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A escola maternal  

em algumas palavras 
 
 

Que é a escola maternal? 
 

Primeira etapa da escola primaria 
 

A escola primaria é organizada em ciclos e reúne a escola maternal 
(pequena, meia e grande secção) e a escola elementar. 
 

Os ensinos se fazem em um período de 24 horas, da segunda até sexta-
feira, 36 semanas por ano. 
Dois horas por semana de ajuda pessoalizada esta oferta, em mais por 
semana para as crianças que encontram dificuldades.  
Da pequena até a grande secção, as crianças aprendem a viver juntos, 
a comunicar com os adultos e as outras crianças. Descobrem o mundo 
que lhes rodeia e preparem a sua entrada na escola elementar. 
 

Que vá aprender? 
 

A escola maternal tem por finalidade de ajudar cada criança a estar 
autónomo e a apropriar-se os conhecimentos e as competências para 
preparar seu êxito no Curso Preparatório. 
 
O objetivo essencial da escola maternal é a aquisição de um linguagem 
oral rico, organizado e compreensível. 
As aprendizagens se estruturam em torno dos domínios de atividades 
seguintes:  
 

• Mobilizar a linguagem em todas as suas dimensões (oral e escrita) 

• Organizar e tomar referências (quantidades, formas e grandeza, 
espaço e tempo) 

• Explorar o mundo vivo e objetos e matéria 

• Agir, expressar-se, compreender através das atividades artísticas 

• Agir, expressar-se, compreender através da atividade física 
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A escola maternal  

dia a dia 
 
Um dia tipo na escola maternal 
 

A organização do tempo na escola é adaptada aos ritmos das 
crianças jovens. 
Durante todo o dia, as crianças estão em situação de atividades com 
objetivo de aprendizagens precisos em vários domínios. Essas 
atividades tomam a vezes forma de jogos: sobretudo em pequena 
secção, mais menos e menos em grande secção onde aparecem 
exercícios mais dirigidos. 
Todas as atividades favorizam a aprendizagem da língua, que constitui o 
objetivo prioritário do programa da escola maternal. A progressividade 
das atividades é concebida para o ciclo maternal inteiro e, claro, dentro 
do ano escolar. 
As formas das atividades alternam grupos pequenos, chamados 
«talheres» e momentos de agrupamento. 
Esses agrupamentos são a oportunidade para o professor de presentar 
as atividades e de dar explicações o de fazer uma síntese do que foi 
realizado, de comentar os êxitos, identificar e explicar os errores ou as 
dificuldades, de pôr em evidência o que deve ser retenido. 
As crianças exprimem-se em frente de seus colegas e os escutam; 
descobrem as regras de comunicação em um grupo. E frequentemente 
durante os agrupamentos que o professor conta ou lê histórias e 
organiza os intercâmbios para assegurar-se que o significado foi 
compreendido. 
E também durante esses agrupamentos que as crianças cantam, dizem 
de memoria continhas ou poemas ou aprendem novos textos. 
 
O objetivo que cada aluno tem êxito anima os professores que 
escolham as situações pedagógicas adaptadas e as apresentam às 
crianças. 
Se necessário, uma ajuda personalizada é criada para permitir a cada 
um atinja os objetivos fixados. 
 



O acolhimento é um tempo privilegiado de escuta e de atenção a cada 
criança e aos adultos que a acompanham. Favorece a separação na 
serenidade. E uma câmara de ar entre o mundo da família e o mundo da 
escola. Limitado no tempo, ele geralmente desenvolve-se na classe. 
Tem uma importância especial na pequena secção.  
 
A sesta é um tempo necessário para algumas crianças, sobretudo as 
mais novas; a possibilidade de descansar é proposta em condições 
psicológicas positivas e materiais corretos. 
 
