Sobre
educação
infantil

Como encontro
uma pré-escola
ou creche para
o meu filho/a?

Qual é o
custo?

O que posso
fazer para
ajudar
meu filho/a no
desenvolvimento inicial?

Nas configurações dos primeiros anos do Reino Unido (creches) e na recep
R), a maior parte do aprendizado/ ensinamento das crianças ocorre através
brincadeira. Os professores do primeiro ano estruturam as atividades para
diálogo. As crianças aprendem a resolver problemas e dizem como vão faz
Pesquisas mostram que isso pode melhorar o progresso das crianças em a
ao longo de um ano.

Como posso encontrar uma pré-escola ou creche perto de mim?
Para pesquisar nacionalmente (Inglaterra e País de Gales), comece aqui: f
school place

Pesquise aqui o Diretório de Informações da Família de Hampshire para ob
informações sobre cuidados com a infância e serviços familiares aqui: Ham
information

Quanto custa a pré-escola?
A partir dos 2 anos de idade, você pode obter ajuda com o financiamento d
numa pré-escola registrada (aplicam-se os critérios de elegibilidade). Todas
têm direito a 15 horas de educação pré-escolar gratuita a partir dos 3 anos
Para mais informações, veja Free Early Education

Aproveite ao máximo as experiências cotidianas para ajudar seu filho/a a d
e praticar as suas habilidades linguísticas. Fale sobre números e pratique a
sempre que puder, por exemplo, quando for às compras. Explore afundar e
durante o jogo na hora do banho com garrafas e recipientes vazios de plás
Pergunte "O que achas que vai acontecer se ...?" questões. Fale sobre as
quando ler uma história para seu o filho/a na hora de dormir. Faça isso no s
local ou em inglês, o que for mais forte.

A pesquisa mostra que as crianças cujos pais conversam com elas dessa m
fazem mais progresso do que as crianças que têm um histórico de idioma r
ambiente doméstico rico em idioma falado pode adicionar até cinco meses
progresso ao longo de um ano.
C

(para os pais)

Como eu
encontro
uma escola para
o meu filho?

O que devo
fazer se meu
filho/a estiver
doente e não
puder ir à escola?
Eu preciso
de falar com
alguem no
meu idioma?

Links/Sites

Para pesquisar todas as escolas em Hampshire, Southampton, Portsmo
Wight, veja aqui: Search for a school in Hampshire

Você pode se inscrever on-line para uma vaga na escola aqui Apply for a
online.
Na sua inscrição, você deve nomear três escolas em ordem de preferênc
escolher entre as escolas infantis, que abrangem o ano R, o ano 1 e o an
primárias, que abrangem o ano R até o ano 6.

Se
você
estiver
uma inscrição tardia para uma vaga no Ano R (a
E se
meu
filho fazendo
estiver doente?
encerramento
de janeiro
para e
inscrições
poderá
inscred
Quando seu filho
tiver 5 anos
estiver noon-line),
ensino ainda
obrigatório,
sese
estiver
Make
application
for adia
school
place. Para mais informações, veja
avisaraalate
escola
no primeiro
de ausência.

your child is unwell
Por um resfriado leve, não se espera que as crianças fiquem fora da esc
filho/a vomitar, ele/a deve ficar longe da escola por 48 horas após a últim
vomitou. Isso é para evitar espalhar doenças para outras crianças. Se a
filho/a os mantiver fora da escola por períodos mais longos, converse co
isso.
Linhas telefônicas EMTAS

Phone lines estão disponíveis para falar sobre quaisquer preocupações
ter com a educação de seu filho e fazer qualquer pergunta. Nossa equip
vários idiomas. Por favor, consulte o nosso site para disponibilidade atua
see our website
•
•
•
•

EMTAS website pages para pais de crianças nos primeiros anos e no
‘Bringing up your child bilingually’ folheto em vários idiomas
National Literacy Trust para saber mais sobre o bilinguismo nos prime
‘Reading with your child’ livreto traduzido para vários idiomas em como
filho/a.

