
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- O despacho de matrículas para o ano letivo 2016/2017 previa a universalização da oferta do

pré-escolar aos 4 anos de idade, mas esse objetivo não foi cumprido. Prova disso foram as

inúmeras contestações das famílias desde Agosto do ano passado, por manifesta falta de vagas

prometidas para os seus filhos.

- De acordo com dados disponibilizados pela tutela, "a resposta às crianças de 5 anos está

assegurada e relativamente às de 4 anos temos taxas de cobertura de perto de 100% nas

regiões do Norte, Centro, Alentejo e Algarve e de cerca de 90% em Lisboa".

- A área metropolitana da capital chega ao fim do ano letivo de 2016/2017 e perspetiva o

próximo ano letivo sem soluções para 10% dos alunos desta idade, cerca de 3.000 crianças.

- O governo tem o compromisso de universalizar a oferta do pré-escolar, desde os 3 anos de

idade, até ao final da legislatura, em 2019. Um compromisso recentemente reforçado por

diplomas aprovados, no mês passado, na Assembleia da República.

- À comunicação social, o Ministério da Educação afirmou não garantir que o problema esteja

resolvido no arranque do próximo ano letivo. Uma declaração preocupante, tendo em conta que

o Sr. Ministro da Educação já garantiu, por diversas vezes, que a universalização aos 4 anos

seria concretizada em 2017, de resto até com verba para tal no Orçamento de Estado. Acresce

que o governo tem o compromisso de universalizar a oferta o pré-escolar, desde os 3 anos de

idade, até ao final da legislatura, em 2019. Um compromisso recentemente reforçado por

diplomas aprovados, no mês passado, na Assembleia da República.

- Segundo uma nota enviada à imprensa, o gabinete do Ministro Tiago Brandão Rodrigues

assume apenas que "o que o Ministério pode garantir é que está a trabalhar para que a limitação

na cobertura que neste momento existe ao nível dos 4 anos, na área da Grande Lisboa, seja



significativamente mitigada".

- Esta é uma incerteza inaceitável para as famílias, numa altura em que começam as matrículas,

as quais, por norma, no pré-escolar começam, via internet, a 15 de abril e terminam a 15 de

junho.

- O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas

(ANDAEP) contou que, nas reuniões que têm feito com as escolas, "reuniões regionais", os

responsáveis do ministério "ainda não" apontaram medidas específicas para compensar as

falhas na rede.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

As Deputadoas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1. Confirma que o pré-escolar não é ainda acessível a todas as crianças de 4 anos?

2. Confirma que na Área Metropolitana de Lisboa o ano letivo que agora termina deixou

de fora 10% das crianças com 4 anos de idade, num total próximo das 3.000?

3. O que está o Ministério da Educação a fazer para garantir que no próximo ano letivo

todas as crianças com 4 anos de idade tenham acesso ao pré-escolar, seja em Lisboa,

seja em qualquer outro ponto do país?

4. Pode o Governo garantir às famílias que todos os seus filhos com 4 anos de idade

serão matriculados no pré-escolar no ano letivo 2017-2018?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 17 de Abril de 2017

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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