
 

 

 
Grupo Parlamentar 

 
 

Exmo/a Senhor/a Presidente 

da Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

 

S. Bento, 8 de fevereiro de 2021 

 

Assunto: Audição da equipa de investigação do estudo “Crianças em Portugal e ensino a              

distância: um retrato” 

Um grupo de investigadoras e investigadores da Nova School of Business and            

Economics, do Ambition Institute e do European Center for Advanced Research in            

Economics and Statistics realizou um estudo intitulado “Crianças em Portugal e ensino a             

distância: um retrato”. 

O estudo visa contribuir para informar o debate em torno das opções tomadas na              

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 que estabelece medidas excecionais           

e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da              

doença COVID-19.  

Utilizando informação estatística, o estudo traça um retrato das condições de vida das             

crianças menos favorecidas em Portugal e das desigualdades educacionais que existiam           

antes da pandemia. Nesse retrato são avaliadas as condições habitacionais e o entorno             

da residência, a alimentação, as condições socioeconómicas dos alunos e o seu impacto             

no desempenho escolar. Complementarmente, o documento apresenta o resumo de          
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alguns estudos sobre os efeitos desiguais do ensino a distância, realizados durante o ano              

de 2020 em países como o Reino Unido e Alemanha. 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem alertado em diversas ocasiões para o              

aumento das desigualdades sociais no contexto da crise pandémica e do ensino não             

presencial. O conhecimento da situação real das crianças em idade escolar é            

fundamental para avaliarmos o funcionamento do presente ano letivo e as medidas a             

tomar no imediato e a médio prazo para reduzir as desigualdades sociais e o seu               

impacto no acesso à Educação. 

A matéria abordada no estudo “Crianças em Portugal e ensino a distância: um retrato” é,               

portanto, do maior interesse para a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e            

Desporto. Pelo que a equipa de investigação deverá ser ouvida nesta Comissão. 

 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do            

Bloco de Esquerda requer, com caráter de urgência, a audição da equipa de investigação              

do estudo “Crianças em Portugal e ensino a distância: um retrato”. 

 

A Deputada do Bloco de Esquerda, 

Joana Mortágua 

Alexandra Vieira 
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