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A transição para o 1º ciclo é uma mudança inerente à vida de todas as 
crianças e suas famílias.  
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Transições Stress normativo 

O sucesso nos primeiros anos de escola prediz o 
sucesso escolar a longo prazo (Rimm-Kaufman & 

Pianta, 2000).  
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Pianta, 2000).  

Oportunidades de aprendizagem 

Evolução quantitativa e qualitativa 

Transições Escolares 



• O sucesso da transição escolar e a prontidão escolar 

dependem de vários intervenientes: 

 - criança; 

 - família; 

 - escola; 

 - comunidade. 

Não existe fórmula de sucesso - 

variabilidade 
 
Existem indicadores de que a criança 
poderá lidar melhor com as mudanças 
inerentes à transição. 
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Transições Escolares 



“Crianças que não fazem transições 

precoces positivas para a escola, são 

as que mais provavelmente se 

tornarão desatentas, indisciplinadas e 

desviantes e as que possivelmente 

virão a abandonar a escola” 

(Ramey & Ramey, 2004) 

 



 

1.º CEB 

 

 

 

 

Idade Cronológica 

 

Desenvolvimento 

Cognitivo, linguístico, 

socio-emocional, 

motor… (ritmos de 

desenvolvimento) 

•Maturidade -  que lhes permite estar sentados tranquilamente, focados no trabalho e 

envolverem-se com os seus pares de modo aceitável, acatando ordens dos adultos. 



Condições de matrícula 
• Matrícula obrigatória: ano em que a criança faz 6 anos até dia 

15 de setembro 

• Matrícula condicional: crianças com que fazem 6 anos entre 

16 de setembro e 31 de dezembro. 

• Antecipação ou adiamento escolar: crianças em situações 

excepcionais devidamente fundamentadas podem beneficiar de 

adiamento ou antecipação da matrícula no 1º ano de 

escolaridade. 



Conhecimento 

Adaptação 

Competências 

Atitudes 

Regras 

Aspetos 
Físicos 

Aspetos 
Familiares 

Ambiente 
Educacional 

Indicadores de 

Prontidão 

Escolar 

(Dockett & Perry, 2002) 

Processo contínuo, 
em permanente 

desenvolvimento! 



Competências basilares: 

• Psicomotricidade / lateralidade 

• Linguagem / fala 

• Potencial cognitivo 

• Conhecimentos gerais / 

Competências académicas 

• Autonomia 

• Socialização 

• Desenvolvimento emocional 



Importância dos Pré-Requisitos Escolares 

• Crianças com bons níveis de pré-requisitos têm melhores 

resultados escolares; 

• Sai reforçada a importância da frequência do ensino pré-

escolar como contexto de desenvolvimento e exploração de 

pré-requisitos; 
 



A entrada aos 5 anos no 1º ciclo deverá ser sempre muito pensada 

• considerando-se os prós e os contras (nível de pré-requisitos, maturidade, 

autonomia, capacidade para manter a atenção, …). 
 

• Cooperação 

• Autocontrolo 

• Resiliência 

• Auto confiança 

 
 
 

 

Autonomia pessoal 

Relações sociais afetivas 

Responsabilidade 

Superação de dificuldades 
pessoais 



Sinais de alerta 

• Não revela curiosidade nem confiança em experimentar 
atividades novas 

• Não identifica nem produz rimas e lenga-lengas 

• Não reconhece o seu nome escrito, nem o escreve sozinho 

• Não divide as palavras em sílabas 

• Não identifica nem escreve algumas letras e números 

• Não conta acontecimentos ou narra histórias. 

 



Sinais de alerta 

• Não faz contagens até 10 

• Não reconhece a quantidade num conjunto até 6 sem contagem 

• Não utiliza corretamente os conceitos espaciais: frente/trás, 
cima/baixo, dentro/fora, etc. 

• Não demonstra empenho nas atividades que realiza (por 
iniciativa própria ou propostas pelo educador), concluíndo o que 
foi decidido fazer e procurando fazê-lo com cuidado. 

 



Como posso preparar o meu filho (a) para a escola? 

Existem coisas que que serão úteis que a 

criança seja capaz de fazer quando inicia a 

escola:  

 
• Atar os sapatos,  

• Vestir e despir o casaco, 

• Ir ao quarto de banho e lavar as mãos, 

• Assoar o nariz, 

• Reconhecer que tem sede e beber água, 

• Pedir quando necessita de alguma coisa. 

 

 

Autonomia 

(Aspeto nuclear) 



Será mais fácil participar nas atividades da sala de aula se:  

 
• Forem capazes de seguir instruções  

simples e complexas; 

• Forem capazes de controlar 

impulsos, como aceitar interromper 

ou terminar uma atividade 

prazerosa; 

• Forem capazes de ficar sentados 

numa cadeira, à mesa para 

completarem uma atividade; 

• Estiverem confortáveis separados 

dos pais; 

• Souberem dar a vez e esperar pelas 

coisas; 

 
 

• Souberem, o nome das cores 

• Souberem as letras do alfabeto 

• Souberem facilmente dizer os 

números em cadeia; 

• Souberem segurar um lápiz e 

usar tesoura; 

• Souberem escrever o nome; 

• Souberem segurar um livro de 

imagens e folhear com cuidado 

e perceberem a 

sequencialidade da leitura e 

escrita (da esquerda para a 

direita e de cima para baixo 



Potenciais impactos de quando a criança não está preparada 

• Incapacidade 

• Impotência 

• Inferioridade 

 
• Impactos negativos na autoestima da criança 

 
Dificuldades acentuadas em seguir as matérias 

 
Distrai-se facilmente            Problemas de comportamento em sala 
 



Envolvimento dos pais…Faz a diferença 

• Envolvimento ativo dos pais; 

• Expectativas positivas; 

• Estímulo intelectual; 

• Experiências de exploração; 

• Atividades extracurriculares. 
 

… Respeitando o próprio ritmo de crescimento 



No momento de decidir… 

CRIANÇA 

Pais 

Educadora 

Perfil 
(avaliação) 

Contexto 



“A infância não é uma corrida para ver 

quão rápido uma criança consegue ler, 

escrever e contar. É uma pequena janela 

de tempo para aprender  e desenvolver-se 

ao ritmo que é certo para cada criança. 

Mais cedo não significa que é melhor.” 

(Magda Gerber) 



Obrigada! 
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