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Primeira vez que vai para a escola.
Dicas e conselhos para os pais e o seu educando
Em breve, o vosso filho vai para a escola pela primeira vez. Esse momento especial
poderá levantar muitas dúvidas. O livrinho «Primeira vez que vai para a escola»
pretende esclarecer-vos. Com dicas práticas, histórias reais e informações
claras. Esta ficha de tradução na sua própria língua irá ajudá-los.

«Tomamos conta do seu filho»
Educadora Ellen, Escola Básica Klaverdries, Drongen
«Juntamente com a auxiliar asseguro que cada criança se sente bem na escola e se
desenvolve bem. Sou como uma mãe pata entre os seus patinhos. Uma boa relação com
os pais também considero importante. Assim é possível falarmos de tudo. Por isso é
bom que quando os pais vão ver a sala depois de um dia de escola, as crianças mostrem
o que fizeram. Aquelas carinhas a brilhar, é algo mágico.»

«Na escola há uma professora
especial que ajuda com a língua»
Ola Bogdanowicz, mãe da Amelia
«A Amelia vai começar daqui a dois meses. No mês passado já fomos visitar a escola. A
educadora e o diretor pareciam ser muito simpáticos. Todos aqueles brinquedos novos
e lindos: a Amelia adorou. Em casa falamos polaco. Uns amigos flamengos vieram
connosco para o dia de apresentação e para a matrícula e isso ajudou-me. Na escola há
uma professora especial que pode ajudar com a língua quando for necessário.»

Cinco dúvidas dos pais
1 O meu filho não fala neerlandês. Pode
frequentar o jardim-de-infância?
Sim, pode. Na escola, o vosso filho irá aprender
rapidamente a falar neerlandês enquanto
brinca. Na maioria das escolas, as crianças que
necessitam de ajuda recebem apoio adicional
para aprender a falar bem neerlandês.
2 No jardim-de-infância, pode-se
fazer uma sesta ou usar fralda?
Algumas salas dispõem de um canto de
dormir, outras não. Talvez seja melhor
que o vosso filho comece com meios
dias. Falem sobre as possibilidades com
a educadora ou o educador. Perguntem
também quais são as regras relativamente ao
uso de fralda. Uma criança que ainda usa fralda
pode sempre frequentar o jardim. Contudo,
treinem em casa para usar o potinho ou a sanita
quando o vosso filho estiver preparado.

3 Quanto custa o jardim-de-infância?

•

Os materiais e as saídas necessários para alcançar
os objetivos de desenvolvimento são gratuitos.

•

Uma refeição quente, uma bebida, a supervisão
durante a tarde: para estes serviços o jardim-deinfância pode pedir uma contribuição razoável.

•

Uma saída adicional ou uma revista
obrigatória que deve ser adquirida.
Este tipo de coisas não podem custar
mais de 45 euros por ano letivo.

• Também deverão adquirir uma mochila
e, eventualmente, calçado de ginástica.
Uma família com baixos rendimentos poderá
receber apoio financeiro sob determinadas
condições. Este apoio chama-se subsídio escolar.
O valor é de 93,21 euros (ano letivo de 20162017) para uma criança em idade pré-escolar.

4 Qual é a melhor altura para o meu filho começar?
O vosso filho pode começar a frequentar o jardimde-infância a partir dos 2,5 anos de idade. Para novas
crianças há dias de introdução fixos: o primeiro dia de
escola após cada período de férias escolares ou após Dia
de Ascensão e o primeiro dia de escola de fevereiro.
Os pais são livres de escolher uma escola. Contudo,
deverão sempre seguir o procedimento de matrícula.
Este procedimento costuma variar de escola para escola
e de zona para zona. É melhor informar-se a este respeito
quando o vosso filho fizer um ano de idade. Também
«Filho e Família» poderá ser útil a este respeito.

5 Porque é que o jardim-de-infância é importante
para a carreira escolar posterior do meu filho?
O educador irá estimular o vosso filho a experimentar,
a persistir, a pensar em termos abstratos. O vosso
filho irá sentir prazer na aprendizagem e sucesso na
aprendizagem. Isto facilitará os estudos no futuro.
Na escola também se pratica a língua: como se
fala com os adultos, como se fala com outras
crianças? Uma linguagem rica facilita o raciocínio
e o estudo. Se o vosso filho frequentar o jardimde-infância numa base regular, também aprenderá
a compreender a estrutura de uma escola.

Querem aprender a
falar neerlandês?
Procurem uma escola para adultos
perto de si em
www.huizenvanhetnederlands.be.
Ou informem-se na escola
do vosso filho.

O que há mais neste pacote?
Um cartão de histórias. Como foi o dia de escola? Para as crianças em idade préescolar esta é uma pergunta difícil. Depois de um dia de escola olhem para os desenhos.
Façam perguntas sobre o que o vosso filho fez na sala, no recreio ou na cantina.
Autocolantes. O vosso filho arrumou tudo? Ou conseguiu não fazer
chichi nas calças? Premeiem-o com um autocolante.
Livrinho de Introdução «Primeira vez que vai para a escola» para os pais.
Aqui encontrará mais informações, mais dicas e mais histórias.

