
% de crianças 0-12 para as quais a província 
criou espaço regulamentado-2012 

QUESTÃO 

O velho ditado diz que “ é preciso uma vila toda para criar uma criança”e isso é mais 
verdade agora do que nunca. Familias tem lutado com o alto  custo de criar uma criança. 
Para muitas familias cuidado infantíl é a segunda maior despesa depois de moradia. O 
custo médio mensal para cuidados infantis no Canada é de $761 para bebês, $701 para 
crianças entre 1 e 3 anos e $674 para crianças em idade pré-escolar 

CONTEXTO 

Além do alto custo,  assistência à infância pode ser difícil de encontrar, independentemente da renda. Canadá 

regulamentou espaços de assistência à infancia para menos de um quarto de todas as crianças entre 0 e 5 anos de idade e  

para uma em cada cinco crianças entre 0 e 12 anos de idade. 

Apesar da necessidade, o  Canadá não tem um program nacional de assistência à infância. O governo federal fornece 

benefício em dinheiro para pais, chamado Universal Child Care Benefit (UCCB). Mesmo com o plano de aumentar o UCCB 

este ano, pais irão receber $1,920 por ano para cada criança com menos de 6 anos. Isso não vai cobrir nem um quarto dos 

custos com assistência à infância. O benefício em dinheiro não garante a exista suficiente de espaços regulamentados para 

atender as necessidades. 

Com dezenas de milhares de crianças na lista de espera por 

assistência à infância a preços acessíveis e famílias lutando 

para achar na comunidade assistência à infancia de alta 

qualidade, a necessidade de um sistema nacional de 

assistência à infância é clara.  Garantir que pais possam 

acessar assistência à infacia a preço acessível, consistente e 

segura é um apoio as famiília e prepara as crianças para o 

sucesso no futuro. Assistência infantil regulamentada e de 

alta qualidade é do interesse de todos os Canadenses.  

PERGUNTAS  

1. Como  o seu partido irá enfrentar o alto custo da 
assistência à infância e à falta de espaços subsidiados? 

2. Será que o seu partido irá introduzir um sistema nacional 
de aprendizado e de cuidado infantil precoce, que é acessível 
a todos? 

RECURSOS 

 Para mais informações e fichas técnicas adicionais nesta 

série: http://spno.ca/canada-votes-2015  
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