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Oportunidade para cada criança aprender desde que nasce ao sucesso na carreira 
 
Considerando que, 
 
 • Universalmente, alta qualidade da pré-escolar fornece grandes benefícios ao longo da  

vida para as crianças e os benefícios económicos e sociais sólidos para as 
comunidades em que vivem. Infelizmente, desses benefícios só beneficiam as crianças 
e famílias que têm a sorte de encontrar e pertencer a programas de alta qualidade. 
Famílias com baixos rendimentos não tem essa oportunidade. 

  
• A Infância afeta diretamente a vida adulta. As primeiras experiências e os ambientes 
em que as crianças se desenvolvem em seus primeiros anos pode ter um impacto 
duradouro sobre o sucesso mais tarde na escola e na vida. 

 
•. As disparidades crescem rápidamente na infância. Aos 3 anos, filhos de pais com 
cursos superiores ou com os secundários terminados têm vocabulários 2 a 3 vezes 
maior do que aqueles cujos pais não tinham concluído o ensino médio no momento em 
que estas crianças chegam à escola, estas já estão atrás das outras crianças a não ser 
que estes estejam envolvidos em uma linguagem e ambiente rico cedo na vida. 

 
• A diferença de oportunidade é a maior crise para as escolas da América enfrentam. Se 
cada criança tiver uma oportunidade para o sucesso, cada estudantes deve ter a 
oportunidade de aprender. 

 
•. Temos que acabar com a falha nas oportunidades para todos na educação. Devemos 
comprometer-nos a eliminar a diferença de oportunidades tendo como objetivo construir 
uma nação mais forte, mais segura e mais próspera. 

 
•. As escolas de distritos ricos muitas vezes são capazes de substituir recursos- 
perdidos que ampliam a oportunidade através de um maior apoio fiscal, que bairros 
mais pobres não podem. Ter um sistema de educação de qualidade para todos os 
alunos, independentemente de seus CEPs não é apenas a medida democrática para a 
liderança, é cada vez mais o principal determinante do destino econômico de uma 
nação. 

 
•. Investir na capacidade que todos os alunos têm de frequentar a faculdade, 
independentemente da situação económica, é uma das coisas mais importantes que o 
governo pode fazer para aumentar a nossa economia a curto prazo e assim tornar a 
nossa economia na nossa sociedade mais forte a longo prazo. 

 
•. Nós todos ganhamos com a oportunidade para os estudantes qualificados de 
frequentar a faculdade é expandida para mais e mais comunidades. A cura para o 
câncer, novas fontes de energia, a próxima grande invenção depende da obtenção de 
gênios, de todas as pessoas e comunidades do nosso estado. 

 

• Investimentos do governo em pesquisa científica básica compensa a longo prazo, mas 
o financiamento da investigação federal diminui ano após ano comprometendo o sector 
médico, a agricultura industrial, e a inovação econômica. 
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Portanto para ficar resolvido, a SEIU tem que: 

1. Irá garantir que cada criança ou familiar tenha acesso a programas pré-escolares 
públicos de alta qualidade. 

2. Acredite que os estados e o governo federal têm a responsabilidade de se certificar de que todas as 
crianças tem a oportunidade de aprender e de ter sucesso. 

3. Suportar a criação de novas faculdades e universidades mais acessíveis para que todos possam 
obter uma educação universitária livre de dívidas. 

4. Opõe-se a cortes no financiamento para a pesquisa cientifica básica e incentive o aumento do 
investimento a nível federal e estadual. 
 


