grupo 

de especialistas preconizava uma educação básica (cycle de base de l’éducation, 

basic cycle of education) correspondente à escolaridade obrigatória de 8, 9 ou 10 

anos, a partir dos 6 anos de idade. Em 1986 Portugal conserva os 3 níveis escolares 

então existentes designando-os de ciclos do ensino básico obrigatório. Em 1990 a 

Espanha tinha a educação infantil com um ciclo dos 0 aos 3 anos e outro dos 3 aos 6 

anos, voltou a ter educação primária agora de seis anos, com 3 ciclos de 2 anos cada 

um, e um 1.º ciclo de educação secundária obrigatória de 4 anos, dos 12 aos 16 anos 

de idade, deixando para a Constitución española (art.27.4) o conceito de «enseñanza 

básica» como obrigatória e gratuita, que permanece. 

Da CITE 1997 à CITE 2011 

Entretanto a Unesco aprovou em 1975 e 1978 uma primeira versão da Classificação 

Internacional Tipo da Educação (CITE) como “instrumento de classificação que 

permita compilar e avaliar as estatísticas educativas, tanto a nível nacional como a 

nível internacional”. Em 1997 foi aprovada a ISCED/CITE 1997 que incidia 

“principalmente sobre duas variáveis de classificação cruzada: níveis de educação e 

áreas de estudo”, que teve revisões até 2006. Em 2008 foi proposto na União 

Europeia o Quadro Europeu de Qualificações (EQF/CEC/MEC/QEQ) para referência 

dos sistemas nacionais de educação e formação. E em 2011 foi aprovada a 

Classificação Internacional Tipo da Educação revista (ISCED/CITE 2011) que tem já 

em consideração o Quadro Europeu de Qualificações. 
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Na CITE 1997 usava-se a designação de 1.º ciclo da educação básica a par da de 

educação primária (dos 6 aos 12 anos) e a de 2.º ciclo da educação básica a par da 

de 1.º ciclo da educação secundária (dos 12 aos 15 anos). Na CITE 2011 deixou de se 

falar em 1.º ciclo da educação básica para se falar apenas em «educação primária» 

(dos 6 aos 12 anos) e também não se fala em 2.º ciclo da educação básica para se 

http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000097/009706FB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000097/009706EB.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1986/10/23700/30673081.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-es.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-fr.pdf
http://metaweb.ine.pt/sine/anexos/pdf/ISCED_97PT_%20%2011%20Abril.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_FR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619s.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-fr.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-es.pdf
http://metaweb.ine.pt/sine/anexos/pdf/ISCED_97PT_%20%2011%20Abril.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_FR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619s.pdf
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falar apenas em «1.º ciclo da educação secundária» (dos 12 aos 15 anos). Assim o 

nível 1 (educação primária) da CITE 2011 vai até cerca dos 12 anos e o nível 2 (1.º 

ciclo da educação secundária) da CITE 2011 vai até cerca dos 15 anos coincidindo 

com o QEQ, transposto para o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). A 

designação de ensino ou educação básica não vingou e não corresponde mais ao 

conceito de escolaridade obrigatória.  

Na CITE 1997 o nível 0 era definido como a primeira etapa da instrução organizada e 

destinava-se a preparar as crianças de 3 a 5 anos para um ambiente de tipo escolar, 

fazendo a transição entre a casa familiar e o clima de escola, com carácter facultativo, 

não obrigatório, ao sabor da iniciativa dos pais, das autarquias e de instituições de 

educação e/ou de guarda de crianças. 

A CITE 2011 considera os programas de nníívveell  00 como não obrigatórios e sendo de 

abordagem holística globalizante para apoiar desde cedo o desenvolvimento cognitivo, 

físico, social e emocional das crianças em contexto lúdico e criativo de interação entre 

as crianças e com os adultos, fora do ambiente familiar. E considera dois subníveis:  

− o 01 (de 0 a 2 anos) que se caracteriza por programas educativos centrados no 

desenvolvimento das crianças: oportunidades de jogo ativo para habilidades e 

coordenação da motricidade num ambiente de aprendizagem visualmente atraente e 

rico no ponto de vista da linguagem, da expressão pessoal e da comunicação com os 

pares e com os adultos; 

