
1º Ciclo

Um novo desafio 
uma nova realidade!!

E agora?



Nova etapa que implica uma série de mudanças



Nova Escola

Diferentes Regras

Outros Pares

Maior Exigência

Professores

Ansiedade
Insegurança

Medo



Um novo desafio uma nova realidade!

“O sucesso nos primeiros anos de 
escola prediz o sucesso escolar a longo 
prazo”

Rimm-Kaufman & Pianta, 2000



É importante saber se a 

criança está preparada para 

a entrada no 1º ciclo.



Como saber?



Existem alguns indicadores de 

prontidão escolar que nos poderão 

ajudar a perceber isso..



Indicadores de prontidão escolar

DESENVOLVIMENTO 
DA LINGUAGEM

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E 

EMOCIONAL

DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO

DESENVOLVIMENTO 
FÍSICO E MOTOR

APRENDIZAGEM

AMBIENTE 
EDUCACIONAL

ALIMENTAÇÃO E 
SAÚDE

AMBIENTE FAMILIAR



Desenvolvimento 
da Linguagem Compreende 

estruturas 
complexas

Utiliza frases 
longas, 

complexas e 
compostas

Apresenta 
um 

vocabulário 
elaborado e 

preciso

Articula de 
forma correta 

os sons da 
fala



Desenvolvimento 
Socioemocional

Identifica e partilha os seus 
sentimentos

Pede e partilha os brinquedos

(Re)conhece os sentimentos nos 
outros

Interage com os pares



Desenvolvimento 
Cognitivo

Retenção das aprendizagens e 
aplicação

Mantém a atenção

Memoriza informações

Noções espaciais e temporais



Como saber se o 

meu filho está 

preparado para o 

1º ciclo?



Sinais de alerta

ATIVIDADES NOVAS LATERALIDADE MOTRICIDADE FINA ORIENTAÇÃO 
ESPACIOTEMPORAL

MEMÓRIA VISUAL

MEMÓRIA AUDITIVA NOÇÃO DE 
QUANTIDADE E 

CONTAGEM

LINGUAGEM CONSCIÊNCIA 
LINGUÍSTICA

SONS DA FALA



Como saber se o 

meu filho está 

preparado para o 

1º ciclo?



Parecer do 
Educador

Parecer de técnicos 
especializados

Parecer clínico

O meu filho está preparado para o 1º ciclo?



“Toda a criança no mundo
deve ser bem protegida.

Contra os rigores do tempo,
contra os rigores da vida.”

Ruth Rocha



Orientações 
e Estratégias Acuidade 

Visual e 
Auditiva

Sono

Alimentação
Saber Estar, 
saber ser, 

saber fazer

Autonomia, 
Auto-

confiança

Condições 
estruturais



Como posso 
motivar o meu 

filho para 
desenvolver o 

gosto na leitura e 
escrita?



● Ler e escrever é um privilégio

● Momentos de afeto

● Respeitar os interesses da criança 

● Expor a vários tipos de escrita

● Dar “asas” à imaginação



Divisão de Educação 
Serviços Especializados de Terapia da Fala e Psicologia
Telef.: 253 814 307


