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      Exmo. Senhor  

      Professor Doutor Alexandre Quintanilha  

      Presidente da Comissão de Educação e 

      Ciência  

      Assembleia da República 

 

 

Braga, 17.06.2016   V/Refª: Ofício nº 317/8ª-CEC/2016                N/Ref.ª 100/GP/2016 

 

 

Assunto: Petição nº 109/XIII/1ª – Pedido de Informação  

 
 
Excelência, 

 

Em resposta ao solicitado pelo ofício identificado em epígrafe, datado de 01 de junho de 2016, a 

Associação Nacional de Professores (ANP) pronuncia-se sobre o teor do assunto. 

 

Relativamente ao teor inserto e vertido na petição em equação, a Associação Nacional de Professores, 

no exercício do direito de pronúncia, de acordo com a Lei do Exercício do Direito de Petição previsto 

na Lei nº 43/90 de 10 de agosto, alterada pelas Leis nºs 6/93 de 1 de março, 15/2003 de 4 de junho e 

45/2007 de 24 de agosto, entende que a pretensão formulada pelo ora peticionante deverá ser atendida, 

ou seja, o calendário escolar do ensino Pré-escolar deverá ser igual ao dos restantes ciclos do Ensino 

Básico, pelos motivos que infra se explanam: 

 

Com efeito, o teor inserto na petição refere a importância da Educação Pré-escolar no Sistema 

Educativo, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986. Também muito 

importante, a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro) realça a 

Educação Pré-escolar como “a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo 

da vida”. Enfatiza a sua função educativa a qual contribui para uma igualdade de oportunidades no 

acesso à escola e ao sucesso nas aprendizagens. De facto, os educadores têm vindo a ser tratados pela 

tutela de uma forma desigual relativamente aos restantes docentes dos outros ciclos de ensino, 

nomeadamente no que respeita às interrupções letivas. A Carreira de Professor é considerada um 
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corpo especial da Administração Pública dotado de uma carreira própria, específica e única. Nesta 

medida, a ANP concorda com o peticionário no que respeita a um horário letivo igual para todos os 

docentes, a mesma calendarização para todos os níveis de ensino independentemente do nível, ciclo 

de ensino, grupo de recrutamento ou área de formação. Os sucessivos despachos sobre a organização 

do ano letivo emanados pelo Ministério da Educação e Ciência têm diferenciado o calendário do Pré-

escolar e o calendário da restante educação básica o que, não concordamos e exige-se que todos os 

normativos produzidos futuramente sobre o calendário escolar para o ensino, definam a mesma 

calendarização para todos os ciclos do ensino básico. É da mais elementar justiça devolver dignidade 

e respeito aos Educadores de Infância designadamente na sua função educativa e que a animação 

socioeducativa compete ao Estado resolver. 

 

Face a tudo o anteriormente expendido, a Associação Nacional de Professores entende ser uma 

questão de equidade e justiça entre todos os docentes dos diferentes níveis de ensino a existência de 

um calendário escolar único para o Pré-escolar e restantes níveis do ensino básico, pelo que concorda 

totalmente com o peticionário. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Presidente da Direção Nacional da  

AssociaçãoNacional de Professores, 

(Paula Figueiras Carqueja) 