− o 02 (dos 3 aos 6 anos) caracterizado por programas que desenvolvem nas crianças 

competências elementares sociais, emocionais e raciocínio necessárias para participar 

na vida escolar e social: o desenvolvimento supervisionado da motricidade por jogos e 

exercício em interação com os pares e os adultos melhora o uso da linguagem, das 

aptidões sociais e da autonomia; a observação e exploração do meio ambiente 

desenvolvem a experiência, a atenção e a concentração, a associação dos nomes às 

coisas, os conceitos alfabéticos e matemáticos; as competências de compreensão, 

raciocínio lógico e reflexão preparam para a escola primária. 

A CITE 2011 considera os programas de nníívveell  11 da educação «primária» como 

desenvolvendo competências fundamentais em leitura, escrita e cálculo (literacia e 

numeracia), pela aprendizagem sistemática da leitura, escrita e matemática, 

estabelecendo uma base sólida para a aprendizagem e a compreensão de 

conhecimentos básicos, aprendendo a satisfazer as necessidades básicas em 

autonomia e responsabilidade pelo desenvolvimento pessoal e social. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/07/14100/0477604778.pdf
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O QEQ não considera o nível 0 pelo que o nível 1 constitui o primeiro nível 

fundamental do sistema educativo numa unidade contínua dos 0 aos 12 anos. 

 

 Níveis    

C I T E  1 9 9 7 C I T E  2 0 1 1  

  

0 

01 
Desenvolvimento educativo da 

primeira infância 

0 

1 

2 

Educação pré-escolar 
Educação pré-primária 

0 02 Educação pré-primária 

  

3 

4 

5 

Educação primária ou 1.º ciclo da 
educação básica (até 12 anos) 

1 1 1 Educação primária 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Educação secundária (1.º ciclo) ou 
2.º ciclo da educação básica (até 

15 anos) 
2 2 24 25 Educação secundária (1.º ciclo) 

12 

13 

14 

Educação secundária (2.º ciclo) 3 3 34 35 Educação secundária (2.º ciclo) 

15 

16 

17 

 

A CITE 2011 vem trazer mudanças significativas em relação à de 1997, porque o 

contexto, as necessidades, as exigências e as próprias finalidades dos sistemas 

educativos estão a ser profundamente alterados.  

«Educação para todos» 

Pensava-se em escolarizar todos, fazer com que todos atingissem os objetivos da 

escola e dar os mais altos diplomas a todos. Hoje o paradigma mudou: a escola não é 

um fim em si mesma, mas um meio, embora indispensável a todos, não basta decorar 

e saber o que se ensina na escola, é preciso «identificar, compreender, interpretar, 

criar, comunicar e calcular» (Unesco, 2003), «analisar, raciocinar, comunicar com 

eficácia, sabendo pôr, interpretar e resolver problemas nas mais variadas situações» 

(OECD/OCDE, 2011) da realidade fora da escola, aplicando (e não reproduzindo) o 

que se aprendeu na escola. A escola é inclusiva não apenas acolhendo todos dentro 

das suas paredes, mas sobretudo para que cada um encontre o seu lugar na 

sociedade e aprenda a melhorar as suas condições de participação social ao longo de 

toda a sua vida de modo a tornar-se um cidadão ativo, produtivo e solidário (EU, 2000, 

2010). Para que cada um possa desenvolver as suas competências a escola tem de 

http://www.unescobkk.org/fr/resources/aims/uis-aims-activities/uis-aims-and-literacy-assessment/
http://www.shift-learning.co.uk/useful-links/156-oecd-programme-for-international-student-assessment-2009-pisa-results.html
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm
http://www.estrategiadelisboa.pt/Document/Comunicacao_Comissao_EU2020_03_03_pt.pdf
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ter um currículo (inter)nacional fundamental para todos, deixando a outra metade do 

tempo para a escolha dos próprios, suas famílias, suas escolas e suas comunidades.  

