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Aos pais das crianças, 
que no verão irão transitar para o ensino 
primário 

   
Transição para o ensino primário 
 
Carta para os pais 
 
Estimados Pais, 
 
o vosso filho pode transitar para o ensino primário no próximo mês de agosto. Esta transição é um 
acontecimento importante tanto para as crianças, como para a família. A maioria das crianças não 
sente qualquer dificuldade. 
 
 
Na próxima reunião de pais, vão discutir com o educador de infância sobre a forma como se irá 
realizar a transição do vosso filho para o ensino primário. O educador de infância conviveu com o 
vosso filho ao longo de dois anos nas mais variadas situações e, portanto, já o conhece bem. 
 
Em caso de dúvidas quanto a uma transição regular para o ensino primário, podem-se considerar 
as seguintes possibilidades: 
 

• Uma transição para o ensino primário mais tardia: 
Esta possibilidade pode ser discutida com o educador de infância e, caso a considerarem, 
a direção da escola poderá conceder mais um ano no infantário. 

 
• Ingresso no primeiro ano do ensino primário com uma duração de dois anos: 

O ingresso no primeiro ano do ensino primário com uma duração de dois anos é indicado 
para as crianças que não se sintam totalmente preparadas para transitar para o ensino 
primário e, por isso, necessitam de mais tempo. 
Dependendo do distrito, este tipo de ingresso escolar é integrado numa turma regular do 
1.º ano do ensino primário ou realizado numa turma especial do 1.º ano do ensino primário 
(Einschulungsklasse). Em ambas as alternativas, a matéria do primeiro ano lecionada é 
dividida em dois anos. Após dois anos, as crianças transitam para o 2.º ano do ensino 
primário. A frequência no 1.º ano do ensino primário com uma duração de dois anos é 
contabilizada como dois anos letivos. 

 
Devem comunicar as vossas inseguranças sempre primeiro ao educador de infância. Caso se 
mantenham dúvidas quanto à transição e seja necessário um esclarecimento do estado de 
desenvolvimento, podem escolher se esse esclarecimento deve ser feito pelo vosso médico 
escolar ou no Centro de Apoio à Educação. O educador de infância conhece o procedimento de 
inscrição e o serviço médico escolar está à vossa disposição em caso de dúvidas. 
 
 
Equipa de médicas e médicos escolares 


