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Queridos pais e encarregados de educação

Com o início do jardim de infância, o seu filho dá um importante passo em direção ao trabalho
autônomo. Como pais, vocês desempenham um papel fundamental neste tempo, porque
vocês acompanham e apoiam o seu filho neste novo desafio. Como parte da família ou em
conjunto com outras formas de cuidado que você já promoveu habilidades importantes no seu
filho, tais como a auto-confiança, concentração, diligência, cortesia e tolerância à frustração.
Com isso você faz o melhor para o seu filho, também no que diz respeito à sua capacidade de
jardim de infância. No jardim de infância, seu filho pode testar e expandir suas próprias habili-
dades num novo ambiente.

Nós resumimos as informações mais importantes sobre o jardim de infância para si. Deseja-
mos ao seu filho e a si como encarregado de educação um bom começo!

Entrada no jardim de infância
Crianças que celebrem o 5° aniversario até 30 de Junho, entram no início do próximo ano
escolar no jardim de infância obrigatório. Os municípios podem oferecer-lhe um primeiro ano
de jardim de infância voluntário.

Horas de bloco
Os horarios são de 4 horas todas as manhãs dos dias uteis para o jardim de infância obri-
gatório e a escola primária. Durante esse período, todas as crianças são ensinadas, supervisi-
onadas e cuidadas pelos professores ao mesmo tempo. Como as crianças do jardim de infân-
cia precisam gradualmente de se habituar com esses horários, terão flexibilidade na entrada
da primeira hora matinal. Os tempos de recepção são tratados de forma diferente nos mu-
nicípios. Pedimos que envie o seu filho assídua e pontualmente ao jardim de infância.

Férias
Os regulamentos de férias e datas da escola também são vinculativos para o jardim de infân-
cia. Para dias livres fora das férias e feriados oficiais, os pais devem enviar uma solicitação.

Serviços escolares
Os serviços escolares ajudam as crianças e seus pais quando surgem incertezas ou dificuld-
ades. O apoio é gratuito.

Serviço de Psicologia Escolar: O centro de aconselhamento está disponível para pais com
perguntas e problemas nas áreas da educação sobre jardim de infância / escola. Este serviço
é gratuito. Em particular, pode reivindicar o Serviço de Psicologia Escolar se não tiver certeza
sobre a matrícula do seu filho e quiser orientações adicionais.
O Serviço de Psicologia Escolar abrange tambem a Terapia Psicomotora. Os terapeutas tra-
balham com crianças que mostram anomalias no desenvolvimento das capacidades da
coordenação de gestos e movimentos.

Serviço de logopedia (Therapia da fala): Para questões relacionadas com desenvolvimento
da linguagem dos seus filhos, os pais podem entrar em contato com o Serviço de logopedia.
Além disso, ele realiza testes de triagem para poder ajudar num diagnostico em caso de prob-
lemas de fala. O terapeuta informa e aconselha os pais das crianças afetadas. Se necessário,
as crianças poderão ser ajudadas pelos especialistas da terapia da fala.

Serviços de saúde escolar: No início do jardim de infância, os pais recebem uma pasta de
informações sobre os exames médicos e dentários que acontecem durante o jardim de infân-
cia e a escolaridade obrigatória. A dieta saudável e o controle da cárie dentária certamente
são uma grande preocupação. Por isso, mande ao seu filho um lanche saudável.
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Crianças de língua estrangeira
Crianças com necessidades especiais na língua alemã recebem aulas de apoio em alemão
como Segunda língua (DaZ). As aulas geralmente são realizadas em pequenos grupos. Cri-
anças de duas ou mais linguas podem integrar os cursos de cultura e língua materna volunta-
riamente. (HSK).

Educação rodoviária
Nas primeiras semanas do ano letivo, um policia faz uma visita ao jardim de infância. As cri-
anças tornam-se conscientes dos perigos da estrada e praticam com a polícia e o professor
do jardim de infância o comportamento certo na estrada. As crianças vão equipadas para a
escola com cintos fluorescentes.

O caminho da escola
No caminho para a escola, as crianças fazem experiências importantes, por isso espera-se
que as crianças cheguem ao jardim de infância a pé. Uma prática prévia do caminho da
escola com os pais dá às crianças a segurança necessária. Os pais são responsaveis pelos
filhos no caminho até a escola.

Estrutura extraescolar
Os municípios oferecem diferentes ofertas de cuidados relacionados à escola, como almoço
ou acompanhamento depois da escola. A participação é voluntária e tem custos. A inscrição é
necessária.

Plano educativo
O jardim de infância trabalha com um plano educativo que mostra quais as competências
(Capacidades e habilidades) que o seu filho deve ganhar.

Avalição
Pelo menos uma vez por ano, irá ser convidado para uma conversa com a criança pela pro-
fessora do jardim de infância. O professor do jardim de infância explica os desenvolvimentos
e realizações da criança. A criança fala do seu trabalho e os pais das suas observações. A
participação na conversa é obrigatória.

Entrada para a 1ª classe
Na primavera, é decidido com base nas observações comuns sobre a entrada na escola
primária. Em conversa com os pais, o professor de jardim de infância assume a função con-
sultiva. A decisão final sobre matrícula é da escola.

Responsavel escolar
Para contacto com a escola, o professor do jardim de infancia é a pessoa a quem os pais ou
encarregados de educação se devem dirigir. Na conversa entre professor e pais poderão ser
trocadas ideias e espectativas. As visitas dos pais ou encarregados de educação serão
sempre bemvindas, mas só após aviso previo ao professor (marcação).

Mais informações
www.schulen.ow.ch