O estudo Babies and Bosses (OCDE, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007) analisa as 

práticas de conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar, ou seja, a 

possibilidade de se poder participar plenamente no mercado de trabalho gerando 

rendimentos e realizando-se pessoal e profissionalmente e, simultaneamente, ser-se 

capaz de proporcionar educação e cuidados aos seus filhos. Esta situação acarreta 

factores de risco para as sociedades que importa prevenir: baixa da taxa de natalidade 

para níveis de insustentabilidade demográfica, de mão de obra, de solidariedade 

social e proteção aos mais vulneráveis; e, no imediato, risco de pobreza acrescida por 

falta de oferta de serviços dirigidos às crianças e de apoio às famílias nas funções 

educativa, socioeducativa e de guarda. 

A oferta educativa generalizada (aa  ttooddaass  aass  ccrriiaannççaass) na primeira infância permite, por 

um lado, promover um maior desenvolvimento da linguagem, da socialização e da 

destreza manual e mental das crianças e, por outro, a possibilidade dos pais se 

realizarem profissionalmente e na família. O suporte socioeducativo e de guarda 

garante o bem-estar e segurança das crianças e permite que os pais sejam produtivos 

e contribuintes para a riqueza nacional e a solidariedade social. Esta função educativa, 

socioeducativa e de guarda (Ferreira, 2005) é uma questão de importância 

fundamental e matricial para a solidariedade entre as gerações em alguns países, 

como a Suécia. Noutros, como Portugal, a solidariedade entre gerações tornou-se 

insustentável, porque a sociedade não é solidária com os pais quando eles mais 

precisam, que é quando têm filhos na primeira infância ou quando os querem ter e não 

lhes são asseguradas as condições básicas essenciais. 

As mulheres portuguesas são das que menos ganham e mais trabalham quer em 

trabalho remunerado quer em trabalho não remunerado em casa. Na medida em que 

se investe menos na educação da primeira infância, mais terá de se pagar os custos 

sociais do apoio à terceira e quarta idades. 

Dada a situação portuguesa, era muito mais urgente e necessário começar a 

escolaridade obrigatória aos 3 ou 4 anos do que prolongar a tempo inteiro a 

escolaridade até aos 18 anos, para os que não querem continuar a estudar.  

Os resultados estão à vista. 

http://www.vwl.tuwien.ac.at/hanappi/AgeSo/SecReps/Babies_and_Bosses_1.pdf
http://www.vwl.tuwien.ac.at/hanappi/AgeSo/SecReps/Babies_and_Bosses_2003_2.pdf
http://books.google.pt/books?id=LyYOVBlySSwC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%22pol%C3%ADticas+de+concilia%C3%A7%C3%A3o+da+actividade+profissional+e+da+vida+familiar.+Nova+Zel%C3%A2ndia,+Portugal+e+Su%C3%AD%C3%A7a%22&source=bl&ots=J1QGec1kqX&sig=ISRwL-K_UVgPqV1yw3sDzVyk
http://www.aic.ca/gender/pdf/OECD_Babies_Bosses.pdf
http://www.eclac.org/mujer/noticias/noticias/3/40283/Babies_and_Bosses_OCDE_Huerta.pdf
https://ria.ua.pt/bitstream/10773/988/1/2005001737.pdf
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Em duas gerações Portugal passou do mais alto índice de fertilidade da EU para o 

mais baixo, tendo uma descida constante e acentuada da natalidade. Comparando 

Portugal (PT) com outro país «periférico» da EU, a Suécia (SE), podemos encontrar 

algumas razões.  

As mães/pais suecas têm a possibilidade de licenças de maternidade (parentalidade) 

até dois anos e meio. Na Suécia há atendimento em estabelecimentos educativos 

para todas as crianças para que os pais que quiserem possam trabalhar a tempo 

inteiro, embora muitos prefiram trabalhar a tempo parcial para estarem com os filhos 

até aos 2 ou 3 anos. (Ferreira, 2011) 
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Nascimentos em Portugal (PT) e na Suécia (SE) 

Em Portugal a licença de maternidade (parentalidade) é de 120 a 150 dias. Quanto à 

incumbência do Estado de «criar um sistema público e desenvolver o sistema geral de 

educação pré-escolar» (art. 74.º-1-bb da Constituição da República Portuguesa) 

continuamos a ter dois sistemas: um tutelado pelo Ministério da Educação e outro pelo 

Ministério da Solidariedade. O conceito de «pré-escolar» é equívoco e está em desuso 

na Unesco (ISCED, CITE, 2011).  

