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Para as crianças que façam 6 anos de 16 de Setembro a 

31 de Dezembro a inscrição no 1ºciclo é opcional.  

 

A decisão depende dos encarregados de educação embora a 

sua entrada esteja condicionada ao número de vagas 

disponíveis.  

 

 
                        

 



Mas afinal os pais devem ou não 

antecipar a matrícula do 1º ciclo?  

 

 

O que é melhor para a criança?  

 
                        

 



A entrada para o 1º ano é um momento 

marcante na vida de qualquer criança e na dos 

seus pais.  

O tempo passa muito depressa e os momentos 

marcantes acabam por assinalar fases 

importantes em que damos conta dessa 

passagem e sentimo-la realmente.  

Dizemos-lhes que:  

 “já vão para a escola dos crescidos” 

 “está a ficar grande” 

 “agora vai começar a trabalhar a sério” 

  “já não é só brincar”.  

 
                        

 



Antes dos 6 anos as crianças não estão SÓ a 

brincar. Elas estão a brincar! E devem fazê-lo. 

Muito!  

Quanto mais brincarem (com areia, água, barro, 

carros, legos, bonecas, máscaras, construções, 

malabarismos, plasticinas, canções e lenga-

lengas) mais estão a aprender, a estruturar o 

cérebro, a adquirir competências que vão 

permitir-lhe, aquando da entrada no 1.º ano,  estar 

à altura de todos os desafios e ter sucesso na 

escola. 



Durante todo o Pré-Escolar a criança deve adquirir  competências 

fundamentais, para que as novas aprendizagens no 1.º ano sejam 

um sucesso. 

 Permanecer sentada  

 Estar atenta 

 Utilizar a memória auditiva 

 Dominar a linguagem 

 Ter conhecimentos ao nível da rima, aliteração e divisão da 

palavra (consciência fonológica) 

 Utilizar diferentes formas de expressão artística 

 Dominar os pré-requisitos para aquisição de conceitos 

matemáticos 

 Manifestar maturidade emocional  

 Ter uma atitude positiva face à escola com curiosidade, 

motivação e desejo de aprender coisas novas  

 Respeitar as regras e o grupo 

 Saber lidar com a frustração.  



As crianças são todas diferentes. Com 

experiências diferentes, rotinas diferentes, ritmos 

diferentes e famílias diferentes.  

 

Independentemente do dia em que nasceram ser 

antes ou depois do dia 15 de Setembro, podem ou 

não estar preparadas para ingressar no 1º ano, 

com todas as exigências que isso implica. 



Ingressar num 1º ano sem ter as competências base para 

conseguir aprender o que lhe vai ser ensinado e exigido, é como 

pedir a um adulto que vá assistir a aulas de chinês, sem falar uma 

palavra da língua.  

O sentimento diário de incapacidade, de impotência e de 

inferioridade vão ter um impacto muito grande na diminuição da 

autoestima da criança e, sem conseguir acompanhar a matéria, 

ela vai distrair-se facilmente e perturbar a aula. 

 

Provavelmente vai: 

  frustrar-se por não conseguir acompanhar, 

 desiludir-se com o desempenho dos adultos (que não a estão a 

conseguir ajudar)  

 ter reações emocionais desadequadas.  



Claro que ficar “retido” no Pré-escolar também 

pode ter consequências emocionais para a 

criança, embora pareçam menores e mais 

ultrapassáveis. A criança vai ter de confrontar-se 

com o facto dos seus amigos irem todos para “a 

escola dos crescidos” e ela não (Não sou 

crescido como eles? Sou bebé?) e vai ter de 

ingressar num grupo onde poderá não conhecer 

ninguém. 



Durante algum tempo poderão ter de justificar o não 

ingresso da criança no 1.º ano a amigos, familiares e 

conhecidos mas essa fase irá passar.  

Ela irá fazer novos amigos, as pessoas vão 

perceber as razões da decisão e a vida seguirá 

para a frente. Nesse ano, poderá desenvolver as 

competências necessárias e estará melhor 

preparado para fazer face às exigências de um 1.º 

ano de escolaridade. 



Muitas vezes a criança muda de espaço físico, as alterações 

nas rotinas são enormes, a exigência é cada vez maior.  

 

Assim, se a criança apresentar os pré-requisitos/ 

competências académicas adquiridas conseguirá adquirir 

as novas aprendizagens com maior facilidade, a motivação 

será maior e todos os outros fatores terão um peso menor 

na sua aprendizagem.  



As crianças encontram-se prontas para a escola quando  

 

“por um período de vários anos, foram expostas a adultos 

consistentes e estáveis que investiram emocionalmente 

nelas; a um ambiente físico que é seguro e previsível; a 

rotinas regulares e ritmos de atividade; a pares 

competentes e a materiais que estimulam a sua exploração 

e os fazem desfrutar do mundo dos objetos, e que as fazem 

desenvolver um sentido de mestria”.  

Pianta e Walsh (1996, cit. por Meisels, 1998),  


