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        Para 

                                             Assembleia da República 

                                                           Comissão de Educação e Ciência 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Comissão de Educação  

e Ciência 

 

Via Correio eletrónico: 8CEC@ar.parlamento.pt 

 

Vem o SPLIU – Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e 
Universidades, conforme solicitado no ofício nº 316/8ª-CEC/2016, pronunciar-se sobre o 
conteúdo da Petição nº 109/XIII/1ª, relativa ao “Calendário do ensino pré-escolar igual ao 
dos restantes ciclos do Ensino Básico”: 
 

Embora reconhecendo a importância de uma crescente resposta às necessidades da família, 

no que concerne a uma maior permanência das crianças nos seus estabelecimentos de 

educação pré-escolar públicos, acentuando-se nos últimos anos, nunca é demais voltar a 

esclarecer que o Governo se baseou em pressupostos com mais de 20 anos de existência, 

descurando as significativas alterações que se operaram na educação pré-escolar até agora. 

Desde há mais de 20 anos para cá, para além duma oferta mais abrangente (crianças de 4 e 

5 anos), foi também criada uma carreira única, a atribuição de grau de licenciado aos 

Educadores de Infância, criação de uma Lei-quadro e orientações Curriculares, 

Reorganização da Rede Escolar, criando Agrupamentos de Escolas envolvendo todos os graus 

de ensino desde o pré-escolar. 

Neste contexto, mais uma vez reforçamos a PERTINÊNCIA desta Petição, mesmo 

reconhecendo que as famílias têm necessidade de uma estrutura que vise assegurar a 

ocupação dos tempos livres das suas crianças, quer durante o ano letivo, quer após o 

encerramento dos períodos letivos. 
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Acresce que, estas necessidades e preocupações não dizem respeito apenas às crianças do 

ensino pré-escolar. As crianças do 1º ciclo, sobretudo as mais novas, com idades entre os 6 

e 9 anos, terão as mesmas necessidades, as mesmas preocupações.  

Sobre esta situação o Governo nunca se pronunciou, gerando, por isso, uma desigualdade 

entre educadores e professores do 1º ciclo. Logicamente que essa desigualdade é sentida 

nas famílias (incluindo as crianças em causa) em que há alunos a frequentar o mesmo 

estabelecimento de ensino, uns frequentando o pré-escolar, outros o 1º ciclo o que constitui 

um problema comum aos dois graus de ensino. 

Ora, se o Estatuto da Carreira Docente veio a criar uma carreira única, definindo a duração 

dos períodos de interrupção, IGUAIS para todos os DOCENTES do ensino não superior, sendo 

certo que durante estas interrupções são reservados os momentos para avaliação, reuniões 

de caráter pedagógico e formação, entre outros, este Despacho objeto de contestação nesta 

Petição, IMPEDE, que estas interrupções sirvam para os referidos momentos de avaliação 

que são muito relevantes e indispensáveis para uma prática pedagógica de qualidade, 

conforme se prevê nos normativos legais para a educação pré-escolar, em que é referida 

uma ARTICULAÇÃO entre profissionais de diferentes ciclos, nomeadamente pré-escolar e 1º 

ciclo. 

A medida imposta pelo Despacho em apreço, que veio aumentar significativamente o 

número de dias letivos, põe em causa a referida avaliação, no que diz respeito à atividade 

docente dos profissionais e também as aprendizagens realizadas pelos alunos. 

Parece-nos que as consequências deste Despacho se refletem, ainda, em GRAVES 

desfasamentos (nos inícios de períodos e nas interrupções) em toda a dinâmica pedagógica, 

porque deixou de ser possível programar atividades de articulação vertical no final dos 

períodos (Natal, Carnaval, ou na Páscoa), bem como atividades conjuntas no final do ano 

letivo. 