A solução é lógica, embora histórica, e o primeiro passo já foi dado em Portugal 

(Meireles-Coelho, Ferreira, 2005): «a eedduuccaaççããoo  pprréé--eessccoollaarr  éé  aa  pprriimmeeiirraa  eettaappaa  ddaa  

eedduuccaaççããoo  bbáássiiccaa no processo de educação ao longo da vida (…) destina-se às 

crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino 

básico» (Lei n.º 5/97, art. 2.º e 3.º).  

O segundo passo, histórico, foi dado no Decreto-Lei n.º 43/2007 ao prever nos 

domínios de habilitação para a docência a referência 3 (eedduuccaaddoorr  ddee  iinnffâânncciiaa  ee  

pprrooffeessssoorr  ddoo  eennssiinnoo  bbáássiiccoo::  11..ºº  cciicclloo) e a referência 4 (professor do 1.º e do 2.º ciclo do 

ensino básico), aliás já previsto no Decreto do Governo n.º 12/83. O 2.º ciclo do ensino 

básico em Portugal tem impedido a unidade do nível 1 do QEQ (2008) e da CITE 

(2011), ou seja, a continuidade da «educação primária» até aos 12 anos em que se 

respeita o ritmo de aprendizagem de cada aluno segundo uma abordagem 

globalizante e por áreas e não, com tem sido feito, conservando uma cultura de ensino 

secundário precoce baseada em disciplinas.  

O terceiro passo necessário, que também terá de ser histórico, é manter o apoio direto 

à maternidade (parentalidade), licenças e creches até aos 2 anos sob tutela do 

Ministério da Solidariedade e, aa  ppaarrttiirr  ddooss  33  aannooss,,  ccoommeeççaarr  aa  ««eedduuccaaççããoo  bbáássiiccaa»»  oouu  

««eedduuccaaççããoo  pprriimmáárriiaa»»  aattéé  aaooss  1122  aannooss  ppaarraa  ttooddooss  ggrraattuuiittaammeennttee  nnoo  MMiinniissttéérriioo  ddaa  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_FR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619s.pdf
http://ria.ua.pt/bitstream/10773/5968/1/2005Cianei.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/02/034A00/06700673.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/02/03800/13201328.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1983/02/03800/04780479.pdf
https://ria.ua.pt/bitstream/10773/3600/1/4531.pdf
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EEdduuccaaççããoo (art. 74.º-1-aa da Constituição da República Portuguesa). Os passos estão já 

apontados por organizações internacionais. 

A continuidade educativa dos 0 aos 12 anos: o ciclo dos 3 aos 8 anos de idade 

O Conselho da Europa desenvolveu projetos sobre a educação pré-escolar (1969, 

1979, 1980, 1988), com o objetivo de suscitar a troca de resultados de investigação e 

informação sobre a formação de educadores e professores e a continuidade entre a 

educação pré-escolar e a educação básica. A 12.ª sessão da Conferência Permanente 

dos Ministros Europeus da Educação do Conselho da Europa (Lisboa, 1981) aprovou 

o “Statement on Education of the three to eight year-olds” / ”Déclaration sur l'éducation 

des enfants de trois à huit ans” / ”Declaração sobre a educação das crianças dos três 

aos oito anos”, que considerou que a educação nestas idades tem um papel 

importante no desenvolvimento harmonioso das crianças em especial para aquelas 

cujos pais trabalham fora de casa, favorecendo a socialização das crianças ao mesmo 

tempo que adquirem novas experiências sociais e culturais. Salientou-se ainda a 

necessidade de rever as políticas de educação em relação ao setor pré-escolar em 

conjunto com os primeiros anos da escolaridade primária, nomeadamente à sua 

interação: – a questão de saber se a educação pré-escolar deve ser obrigatória, como 

meio para garantir que seja acessível a todas; – a integração da educação pré-escolar 

na educação básica pela continuidade da componente educativa da educação pré-

escolar com a da educação primária; – a formação de educadores e professores do 

ensino primário de forma a demonstrar-se que a consistência dos objetivos e a 

continuidade da prática educativa; – a coordenação entre os serviços para assegurar a 

continuidade no apoio socioeducativo com a participação ativa dos pais nos interesses 

da criança para criar um bom ambiente no desenvolvimento da sua aprendizagem… 

(Meireles-Coelho e Ferreira, 2005, 2009). 

