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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Lei de Bases do Sistema Educativo estabelece a educação pré-escolar como primeira etapa

da educação básica, funcionando de forma “complementar e ou supletiva da acção educativa da

família, com a qual estabelece estreita cooperação” (artigo 4º da Lei n.º 46/86, de 14 de outubro,

na sua redação atual).

A educação e os cuidados da primeira infância são cada vez mais considerados uma base para

a educação e para a formação ao longo da vida. Exemplo disso é o Parecer n.º 8/2008 do

Conselho Nacional de Educação sobre "A Educação das Crianças dos 0 aos 12 anos", que

salienta: "[a] educação dos 0 aos 6 anos é decisiva como pilar para o desenvolvimento

educativo das crianças e é factor de equidade".

Entretanto, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, em consulta pública até 25

de outubro de 2021, avançou o objetivo de “[r]eforçar os apoios à frequência de creches e pré-

escolar assegurando às famílias de menores recursos um acesso tendencialmente gratuito,

integrando o ensino a partir dos três anos de idade na escolaridade obrigatória no médio prazo”.

Nesse sentido, importa saber se a rede pública do pré-escolar está preparada para esse

alargamento da escolaridade obrigatória. Importa conhecer quantas vagas existem na atual rede

de educação pré-escolar, bem como quantas crianças, em particular de 3 e 4 anos, têm ficado

de fora apesar de as suas famílias terem manifestado vontade de as colocar nos jardins de

infância. Importa ainda conhecer quantas vagas será necessário criar para uma educação

universal a partir dos 3 anos e, atendendo a preceito constitucional do direito à educação, qual o

plano de ampliação da rede pública do pré-escolar.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governo, através do

Ministro da Educação:

- o Mapa das atuais vagas de pré-escolar;



- o Estudo das atuais e futuras necessidades da rede de pré-escolar;

- o Plano de ampliação da rede pública do pré-escolar com vista à universalização do acesso.

Palácio de São Bento, 26 de outubro de 2021

Deputado(a)s

JOANA MORTÁGUA(BE)

ALEXANDRA VIEIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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