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Introdução 

 

A Petição n.º 109/XIII/1.ª, disponibilizada na página do Sindicato Independente de 

Professores e Educadores, deu entrada na Assembleia da República em 03 de maio de 

2016 e foi recebida na Comissão de Educação e Ciência no dia 6 do mesmo mês, na 

sequência do despacho do Vice-Presidente do Parlamento. 

 

 

I. A petição 
 
 

1. Os peticionários solicitam um calendário do Ensino Pré-Escolar igual ao dos restantes 

ciclos do Ensino Básico. 

2. Nesse sentido, em resumo, indicam o seguinte: 

2.1. A Lei de Bases do Sistema Educativo definiu o papel/função da Educação Pré-

Escolar; 

2.2. Desde então tem havido um desenvolvimento legislativo importante nesta matéria e 

a Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, que aprova a Lei-Quadro da Educação Pré-

Escolar, considera-a como “a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida”, proporcionando atividades educativas (fazendo a 

transição para a educação básica) e desempenhando uma função social de apoio à 

família; 

2.3. O tempo atribuído aos educadores de infância para preparação das suas atividades 

é diminuto e tem-lhes sido atribuído um tratamento desigual em relação aos 

docentes dos restantes níveis de Ensino Básico, particularmente no que respeita às 

interrupções letivas, desvalorizando a componente pedagógica desta educação; 

2.4.  Nos despachos de calendarização do ano letivo, nomeadamente no Despacho n.º 

7104-A/2015, “os tempos dedicados à avaliação no pré-escolar são 

obrigatoriamente coincidentes com o período de avaliação estipulado para o 1.º 

ciclo do Ensino Básico, com o objetivo de permitir a articulação desse processo 

avaliativo com os professores daquele nível de ensino”; 

2.5. Os educadores realizam avaliações em vários domínios, preparam o ano seguinte, 

articulam com o 1.º ciclo, “têm 25 horas de componente letiva, não têm redução a 

partir dos 50 anos de idade e trabalham até aos 66 anos de idade com crianças dos 

3 aos 5 anos”; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12790
http://sipe.pt/?1&it=peticao&co=7989
http://sipe.pt/?1&it=peticao&co=7989
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/1986/10/23700/30673081.pdf
https://dre.pt/application/file/561151
https://dre.pt/application/file/67626929
https://dre.pt/application/file/67626929
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2.6. O Ministério da Educação tem mantido a diferenciação entre o calendário da 

Educação Pré-Escolar e o do restante Ensino Básico, o mesmo acontecendo nas 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.  

3. Nestes termos, consideram que se verifica uma discriminação deste setor do ensino, 

solicitando “a mesma calendarização para todos os níveis do Ensino Básico”.  

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado 

o subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no 

artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei nº 43/90, de 10 de Agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto.  

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou qualquer 

iniciativa legislativa ou outra petição pendentes sobre a matéria. No entanto, na XI 

Legislatura foi apreciada uma petição e um Projeto de Resolução sobre a mesma 

matéria, a saber: 

 

Petição 
66/XI/1  

2010-05-25  Solicitam a aplicação à educação pré-escolar do 
calendário escolar estabelecido para o 1º e 2º ciclos 
do ensino básico.  

Concluída 

  

Projeto de 
Resolução 

168/XI  1 Recomenda ao Governo que seja aplicado à educação 
pré-escolar o calendário escolar estabelecido para os 1.º 
e 2.º ciclos do Ensino Básico.  

PCP  

 

3. O Sindicato justifica a apresentação da petição atual referindo o seguinte: “o trabalho 

das Educadoras de Infância tem sido substancialmente agravado, ano após ano 

implicando que, para além da componente letiva e não letiva a que estão sujeitas, ainda 

lhes acresce o trabalho colaborativo com os seus pares; a idade de aposentação subiu 

para 66 anos; as educadoras continuam inconformados com a discriminação; a 

composição da Comissão Parlamentar de  Educação e Ciência sofreu alterações, que 

esperam que possibilite uma análise e uma apreciação diferente da que tem sido feita”.  

4. De harmonia com o previsto no Despacho n.º 7104-A/2015 e respetivo anexo I, as 

atividades da educação pré-escolar iniciam-se em data previamente fixada (em reunião 

da direção do estabelecimento, os pais e os representantes do município), interrompem-

se 5 dias úteis no Natal e na Páscoa, 3 dias no Carnaval e terminam em 1 de julho de 

2016. O calendário para o ensino básico prevê o início do 1.º período letivo entre 15 e 21 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=11996
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=11996
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=11996
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=11996
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35413
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35413
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35413
https://dre.pt/application/file/67626929
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de setembro, cerca de 2 semanas de interrupção no Natal e na Páscoa, 3 dias no 

Carnaval e o término das atividades letivas em 3 ou 9 de junho, consoante sejam ou não 

anos de exame. Para os alunos do 4.º e 6.º anos com acompanhamento extraordinário, 

o termo do período letivo é em 12 de julho de 2016.  

5. Atento o referido, dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos e 

entende-se que é de considerar haver elementos novos de apreciação, não se verificam 

razões para o seu indeferimento liminar - nos termos do artigo 12.º da Lei de Exercício 

do Direito de Petição – pelo que se propõe a admissão da petição. 

6. A matéria peticionada insere-se, em primeira linha, no âmbito da competência do 

Governo. No entanto, “compete à Assembleia da República, no exercício de funções de 

fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do 

Governo e da Administração”.  

 

III. Tramitação subsequente 

 
 
1. Dado que se trata de uma petição que tem 1.517 subscritores, é obrigatória a sua 

audição perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1 da LDP) e a publicação no Diário da 

Assembleia da República/DAR (artigo 26.º, n.º1, alínea a), idem), mas não a 

apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a) da LDP). 

2. Propõe-se ainda que se questione o Ministro da Educação, os sindicatos de 

professores (FENPROF – Federação Nacional dos Professores, FNE – Federação 

Nacional dos Sindicatos da Educação, FENEI – Federação Nacional do Ensino e 

Investigação, Federação Portuguesa de Professores e SPLIU - Sindicato Nacional dos 

Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades), a Associação Nacional 

de Professores, o Conselho das Escolas, a Associação Nacional de Diretores de 

Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), a Associação de Estabelecimentos 

de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) e as Confederações de Pais e 

Encarregados de Educação (CONFAP e CNIPE) para que se pronunciem sobre a 

petição, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 20.º, 

conjugado com o artigo 23.º, da Lei de Exercício do Direito de Petição. 

3. Sugere-se que, no final, a Comissão pondere a remessa de cópia da petição e do 

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao Governo, para eventual 

apresentação de iniciativas legislativas ou para tomada das medidas que entenderem 

pertinentes, nos termos do artigo 19.º da Lei de Exercício do Direito de Petição. 
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4. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da 

data da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no nº 6 do artigo 17.º da citada 

Lei.  

 
 

IV. Conclusão 
 

 
1. A petição é de admitir; 

2. Dado que tem 1.517 subscritores, é obrigatória a sua publicação integral no DAR e a 

audição dos peticionários na Comissão, mas não a apreciação em Plenário; 

3. Deverão questionar-se as entidades referidas no ponto III.2. para que se pronunciem 

sobre a petição. 

 

Palácio de S. Bento, 2016-05-16 

 

 
A assessora da Comissão 

 
 
 

                                                                  Teresa Fernandes 


