
 

Serviço médico escolar                                                                                                          portugiesisch 

Informações para os pais e os educadores de infância  

O/a meu/minha filho(a) está preparado(a) 
para o jardim de infância?  
Critérios do ponto de vista médico escolar 
Este folheto informativo também está disponível em albanês, árabe, sérvio, inglês, francês, italiano, português, somali, 

espanhol, tâmil, tigrínia e turco. Consulte a página www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

Incentivar e desafiar a 

confiança e a curiosidade  

Durante os primeiros anos de vida, as 

crianças adquirem cada vez mais 

confiança para se desprenderem 

temporariamente da família e 

enfrentarem o mundo exterior com 

curiosidade. Os grupos onde as crianças 

brincam e as creches desempenham aqui 

um papel fundamental em termos de 

aprendizagem e de prática. A entrada 

para o jardim de infância entre os 4 e os 5 

anos de idade constitui, assim, mais um 

passo no desenvolvimento da criança. 

Nesta idade, ela sente-se pronta para 

passar uma manhã inteira no seio de um 

grupo maior (cerca de 18 a 25 crianças), 

com crianças da mesma idade e um 

pouco mais velhas, sob a orientação do 

educador de infância. Os estímulos do 

jardim de infância permitem que ela 

atinja as etapas de desenvolvimento 

próprias da sua idade. O plano curricular 

cantonal para o jardim de infância pode 

ser consultado em:  

www.vsa.zh.ch. 

 

 

 

 

 

Requisitos para um bom 

começo no jardim de 

infância 

Aos cinco anos de idade, a maioria das 

crianças reúne as condições físicas, 

socioemocionais e intelectuais 

necessárias para se sentirem receptivas 

e preparadas para enfrentar os desafios 

de um novo ambiente no jardim de 

infância.  

Quer durante o jogo e a criação livres, 

quer durante as aulas diárias “em círculo” 

e com orientação no jardim de infância, é 

importante que a criança esteja alerta e 

totalmente presente. O conhecimento da 

língua alemã é, neste contexto, uma 

vantagem.  

Algumas crianças necessitam de apoio 

para entrar no jardim de infância. A 

experiência demonstra que a recepção e 

a implementação do apoio oferecido 

resulta melhor quando as crianças são 

capazes de satisfazer a maioria dos 

requisitos descritos a seguir. Neste 

sentido, para a avaliação do sucesso 

relativo à entrada no jardim de infância, é 

importante que prevaleça não um ou 

outro aspeto individual, mas uma visão 

global do estado de desenvolvimento 

da criança. 

 

 

1. Requisitos físicos 

 De manhã, a criança em idade pré-

escolar está alerta, receptiva e capaz 

de participar ativamente no programa 

do jardim de infância. Isso requer uma 

noite de sono suficientemente longa e 

sem perturbações. 

 Antes de ir para o jardim de infância, a 

criança toma um pequeno almoço 

próprio para a sua idade e nutritivo. Já 

não sente necessidade de tomar o 

biberão. 

 É capaz de fazer o caminho para o 

jardim de infância a pé - sozinha ou 

inicialmente acompanhada. 

 Tem capacidade física para aguentar a 

manhã inteira. 

 A meio da manhã, a criança é capaz de 

desembrulhar, comer e beber a 

merenda que trouxe. 

A matrícula no jardim de infância é um passo importante na vida de uma criança. As 
crianças desenvolvem-se de maneira muito diferente e não de modo igualmente rápido em 

todas as áreas. Podem matricular-se todas as crianças que completem 4 anos de idade até 

31 de julho. Eis algumas considerações para um bom começo no jardim de infância. 
 

http://www.vsa.zh.ch/
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 Ela percebe quando tem de ir à casa 

de banho e é capaz de o fazer 

sozinha, necessitando apenas de 

pouca ajuda (p. ex., para desabotoar 

as calças).  

 A criança possui competências 

básicas e alguma destreza para 

correr, saltar e subir escadas, bem 

como para pintar, lavar as mãos e 

pôr e tirar peças de vestuário e 

calçado.  

 

2. Requisitos sociais e 

emocionais 

 A criança em idade pré-escolar é 

capaz de se separar das suas pessoas 

de referência durante toda a manhã 

e de se sentir bem sem elas no seio 

do grupo. A chupeta já não lhe faz 

falta. 

 Tenta exprimir os seus sentimentos e 

necessidades de um modo 

perceptível para os outros. 

 Esforça-se por estabelecer contacto, 

de forma adequada, com outras 

crianças e educadores. 

 Compreende as regras (dos jogos) e 

tenta aplicá-las. 

 Esforça-se por ser atenciosa e 

resolver conflitos sem violência. 

 Após um insucesso, ela sente-se 

capaz de tentar novamente. 

 É capaz de se deixar consolar. 

 

3. Requisitos intelectuais 

 A criança em idade pré-escolar 

interessa-se por coisas novas e 

desconhecidas e sente-se feliz com 

os seus sucessos. 

 Ela observa e acata instruções em 

jogos de movimento, trabalhos 

manuais e pintura. 

 

 

 

 

 

 

 É capaz de assimilar histórias e de as 

recontar em frases com várias 

palavras. 

 É capaz de entender e executar 

tarefas simples. 

 Demonstra resistência, i.e., 

consegue ficar quieta a ouvir ou a 

assistir, durante 5 a 10 minutos 

várias vezes ao dia, às ordens do 

educador de infância. 

 É capaz de se concentrar nos jogos, 

sabe aguardar e demonstra alguma 

perseverança. 

 

Inscrição antecipada no 

jardim de infância 

Independentemente do estado de 

desenvolvimento de uma criança, a 

entrada precoce no jardim de infância é, 

por lei, impossível.  

Inscrição tardia no jardim 

de infância 

Atrasar a entrada no jardim de infância 

é algo que deve ser bem ponderado. É 

importante, juntamente com os 

especialistas, planear o modo como a 

criança deverá receber o melhor apoio 

durante esse período intercalar. Para 

uma matrícula tardia no jardim de 

infância, deve ser apresentado um 

requerimento às autoridades educativas 

municipais. Recomenda-se uma 

avaliação médica do estado de 

desenvolvimento da criança. 

Acompanhamento escolar: 

Superar os desafios de 

forma positiva 

Passar o dia inteiro sem os pais, 

incluindo a hora das refeições e 

possivelmente a da sesta, num grupo 

grande com crianças de várias idades,  

constitui um desafio para as crianças 

em idade pré-escolar. Dependendo da 

experiência anterior e da personalidade, 

a criança pode encarar esse desafio 

como algo de estimulante, ou sentir-se  

sobrecarregada. Permita que o(a) 

seu/sua filho(a) tenha tempo para se 

adaptar gradualmente às novas formas 

de acompanhamento e, se necessário, 

programe passar mais tempo com 

ele/ela.  

Aconselhamento 

Em caso de dúvidas, não hesite em 

contactar o serviço médico escolar, as 

autoridades educativas municipais 

competentes ou outros profissionais (p. 

ex., o seu pediatra, assistentes ou 

terapeutas envolvidos) para obter 

aconselhamento sobre qualquer um dos 

temas discutidos. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Contacto e informações  

adicionais 

Serviços de saúde escolar 

da cidade de Zurique 

Serviço médico escolar 

O endereço do(a) seu/sua médico(a) 

escolar pode ser consultado em: 

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

Hoje os pediatras acreditam que as 

crianças se desenvolvem melhor, 

além de estarem expostas a mais 

incentivos e desafios, quando os 

estímulos do ambiente que as 

rodeia correspondem ao seu 

estado de desenvolvimento. 