Os recreios constituem uma pausa nas atividades de aprendizagem 
durante cada meio-dia. São mais longos do que na escola primaria. 
Favorecem os contactos com crianças de idades diferentes e 
responsabilizam os maiores. Ao ar livre, estes momentos contribuem 
para uma boa higiene de vida. 
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Ser pais de aluno 

 
 
Ao acompanhar o seu filho na sua escolaridade, você pode ajudá-lo a 
ter sucesso. Acompanhar o seu filho é, em primeiro lugar, manter-se 
regularmente informado sobre o que se passa na sala de aula e na 
escola e aproveitar tanto quanto possível as oportunidades para estar 
presente. Também é encorajar o seu filho. Significa ainda ajudá-lo a 
desenvolver a sua autonomia e o seu sentido das responsabilidades, 
ensinar-lhe o respeito por si próprio e pelos outros, bem como a utilidade 
das regras de vida em comum. 
 

Quero ser informado 
 
Como pai e como membro da comunidade educativa, vocês têm direitos 
reconhecidos e garantidos pelo Código da Educação. 
O primeiro dos seus direitos, é ser informado, diretamente e com 
regularidade, durante os encontros pessoais com o professor, sobre os 
progressos e as dificuldades do seu filho, sobre as medidas 
eventualmente tomadas para o ajudar, bem como sobre o seu 
comportamento na escola. 



Muitas questões são comuns a todos os pais, o diretor da escola 
organiza pelo menos duas vezes por ano e por turma um encontro entre 
os pais e os professores. 
 

Eu dialogo com a escola 
 
Interroga-se sobre a escolaridade do seu filho ou a sua vida na sala de 
aula? Não hesite em marcar uma consulta pessoal ao professor 
responsável pela sua classe. Em qualquer caso, é o seu primeiro 
interlocutor.  
 

Eu gostaria de participar à vida da escola 
 
A primeira forma de participar na vida da escola é fazer saber aos 
professores e assistentes que tipo de ajuda pode trazer. Se ter um 
trabalho ou uma competência que pode ajudar a escola e sempre bom.  
 
A forma mais segura de participar na vida da escola é votar durante a 
eleição de representantes de pais de alunos que têm assento no 
conselho escolar e, por que não, se quiser envolver-se mais, candidate-
se a estas eleições. 
O pai eleito garante uma ligação entre a equipe educativa (diretor, 
professores) e outros pais; assiste ao conselho da escola. 
 
O conselho da escola é um órgão presidido por o diretor. Ele convoca o 
conselho pelo menos 3 vezes por ano.  
Fazem parte do conselho: o diretor, os professores das classes, um 
representante de pais de cada classe e um representante do bureau da 
APE. 
Este conselho discuta e vota os seguintes puntos: 
 
→ nas estruturas pedagógicas e a composição das classes 
→ a organização do tempo escolar e do calendário 
→ o projeto da escola sob proposta do conselho de mestres 
→ as acções específicas que permitam assegurar uma melhor utilização 
dos meios atribuídos à escola e uma boa adaptação ao seu ambiente 
→ as condições de escolarização das crianças deficientes, tendo em 
conta os condicionalismos locais 
→ actividades extraescolares e complementares 
→ Projetos e organização de classes de descoberta 



→ questões relativas à higiene, à saúde e à segurança dos alunos no 
âmbito escolar e extraescolar, nomeadamente contra todas as formas 
de violência e de discriminação, em especial de assédio 
→ a restauração escolar 
→ as propostas de ações de formação 
→ as questões relativas ao acolhimento, à informação dos pais dos 
alunos e às modalidades gerais da sua participação na vida escolar 
→ o respeito e a aplicação dos valores e princípios da República 
Francesa. 
 
A sua ajuda é também sempre bem-vinda na associação dos pais. Por 
isso deve dirigir-se ao presidente o a vice-presidente da escola. 
 
Espero estas linhas esclarecem um pouco o que é a escola maternal e 
porque não se chama jardim de infância. 
 
Bom ano escolar, 
 
O director 


