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NÃO PODEMOS MAIS ESPERAR. 
NOSSOS FILHOS NÃO PODEM ESPERAR.

Para proporcionar a segurança jurídica necessária às 
mais de 7,5 mil famílias educadoras brasileiras e ga-
rantir, também, o pleno exercício da liberdade educa-
cional, e pela urgência e relevância do contexto das 
famílias educadoras, conforme a "Carta aberta à socie-
dade brasileira" de 28/3/2019, a Associação Nacional de 
Educação Domiciliar – ANED –, unida às associações e 
organizações apoiadoras desta causa, requer e defende 
que seja editada e aprovada lei assegurando:

• GARANTIA DA LIBERDADE EDUCACIONAL. Po-
der escolher o tipo de educação que deverá ser 
dada aos fi lhos, mediante a liberdade de opção 
entre diferentes modelos de educação domiciliar, 
inclusive programas educacionais fornecidos por 
instituições de ensino públicas ou privadas.

• IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE ESTUDANTES 
DOMICILIARES E ESCOLARES. Acesso a certifi -
cações, competições, concursos e preservação 
da modalidade escolhida e isonomia aos pais.

• SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO DE 
OPÇÃO PELA EDUCAÇÃO DOMICILIAR. Sem exi-
gências desiguais ou burocráticas, possibilitando o 
cadastro mediado por associações e organizações.

• PROTEÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE OPTAREM PELA 
EDUCAÇÃO DOMICILIAR. Que o Estado atue para 
coibir discriminações e restrições contra as famí-
lias educadoras.

• FLEXIBILIDADE DO SISTEMA AVALIATIVO E 
CERTIFICADOR. Adoção de um modelo básico 
de certifi cação oferecido pelo sistema de ensino, 
tendo os ciclos de aprendizagem como referência, 
e concessão de liberdade às famílias para opta-
rem por avaliações aplicadas por instituições de 
ensino públicas ou privadas;

• PROTEÇÃO DA AUTONOMIA FAMILIAR. Que a 
escolha da educação domiciliar seja preservada 
sem embaraço do Estado e sem imposição de 
consequências injustas ou desiguais.

PELO JUSTO RECONHECIMENTO 
DA EDUCAÇÃO DOMICILIAR 
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