As conclusões da 12.ª sessão do Conselho da Europa conduziram à realização das 

investigações realizadas entre 1982 e 1987 e que culminaram com a publicação do 

Projeto n.º 8 em (1988), que preconiza que sejam integradas na “educação primária” 

crianças entre os 3/4 e os 11/12 anos, com os mesmos professores que devem 

possuir uma formação comum, o que, por sua vez, exige uma mudança qualitativa da 

ação pedagógica desses professores e da sua formação inicial e contínua” (Meireles-

Coelho, 1989). Recomenda também o reforço da continuidade entre a educação pré-

escolar e a educação básica de forma a que não se crie uma rutura entre o antes e o 

depois ou seja entre o escolar (obrigatório) e o não escolar (facultativo) para garantir 

que não se crie uma rutura entre estes dois níveis e assegurando uma coerência e 

http://www.coe.int/t/f/coop%E9ration_culturelle/education/conf%E9rences_permanentes/t.6esession_versailles1969.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/t/dg4/education/Standing_Conferences/n.12thsession_lisbon1981.asp
http://www.coe.int/t/f/coop%E9ration_culturelle/education/conf%E9rences_permanentes/n.12esession_lisbonne1981.asp#P8_184
http://www.coe.int/t/f/coop%E9ration_culturelle/education/conf%E9rences_permanentes/n.12esession_lisbonne1981.asp#P8_184
http://ria.ua.pt/bitstream/10773/5968/1/2005Cianei.pdf
http://ria.ua.pt/bitstream/10773/6927/1/2009_68_Ciclo%203%20%208%20anos%20como%20primeira%20etapa%20da%20educa%c3%a7%c3%a3o%20b%c3%a1sica.pdf
http://issuu.com/meireles-coelho/docs/1988_p8_pt_en_fr?mode=window&viewMode=singleP
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sequencialidade entre a educação das crianças dos 3 / 4 anos aos 11 / 12 anos numa 

perspectiva de educação ao longo da vida (Ferreira, 2005). 

 Em 1996, o Relatório Delors para a Unesco vem adoptar este modelo (Delors, 1996: 

106): educação básica dos 3 aos 12 anos (ou menos um pouco) e à articulação e 

continuidade entre a educação pré-escolar e o ensino primário. Hoje, em praticamente 

todos os países europeus o ensino primário prolonga-se até aos 12 anos de idade, 

«nas mesmas escolas, com os mesmos professores com a mesma formação» (CoE, 

1988). Em Portugal mantém-se a divisão obsoleta em 1.º e 2.º ciclo do «ensino 

básico», conservando-se a noção de pré-escolar para a educação das crianças entre 

os 3 e os 5 anos. 

Conclusão 

Os conceitos de «educação pré-escolar» e «ensino básico» são equívocos e estão em 

desuso na Unesco (ISCED).  

Em Portugal «a eedduuccaaççããoo  pprréé--eessccoollaarr  éé  aa  pprriimmeeiirraa  eettaappaa  ddaa  eedduuccaaççããoo  bbáássiiccaa no 

processo de educação ao longo da vida (…) destina-se às crianças com idades 

compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico» (Lei n.º 5/97, 

art. 2.º e 3.º). Só falta passar à prática. 

Os eedduuccaaddoorreess  ddee  iinnffâânncciiaa  ee  pprrooffeessssoorreess  ddoo  eennssiinnoo  bbáássiiccoo::  11..ºº  cciicclloo  (Decreto-Lei n.º 

43/2007 referência 3) precisam agora de, nos agrupamentos, acompanhar as crianças 

dos 3 até ao final do 2.º ano de escolaridade, de modo a acompanharem 

adequadamente o desenvolvimento das crianças dos 3 aos 6 anos e prepararem-nas 

para aprenderem a ler, escrever e contar (e toda a literacia e numeracia), que eles 

serão capazes de orientar melhor do que ninguém. É isto o ciclo dos três aos 8 anos. 

Mas parece que isto só pode passar à prática se a escolaridade obrigatória começar 

aos 3 ou 4 anos. 
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