
Entrada Antecipada
As crianças recomendadas para a entrada antecipada no kindergarten 
precisarão demonstrar capacidades além das expectativas do grupo 
de pares que garantam a admissão precoce e o desenvolvimento 
de habilidades acadêmicas, bem como o desenvolvimento social/
emocional e físico. Os padrões para admissão antecipada são altos 
para assegurar que os alunos não fiquem frustrados com sua colocação 
avançada. Não haverá consideração, incluindo um processo de 
apelação, para crianças com datas de nascimento depois de 15 de 
outubro.

Kindergarten—Crianças que completarão 5 anos entre 2 de setembro 
e 15 de outubro se qualificam para serem consideradas para o processo 
de entrada antecipada no kindergarten.

Para mais informações, consulte o (Regulamento) COMAR 13A.08.01.02 
do Departamento de Educação do Estado de Maryland (sigla em inglês, 
MSDE) e a Política JEB do Conselho de Educação do Condado de 
Montgomery, Entrada Antecipada no Pré-Kindergarten, Kindergarten e na 
Primeira Série e o Regulamento JEB-RB de Montgomery County Public 
Schools (MCPS), Entrada Antecipada no Pré-Kindergarten, Kindergarten 
e na Primeira Série.

Entrada Antecipada no Kindergarten
O que inclui o programa de kindergarten? 
O programa de kindergarten de MCPS é baseado em um currículo que 
promove as competências de leitura, escrita e matemática dos alunos 
e oferece experiências de aprendizagem desafiadoras para todos os 
alunos. O rigoroso programa de instrução inclui:

 ¾ um bloco diário de leitura/escrita/estudos da linguagem
 ¾ um bloco diário de matemática
 ¾ avaliações regulares para monitorar o progresso e planejar a 

instrução continuada,
 ¾ instrução em pequenos e grandes grupos, e

 ¾ oportunidades para atividades de aprendizagem independentes.

O programa de ensino também inclui conteúdo de ciências e estudos 
sociais, bem como oportunidades para os alunos se envolverem 
em arte, música, letramento informacional e instrução em saúde e 
educação física.

Para obter mais informações, entre em contato com a escola local e 
agende uma visita a uma classe do kindergarten.

A entrada antecipada no Kindergarten é a 
melhor escolha?
Considere o seguinte: 

 ¾ A intenção do processo de entrada antecipada é disponibilizar 
o kindergarten para alunos mais jovens que demonstram 
desempenho e desenvolvimento acima da média, conforme 
medido por avaliações administradas por MCPS. As habilidades 
acadêmicas e o desenvolvimento social/emocional de uma criança 
são considerados. 

 ¾ Esses alunos mais jovens precisam ser capazes de trabalhar em 
um ambiente de sala de aula com crianças um ano mais velhas ou 
mais.

 ¾ Os padrões para a entrada antecipada são altos para garantir que 
os alunos não fiquem frustrados com sua colocação avançada.

 ¾ Entrar na escola mais cedo é uma decisão de longo prazo que os 
pais/responsáveis estão tomando por seus filhos. Não há como 
prever o impacto social/emocional potencial na criança à medida 
que ela progride no ensino fundamental I, II, médio e além.

 ¾ A entrada antecipada no kindergarten não é um substituto para 
a creche. Para obter informações sobre cuidados infantis, os 
pais/responsáveis devem contactar LOCATE: Cuidados Infantis no 
número 877-261-0060 ou em http://www.marylandfamilynetwork.
org/programs-services/locate/ para obter uma lista de provedores 
de cuidados infantis licenciados em sua vizinhança.

Por que os candidatos à entrada antecipada 
precisam ser avaliados e as outras crianças 
que entram no kindergarten não? 
De acordo com os regulamentos estaduais de Maryland (COMAR 
13A.08.01.02), as crianças que completam 5 anos no dia ou antes de 
1º de setembro têm qualificação etária para entrar no kindergarten. 
De acordo com a orientação do estado, uma criança cuja data 
de nascimento cai entre 2 de setembro e 15 de outubro pode ser 
considerada para a entrada antecipada. Nenhuma consideração será 
dada a crianças com aniversários após 15 de outubro. Não haverá 
processo de apelação para crianças quando seu aniversário ultrapassar 
a janela que vai até 15 de outubro.

As crianças que não se qualificam por idade devem demonstrar um 
desempenho acima da média para se qualificarem para a admissão 
antecipada no kindergarten. Não é necessário que as crianças estudem 
ou se preparem para as avaliações de desenvolvimento da primeira 
infância. As avaliações incluem uma variedade de atividades que 
medem o desempenho de cada criança nos seguintes domínios de 
desenvolvimento:

