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Decreto-Lei nº 37/2008, de 24 de Novembro

IDADE DE INGRESSO DO ENSINO BÁSICO INTEGRADO

Decreto-Lei nº 37/2008
de 24 de Novembro

As crianças que completem 6 anos de idade até 31 de Dezembro, ingressam no ensino 
básico, que é universal e gratuito, em conformidade com nº 2º do artigo 17º da Lei nº 103/
III/90, de 29 de Dezembro.

Tal regime de ingresso, porém, só será aplicado a partir do ano lectivo que vier a ser 
estabelecido em diploma próprio, diploma esse que ainda não foi editado, conforme dispõe 
o nº 1 do artigo72º da citada Lei. 

O estado de desenvolvimento do sistema educativo nacional reclama, de há um tempo 
a esta parte, que o referido regime de ingresso se aplique a todas as crianças que completem 6 
anos de idade até 31 de Dezembro, contribuindo assim para a correcção das assimetrias de 
desenvolvimento local e assegurando a igualdade no acesso aos benefícios da educação.

Nos termos do nº 1 do artigo 72º da Lei nº 103/III/90, de 29 de Dezembro, na nova redac-
ção dada pela Lei nº 113/V/99, de 18 de Outubro; e  

No uso da faculdade conferida pela alínea c) do nº 2 do artigo 203º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º
Idade de ingresso no ensino básico

A partir do ano lectivo 2008/2009, as crianças que completem 6 anos de idade até 31 
de Dezembro, podem ingressar no ensino básico.

Artigo 2º
Produção de efeitos

O presente diploma produz efeitos a partir do ano lectivo a que se refere o artigo an-
terior.

 Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 

José Maria Pereira Neves - Vera Duarte

Promulgado em 13 de Novembro de 2008.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES

Referendado em 19 de Novembro de 2008.

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves


