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Exmo. Senhor   

              Dr. Firmino Marques   

              Presidente da Comissão de Educação,  

              Ciência, Juventude e Desporto   

              Assembleia da República  

  

 

Braga, 26.04.2021    V/Refª: Of. n.º 90/8ª – CECJD/2020               N/Ref.ª 053/GP/2021  

 

  

 Assunto: Petição nº 223/XIV/2ª – Pedido de Informação   

 

  

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

(ANP), vem no exercício do direito de pronúncia nos termos da 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, entendemos que a pretensão formulada pela ora peticionante deverá 

ser atendida em sede legislativa.  

 

I – PARECER DA ANP SOBRE A PETIÇÃO PROPRIAMENTE DITA:  

 

 A ANP, após leitura e análise do vertido na petição nº 223/XIV/2ª, concorda totalmente com o seu teor 

e apoia a pretensão justíssima nela formulada, a alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo (artigos 

4º, 5º, 30º e 31º da Lei nº 46/86, de 14 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 115/97, 

de 19 de setembro e Lei nº 49/2005, de 30 de agosto), considerando que: 

 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos as Nações Unidas proclamaram que a infância tem 

direito a cuidados e assistência especiais (preâmbulo); 

 

 Todas as ações/critérios vertidos nos artigos referidos em epígrafe são aplicados a todas as 

crianças desde a sua entrada na creche ou na educação pré-escolar, (…) os objetivos vertidos 

no artigo 5º, são aplicáveis e com a mesma intencionalidade e com os mesmos profissionais 

académicos com a habilitação mínima exigida de Mestrado quer na educação pré-escolar (0-6), 

quer nas Creches (0-3) ou seja, a Creche atualmente não é apenas um local de guarda das 

crianças mas, um local educativo assegurado por profissionais especializados;  

 

 (…) aplicação de critérios de discriminação positiva que visem a compensação social e educativa 

dos alunos economicamente mais carenciados (artigo 30º da Lei de Bases e Portaria n.º 

271/2020 de 24 de novembro, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social); 

 

 Também, no artigo 73º da Constituição da República Portuguesa, nossa lei fundamental, prevê 

o direito à educação e o propósito de democratização da educação, contribuindo para a 

igualdade de oportunidades e para a superação das desigualdades económicas, sociais e 

culturais. E, reforçando o desígnio da democratização da educação, dispõe que incumbe ao 

Estado não só assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito como estabelecer, 

progressivamente, a gratuitidade de todos os graus de ensino. 
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 A ANP concorda com a alteração da nomenclatura de Educação Pré-escolar para Educação de 

Infância a aplicar em toda a legislação do sistema educativo, independentemente do Ministério 

com a tutela da Educação, no que a tudo diga respeito às crianças dos 0 aos 6 anos de idade.  

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

A Presidente da Direção Nacional da  

Associação Nacional de Professores,  

 

 
       (Paula Figueiras Carqueja) 

 


