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Proposta de Lei n.º 100/XIII/3.ª

Aprova o Orçamento do Estado para 2018

Proposta de aditamento

CAPÍTULO IX

Outras disposições

Artigo 141.º B

Aumento do número de salas do ensino pré-escolar na rede pública
1 - Em 2018 o Governo assegura a abertura de, pelo menos, 150 novas salas de 
educação pré-escolar da rede pública, em articulação com os municípios e de acordo 
com as respetivas Cartas Educativas, visando garantir o acesso à educação pré-escolar a 
todas as crianças a partir dos três anos.
2 – A abertura de salas de educação pré-escolar prevista no número anterior deve ter 
previamente asseguradas as condições necessárias ao cumprimento do papel e 
orientações curriculares da educação pré-escolar, designadamente quanto a condições 
físicas, número e qualificação de trabalhadores, nomeadamente assistentes 
operacionais e docentes.

Assembleia da República, 17 de novembro de 2017

Os Deputados,

Paulo Sá

Miguel Tiago

Ana Mesquita

Ana Virgínia Pereira

Nota justificativa: A Constituição da República Portuguesa, no âmbito da realização da 
política de ensino, atribui ao Estado, no seu artigo 74.º, a responsabilidade pela criação 
de um sistema público e desenvolvimento do sistema geral de educação pré-escolar, 
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devendo ser assegurada a existência de uma rede de estabelecimentos públicos de 
ensino que cubra as necessidades de toda a população.

Subsistem ainda hoje insuficiências várias da rede pública de educação pré-escolar, 
particularmente nas zonas urbanas de média e grande dimensão, comprometendo o 
acesso em condições de igualdade e de sucesso educativo para todos.

As famílias vêem-se empurradas para a oferta privada, a custos proibitivos, situação 
tanto mais agravada quanto mais for adiada a resposta da rede pública ao alargamento 
deste nível educativo às crianças a partir dos três anos de idade.

O PCP propõe, por isso, o alargamento da oferta da rede pública de educação pré-
escolar com a abertura de 150 novas salas em 2018, visando garantir a universalização.
deste direito às crianças a partir dos três anos de idade.
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