 ¾ Desenvolvimento motor

 ¾ Leitura e desenvolvimento das artes da linguagem

 ¾ Pensamento matemático

O que se deve esperar do processo de 
triagem?
Todas as avaliações de entrada antecipada para o kindergarten 
ocorrerão entre 6 de julho e 13 de agosto de 2021. Os pais/
responsáveis terão a opção de que seus filhos participem de uma 
sessão de avaliação virtual ou presencial. As escolas entrarão em 
contato com os pais/responsáveis para agendar as sessões de 
avaliação. Cada criança pode ser avaliada apenas uma vez. No 
momento da avaliação, os pais/responsáveis deverão assinar um 
formulário de declaração de bem-estar informando que a criança é 
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saudável e está apta a participar das atividades de avaliação. Os pais/
responsáveis devem informar seus filhos sobre o processo de entrada 
antecipada antes de sua participação nas avaliações e atividades. Eles 
devem ajudar seus filhos a entenderem que participar (da avaliação) 
não garante entrada automática no kindergarten no próximo ano 
letivo. As avaliações serão conduzidas por membros da equipe MCPS. 
Para garantir a saúde e segurança das crianças e funcionários, cada 
criança terá seu próprio kit de avaliação. 

Os pais/responsáveis das crianças que serão avaliadas virtualmente 
precisarão agendar um horário para pegar o kit de materiais na escola 
antes da consulta de avaliação da criança. Os pais/responsáveis de 
crianças que participam das sessões de avaliação presencialmente 
podem não estar presentes durante a sessão de avaliação. A escola 
providenciará uma sala de espera. 

Os pais/responsáveis de crianças que participam de sessões de 
avaliação virtualmente não podem fornecer assistência a seus 
filhos para responder às perguntas da avaliação. O fornecimento de 
assistência resultará na invalidação dos resultados da avaliação da 
criança. 

Os resultados não estarão disponíveis no dia do teste. A equipe da 
escola revisará os dados e informações da avaliação e fornecerá uma 
notificação por escrito dentro de 15 dias da data do teste com sua 
determinação. A escola entrará em contato com os pais/responsáveis se 
a entrada antecipada for recomendada para seu filho.

Como um pai/responsável pode solicitar a 
entrada antecipada no Kindergarten?

 ¾ Primeiro, os pais/responsáveis devem determinar qual escola 
MCPS é a escola local de seus filhos. Para determinar qual escola 
atende sua vizinhança ligue para a Linha de Informações sobre os 
Limites (Escolares) no número 240-314-4700, entre as 09:00 e as 
12:00 (meio-dia) de segunda a sexta. Você também pode usar a 
Ferramenta de Atribuição de Escola no site de MCPS no endereço 
www.montgomeryschoolsmd.org.   Consulte a Política JEA do 
Conselho, Residência, Mensalidade e Matrícula.

 ¾ Em seguida, os pais/responsáveis devem preencher o 
requerimento de Entrada Antecipada no Kindergarten 
(formulário 271-6 de MCPS, Solicitação de Entrada Antecipada no 
Kindergarten); e enviar o formulário preenchido para a escola local 
de seu filho. 

 ¾ O requerimento pode ser obtido nos seguintes locais: 

 ¾ Escola local

 ¾ Site de MCPS http://www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/forms/pdf/271-6.pdf

 ¾ Os pais/responsáveis devem enviar o formulário preenchido para a 
escola local da criança. 

 ¾ Os requerimentos serão aceitos de 1º de fevereiro a 30 de junho.

Como os pais/responsáveis podem receber 
mais informações sobre a decisão da escola?

 ¾ Os pais/responsáveis que desejam obter mais informações sobre 
a decisão da escola podem solicitar uma reunião com o diretor 
da escola para discutir os resultados da triagem e compartilhar 
quaisquer informações adicionais.

Quais são os requisitos do estado para 
provedores de cuidados infantis não públicos 
(alternativos) e pré-primários?

 ¾ De acordo com os regulamentos do MSDE, as crianças devem ter 
5 anos ou mais até 1º de setembro para serem elegíveis para 
o kindergarten. O regulamento também exige que uma criança 
tenha 3 ou 4 anos até 1º de setembro para ter qualificação etária 
para ingressar em uma escola pré-primária (3 anos) ou em um 
programa pré-primário (4 anos), respectivamente.

Onde posso encontrar informações adicionais 
sobre o programa de kindergarten?
Para obter informações específicas sobre o currículo do kindergarten 
e as expectativas do programa, os pais/responsáveis podem visitar a 
página de informações e recursos do kindergarten no site de MCPS em 
www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/Kindergarten.aspx

Para revisar as expectativas curriculares do estado de Maryland para o 
kindergarten, visite o site do MSDE no endereço http://www.mdk12.
org/instruction/commoncore/index.html

MCPS proíbe discriminação ilegal com base em características pessoais, tais como raça, etnia, cor, ancestralidade, origem, nacionalidade, religião, 
status migratório, sexo, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, situação familiar/status parental, estado civil, 
idade, habilidade (cognitiva, social/emocional, e física), pobreza e status socioeconômico, idioma ou outros atributos ou afiliações protegidos 
legal ou constitucionalmente. A Declaração de Não Discriminação MCPS completa, com instruções e informações de contato para consultas ou 
reclamações sobre discriminação, ou para solicitar acomodações, está disponível na página web de MCPS, em: http://www.montgomeryschoolsmd.
org/info/nondiscrimination/.
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