Atenção à primeira infância é
prioridade de Cuba

Cuba tiene amplia experiencia a partir de un sistema de educación integrado que promueve la
protección, atención y desarrollo de los niños hasta los seis años.

Por Maria Josefina Arce
Cuba é líder na América Latina e o Caribe na atenção educativa desde os primeiros anos de vida,
realçam organismos internacionais como a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura) e o UNICEF (Fundo da ONU para a Infância).
A Ilha tem vasta experiência em sistema de educação integrado que promove a proteção, o cuidado e o
desenvolvimento das crianças até os seis anos de idade.
Em favor do desenvolvimento integral dos menores, as autoridades cubanas programaram duas
modalidades: a institucional e a não institucional.
A primeira opção engloba os Círculos Infantis, conhecidos em outros países como creches. Estas
instituições foram criadas em 1961, por iniciativa do líder histórico da Revolução Fidel Castro. A tarefa
foi incumbida à Federação de Mulheres Cubanas, conhecidas pelas siglas de FMC.

A modalidade não institucional é o programa Educa teu Filho, que visa a preparar as famílias para que, a
partir de suas próprias experiências e conhecimentos, desenvolvam ações educativas com as crianças
em casa.
Esta iniciativa, criada em 1992, reúne educadoras de creches, o médico da família, e outros
especialistas.
Em recente fórum da UNESCO, realizado em formato virtual, Cuba colocou à disposição da comunidade
internacional sua experiência, especialmente este programa, levando em conta que os menores
aparecem entre as grandes vítimas da Covid-19 devido ao impacto da doença em sua educação e bemestar.
Educa teu Filho foi introduzido em outras nações, em consonância com as características de cada lugar,
recordou em seu discurso a ministra de Educação cubana Ena Elsa Velázquez.
A iniciativa obteve notáveis resultados com assessoramento de professores cubanos no Equador, Brasil,
México e Venezuela.
Cuba promove a educação inclusiva, gratuita e de qualidade para todos ao longo da vida e a atenção à
primeira infância é uma de suas prioridades desde janeiro de 1959, data em que triunfou a Revolução.
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