
  

 

 

Serviço médico escolar  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Carta aos pais e encarregados de educação das crianças que vão frequentar o 1.º ano do 

jardim de infância 

Exame médico preventivo  

 

Estimados pais e encarregados de educação 

 

Após as próximas férias de verão, o(a) seu/sua filho(a) começará a frequentar o jardim de 

infância. Desejamos-lhe um bom começo e muitas experiências positivas para este grande 

passo na sua vida.  

 

Exames médicos preventivos para a proteção da saúde 

O serviço médico escolar apoia a saúde de todas as crianças da escola básica, desde o 

jardim de infância até ao ensino secundário. O regulamento relativo à escola básica prevê, 

durante este período, a obrigatoriedade de três exames médicos preventivos. O objetivo 

destes exames é identificar, numa fase precoce, os riscos para a saúde e o 

desenvolvimento das crianças, a fim de, se necessário, tomar atempadamente todas as 

medidas adequadas. Estes exames pretendem oferecer a todas as crianças as melhores 

condições possíveis para um bom percurso escolar.  

 

 

Realização do exame médico preventivo pelo seu pediatra ou médico de família, no 

âmbito do controlo aos 4 anos de idade, e envio de confirmação ao serviço médico 

escolar 

O primeiro exame médico preventivo realiza-se no jardim de infância. O regulamento 

cantonal relativo à escola básica prevê que este exame médico seja realizado pelo pediatra 

da criança ou pelo médico de família, no âmbito do controlo habitual aos 4 anos de idade. O 

exame abrange o controlo das capacidades auditiva e visual, da altura e do peso, bem como 

a verificação do estado de vacinação e a avaliação do desenvolvimento. 

A confirmação da realização do exame médico preventivo deve ser enviada para o serviço 

médico escolar até 31 de outubro do primeiro ano do jardim de infância. Recomendamos 

que leve consigo o formulário de confirmação (laranja) para o exame dos 4 anos de idade 

com o pediatra.  

 

 



 

 

 

 

Informação facultativa no formulário de confirmação 

 Anexação de uma cópia do boletim de vacinas 

Caso na escola ocorra uma doença infeciosa contagiosa e perigosa, como, por 

exemplo, sarampo ou meningite purulenta, o serviço médico cantonal e o serviço 

médico escolar tomam todas as providências para evitar a propagação dessas 

doenças. Para que as medidas necessárias possam ser tomadas com a maior 

rapidez possível, é muito importante que se saiba, aquando da ocorrência da 

doença, se as crianças estão vacinadas.  

Assim, solicitamos-lhe que nos envie uma cópia do boletim de vacinas, ou que a 

vacinação seja documentada pelo(a) seu/sua médico/a) no formulário de 

confirmação (laranja).  

 

 Tendências em matéria de saúde 

É importante adaptarmos as nossas ofertas, atuais e futuras, que visam a promoção 

da saúde, às necessidades efetivas das crianças em idade escolar. Por essa razão, 

avaliamos anonimamente os resultados do exame médico preventivo, o que nos 

permite registar as tendências em matéria de saúde das crianças em idade escolar 

da cidade de Zurique. Para que possamos contar com a sua ajuda nesta importante 

missão, basta que nos envie os resultados do exame através do formulário de 

confirmação em anexo. 

 

 

Em caso de falta de confirmação até 31 de outubro  

Se o serviço médico escolar da cidade de Zurique não receber a confirmação até ao dia 31 

de outubro do 1.º ano do jardim de infância, convocaremos o(a) seu/sua filho(a) para uma 

consulta no consultório médico da escola. O exame médico é então realizado por nós, mas 

não na mesma medida que corresponderia ao exame dos 4 anos de idade realizado pelo 

pediatra.  

 

 

Dúvidas? 

Para obter respostas às perguntas mais frequentes (FAQ), consulte a 

página www.stadt-zuerich.ch/vorsorgeuntersuchung-kindergarten  

Para mais informações, dirija-se, a qualquer momento, ao/à seu/sua 

médico(a) escolar. O endereço encontra-se no envelope, ou na página 

web www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

 

 

Para informação:  

Os documentos para realização da matrícula no jardim de infância são/foram enviados em 

fevereiro pelas autoridades educativas municipais.  

 

 

Desejamos ao/à seu/sua filho(a) um período no jardim de infância e na escola o mais 

saudável possível e enviamos as nossas saudações cordiais. 

O seu serviço médico escolar, 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/schularzt/Vorsorge-Untersuchungen/Vorsorge-Untersuchung_kindergartenalter.html
http://www.stadt-zuerich.ch/schularzt