Quando se fala em ARTICULAÇÃO, não faz qualquer sentido situações como esta 

acontecerem nos Agrupamentos de Escolas, pois remetem os EDUCADORES DE INFÂNCIA 

para uma marginalidade profissional, logo, injusta. Os Educadores de infância, com a 

alteração induzida por este Despacho n.º 19301/2002, estão globalmente a lecionar mais 23 

dias que os restantes docentes, o que representa anualmente, mais 204 dias. 

É esta situação que se pretende? NÃO. 

Convém não esquecer o seguinte: 

- Em 1997, o Pré-escolar foi reconhecido como a Primeira etapa da Educação Básica; 
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- Em 1998 foi assinado um protocolo com o ME, que ainda está em vigor, que prevê que haja 

uma resposta SOCIAL para os Jardins de Infância públicos, cujas verbas são equacionadas 

anualmente para serem aplicadas na componente social (serviço de almoço, prolongamento 

do horário, quer após os períodos letivos, quer durante as INTERRUPÇÕES LETIVAS). 

- No Decreto-Lei n.º 240/2001 que define o Perfil Específico do Desempenho do Educador 

de Infância, não se vislumbra nenhum fundamento PEDAGÓGICO relevante que justifique 

um calendário escolar DIFERENTE do 1º ciclo do ensino básico; 

- Um despacho posterior a 2002 (ano do despacho “sinistro”), designadamente o Despacho 

n.º 17 931 de 3 de julho de 2008 estabeleceu que o calendário do pré-escolar deve ser 

articulado com o 1º ciclo. Assim, a diferença das interrupções letivas são totalmente 

incoerentes com este despacho e de modo algum serve os interesses das crianças para quem 

as interrupções letivas são estabelecidas; 

- Existe uma Lei-Quadro da Educação Pré-escolar (Lei nº 5/ 97, de 10 de fevereiro); 

- Existem RECOMENDAÇÕES aprovadas pelo CNE;  

- Existe a Circular nº 17 / Direção-Geral de Inovação e do Desenvolvimento Curricular/DEPEB 

de 10 de outubro de 2207 salientando o conceito de UNIVERSALIZAÇÃO, aprovado pela 

Assembleia da República; 

- Existem, há largos anos, várias Petições /Recomendações /projetos de Resolução…, que 

ficaram no esquecimento, de quem não tem vontade política em resolver...e no pensamento 

de que quem está a sofrer as consequências do que está ou ficou ainda por resolver...; 

Vejamos, 

O fator SOCIAL não pode prevalecer sobre o EDUCATIVO, nem os recursos educativos 

(nomeadamente, os DOCENTES) deverão dar respostas à componente de apoio às famílias. 

No 1º ciclo esta situação não se verifica, como todos sabemos, o que é discriminatório, 

porque os educadores de Infância (mesmo os do Ensino Especial), têm dificuldades (uma vez 

que integram o conselho escolar) em participar nas reuniões de avaliação e planificar no fim 

dos períodos letivos em conjunto com os outros docentes, seus colegas, carecendo, por isso, 

de um tempo COMUM de articulação de forma metodológica. 

Por fim, acresce mencionar que, com a criação da Lei – Quadro do Pré-escolar, considera-se 

“desadequado” o Decreto-Lei que estabelece o Estatuto dos Jardins de Infância, (nº 

542/1979), pelo que o SPLIU, solidariamente com os Educadores de Infância solicita a sua 

imediata REVOGAÇÃO, pela inutilidade face à realidade. 
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Nestes termos e face ao exposto, vem o SPLIU, em sintonia com os conteúdos dos ora 

Peticionários, manifestar também o seu DESACORDO em relação à manutenção de um 

calendário escolar DIFERENTE/ESPECÍFICO para os Educadores de Infância. 

 

POR UM CALENDÁRIO ESCOLAR IGUAL PARA TODOS OS NÍVEIS DO ENSINO BÁSICO! 

 

  A Direção Nacional 

 

 

 


