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JUSTIFICATIVA - PL 0562/2021 

A presente proposição legislativa dispõe sobre a Educação em Tempo Integral na 
Primeira Infância. 

Desde a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990 na 
cidade de Jomtien, Tailândia, nações do mundo todos vem promovendo ações em pró de uma 
educação de qualidade para todos e todas e entre estas nações, o Brasil, também vem através 
de legislações e ou decretos, melhorar a educação pública. 

Nas últimas décadas, tem se fortalecido os debates sobre educação integral e 
educação em tempo integral e pesquisadores da primeira infância, entendem como positivo a 
ampliação do tempo de permanência dos bebês e crianças pequenas nas unidades 
educacionais, entendendo que, investir em uma educação de qualidade contribui para que a 
sociedade combata a pobreza, colabore com o crescimento da economia, minimize a violência, 
garanta o acesso a outros direitos, entre outras. Percebe-se que os benefícios são positivos. 

Há no mundo, experiências exitosas de educação em tempo integral na primeira 
infância, como por exemplo, Japão, Portugal, a região da Galícia, Finlândia, Dinamarca, entre 
outros. Em nosso município há centros de educação infantil em que as crianças ficam em 
tempo integral, contudo, percebe-se a necessidade de articular ações para reestruturar estes 
centros, desenvolvendo diretrizes para melhor qualificar os tempos e espaços destas unidades. 

Indo nesta direção, esta proposta, fortalece o segundo eixo estratégico do Plano 
Municipal da Primeira Infância: Garantir a todas as crianças na primeira infância educação, 
cuidados e estímulos que contribuam para seu desenvolvimento integral e somando a isso, 
busca-se com esta proposição, atender o que rege a meta 09 Garantir a proteção integral e o 
pleno desenvolvimento para crianças entre 0 e 6 anos de idade do Plano de Metas do 
município de São Paulo. 

Conclui-se que, este PL, justifica-se pela necessidade do Município de São Paulo 
ofertar às crianças pequenas, uma educação que promova a inclusão, a equidade e a 
integralidade. Uma educação em tempo integral nas Escolas Municipais de Educação Infantil 
de São Paulo tem como premissa que o tempo a mais na escola só tem significado se propiciar 
experiências significativas, contribuindo para as aprendizagens das crianças, para que a 
qualidade do atendimento assegure aos bebês e crianças o bem-estar e o enriquecimento de 
experiências de vida garantido assim que o Currículo da Cidade - Educação Infantil seja 
desenvolvido em sua integralidade. 

Diante do exposto, rogo pelo apoio dos nobres pares. 
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