Um Plano de
Cuidados e
Oportunidades
Mais Cuidados Infantis, Maior Escolha
Para famílias com filhos pequenos, o acesso a cuidados infantis é de suma importância. Quando
os pais têm acesso a cuidados viáveis, um número maior deles pode optar por retornar ao
trabalho. Neste Orçamento, o Ontário está a fazer um investimento adicional de mais de $2,2 mil
milhões para incrementar os cuidados infantis e aumentar a sua viabilidade para um número
maior de famílias.

Cuidados Infantis Antes e
Depois do Horário Escolar

Cuidados Infantis Grátis
na Pré-escola

Mais Vagas de Cuidados
Infantis

Dar a famílias, com crianças
de até 12 anos de idade,
melhor acesso a programas de
cuidados antes e após o
horário escolar, exigindo que
os conselhos escolares
ofereçam esses programas na
maioria das escolas de ensino
básico.

Prover cuidados infantis, de
qualidade e viáveis para as
famílias com a introdução de
programas pré-escolares grátis
para crianças, de dois anos e
meio de idade até serem
elegíveis para o jardim de
infância, incrementando assim
as economias que as famílias
realizam com o jardim de
infância de tempo integral.

Ajudar mais de 100.000
crianças a ganhar acesso a
cuidados infantis de alta
qualidade - e oferecer apoio
financeiro adicional às familias,
com subsídios para cerca de
60 por cento de todas as
vagas novas.

Pré-escola Grátis
O Ontário está a:


Poupar às famílias uma média de $17.000, por criança, ao tornar os programas de
cuidados infantis na pré-escola totalmente grátis para crianças, de dois anos e meio até
serem elegíveis para o jardim de infância, a partir de setembro de 2020.



Investir $534 milhões durante os próximos seis anos para criar 10.000 vagas de
cuidados infantis de pré-escola dentro das escolas, e 4.000 em espaços comunitários,
para garantir que haja capacidade adequada.
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Investir $1,6 bilhão durante cinco anos em financiamento de capital para criar 45.000
novas vagas licenciadas de cuidados infantis na província.

Incrementar o Acesso e Melhorar o Sistema de Cuidados Infantis
O Ontário está a:


Prover $2,2 bilhões adicionais no período de três anos para aumentar o acesso aos
cuidados infantis e os tornarem mais viáveis para mais famílias em Ontário.



Prover, para mais de 1.800 crianças e suas famílias, nas comunidades das Primeiras
Nações, cuidados infantis melhores e culturamente relevantes, bem como programas
para crianças e famílias.



Prover $40 milhões durante o período de três anos para as comunidades das Primeiras
Nações em financiamentos adicionais para programas novos e existentes de cuidados
infantis nas reservas.



Apoiar os profissionais de cuidados infantis através do aumento de seus salários e
investir em sua contratação, retenção e desenvolvimento profissional.



Desenvolver uma grelha salarial para garantir que cuidados infantis de alta qualidade
continuam a ser providos por educadores engajados e bem preparados.

Ministry of Finance

