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EDUCAÇÃO INFANTIL NO ECA 

/Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm 

Dispõe sobre: o Estatuto da Criança e do Adolescente  

Título I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Título II 

Dos Direitos Fundamentais 

Capítulo IV 

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
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Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

V - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

Parte Especial 

Título VI 

Do Acesso à Justiça 

Capítulo VII 

Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos 
 

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 

ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não-

oferecimento ou oferta irregular: 

III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

Parte Especial 

Título VII 

Dos Crimes e das Infrações Administrativas 

Capítulo II 

Das Infrações Administrativas 

 
Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 

saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade 

competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 

 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência. 
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