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Ex.mo Senhor Presidente, 

Em resposta ao pedido de informação dirigido à FENPROF pelo Senhor Presidente da Comissão 
Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, através do Of. n.º 90/8ª – CECJD/2021, de 7 
de abril, relativo à Petição n.º 223/XIV/2.ª, a FENPROF formula a seguinte apreciação: 

 

1. Analisada a petição mencionada em epígrafe, constata-se que pretendem os peticionários a 
“Inclusão dos 0-3 anos no sistema educativo – Alteração da Lei de Bases do Sistema 
Educativo”. 

2. A FENPROF, desde o seu VII Congresso, em 2001, defende que a inclusão da resposta a 
crianças até aos 3 anos deve ser da tutela do Ministério de Educação, transcrevendo-se o 
expresso nos documentos: 

“A Primeira Infância é reconhecidamente estruturante para a formação da personalidade. 

Assim, e para uma efetiva igualdade de oportunidades, a responsabilidade educativa das 
crianças dos 0 aos 3 anos não pode ser atribuída exclusivamente à família. 

No país onde o maior número de mulheres trabalha a tempo inteiro, urge responsabilizar toda 
a sociedade na educação de todas as crianças. 

O Estado, sob a tutela do Ministério da Educação, deve implementar na rede pública 
estabelecimentos de qualidade para a primeira infância (creches) assegurados por educadores 
de infância e pessoal auxiliar qualificado, reconhecendo o papel e o estatuto destes 
profissionais de educação no atendimento a este grupo etário.” 

3. No mesmo congresso, “defende a educação de infância desde os 0 anos, dada a necessidade 
da intervenção precoce”. 

4. O reconhecimento do exercício da docência em creche foi, durante anos, sendo assegurado 
pelo ME pela dinâmica existente nos equipamentos solidários ou privados, quando estes 
detinham as duas valências com caráter sequencial e permanente. 

5. A resolução para o reconhecimento da docência em creche, apresentada com anteprojeto de 
despacho do SEAE e com parecer da FENPROF, foi suspensa em 2001, por força da 
alteração do quadro político, não mais tendo, até hoje, o ME aceitado a sua concretização, 
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pese embora os inúmeros pedidos e ações desenvolvidas pela FENPROF no sentido da 
reversão daquela decisão. 

6. O perfil do desempenho encontra-se definido no Decreto-Lei n.º 241/2001, de 20 de agosto, e 
determina que os educadores de infância devem ser capacitados para o desenvolvimento de 
funções no quadro da educação de crianças com idades inferiores a 3 anos. 

7. Pelo exposto, a FENPROF acompanha o que é peticionado: a “Inclusão dos 0-3 anos no 
sistema educativo” para reconhecimento da docência aos educadores em creche. 

 

A finalizar o cumprimento do seu dever, no respeito pela Assembleia da República no pedido para 
se pronunciar sobre a Petição n.º 223/XIV/2.ª, a FENPROF serve-se desta oportunidade para reiterar, 
uma vez mais, o pedido de informação que enviou a V. Ex.ª em 4/12/2020, através do nosso ofício 
com a referência FP-240/2020, que se anexa, já que aquele continua por satisfazer. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pel’O Secretariado Nacional  

 

Mário Nogueira 
(Secretário-geral) 


