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Matosinhos, 24 de abril de 2021 

 

Assunto: Petição N.º 223/XIV/2.ª - Resposta ao pedido de informação  

 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

Deputado Firmino Marques.  

 

Nos termos do Ofício n.º 90/8ª – CECJD/2020, remetido por V. Exa, a ANVPC - 

Associação Nacional dos Professores Contratados vem, por este meio, pronunciar-se sobre o 

teor da Petição N.º 223/XIV/2.ª, da iniciativa da Associação de Profissionais de Educação de 

Infância – “Inclusão dos 0-3 anos no sistema educativo - Alteração da Lei de Bases do 

Sistema Educativo Texto Final da Petição”.  

Nas últimas 4 décadas a sociedade portuguesa registou alterações profundas, 

designadamente e entre outras, os novos tipos de famílias, a inserção massiva da mulher no 

mercado de trabalho, o aumento do tempo despendido nas deslocações casa-trabalho, a falta 

de proximidade dos ascendentes que permita o apoio no acompanhamento aos netos, que 

não tiveram reflexo nas devidas alterações na lei de bases do sistema educativo.  

Está amplamente considerada a importância dos primeiros anos de vida das crianças 

no desenvolvimento da sua personalidade e no seu processo de socialização. É neste período 

que as crianças apresentam um elevado ritmo de aprendizagem sobre as mais variadas 

dimensões (motoras, linguísticas, cognitivas, sociais), pelo que a inclusão dos 0-3 anos no 

sistema educativo promoverá a igualdade de oportunidades e a consecução do Direito à 

Educação plasmado na Constituição da República. 

Por outro lado, estamos conscientes das dificuldades que existem na alteração da lei 

de bases do sistema educativo, já que desde a sua aprovação em 1986 somente foi alterada 

por 3 vezes, em circunstâncias que incidiram na formação inicial de educadores e professores, 

na inclusão no ensino superior do Processo de Bolonha e no estabelecimento do regime da 

escolaridade obrigatória para as crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos.  
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Não foram possíveis realizar outras alterações na lei de bases, pela dificuldade na 

“criação de pontes” entre os diferentes atores educativos, sociais e políticos, na construção de 

soluções que assentes numa visão holística da Educação, dessem continuidade e integrassem a 

montante o que já está estipulado na Lei n.º 5/ 1997 de 10 de fevereiro sobre a consagração 

da universalidade da educação pré-escolar.  

Pelo exposto, somos a pronunciarmo-nos favoravelmente à inclusão dos 0-3 anos no 

sistema educativo, conforme é pedido pelo peticionário, na medida que em nosso 

entendimento, promoverá a igualdade de oportunidades de todas as crianças desde o 

nascimento no acesso à educação, permitirá o seu acompanhamento em todo o percurso 0-18 

anos da escolaridade obrigatória, constituindo-se igualmente uma importante medida no 

apoio às famílias e um incentivo à natalidade, lançando simultaneamente um grande e crucial 

desafio aos diferentes atores envolvidos na procura dos consensos indispensáveis para ser 

possível efetivar a alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção da ANVPC 


