
Pré-escola  
pública  
de Maryland

Orientação 
para os  

Pais

Entre em contato com o 
Early Childhood Office da 
Secretaria da Educação local. 

Allegany County   301-759-2012

Anne Arundel County 410-222-5441

Baltimore City   410-396-6602

Baltimore County   410-887-4313

Calvert County   410-535-7264

Caroline County   410-479-2896 

Carroll County   410-751-3048

Cecil County   410-996-5424

Charles County   301-934-7380

Dorchester County   410-221-1111

Frederick County   301-696-6864

Garrett County   301-334-7645

Harford County   410-588-5252

Howard County   301-313-5659

Kent County   410-810-3903

Montgomery County   301-230-0691

Prince George’s County 301-808-2723

Queen Anne’s County  410-758-2403

St. Mary’s County   301-475-5511

Somerset County   410-621-6243

Talbot County   410-822-0330

Washington County   301-766-2955 

Wicomico County   410-677-4523

Worcester County   410-632-5042

Nancy S. Grasmick
Superintendente Estadual de Educação

Dunbar Brooks
Presidente 
Secretaria da Educação Estadual de Maryland

Martin O’Malley
Governador

Para obter mais informações entre em  
contato com:

Maryland State Department of Education
Division of Early Childhood Development
200 W. Baltimore Street, 10th floor
Baltimore, Maryland 21201
MarylandPublicSchools.org

Telefone: 410-767-0602
Fax: 410-333-6226
E-mail: mcockey@msde.state.md.us



A pré-escola das escolas públicas é um programa 
financiado pelo estado para crianças de 4 anos de 
idade. O principal objetivo da pré-escola das escolas 
públicas é fornecer uma experiência de aprendiza-
gem para auxiliar as crianças a desenvolverem suas 
habilidades em várias áreas de modo que tenham 
maior possibilidade de terem bom desempenho na 
escola. Experiências de pré-escola de alta quali-
dade apóiam as crianças de modo que possam 
estar totalmente prontas para aprender quando 
entrarem no jardim de infância. Essas experiências 
se concentram no desenvolvimento social e pessoal, 
na linguagem e na alfabetização, no pensamento 
científico e matemático, nos estudos sociais, artes, 
desenvolvimento físico e educação sobre saúde.

O que é a pré-escola 
pública?

Quem pode frequentar  
a pré-escola?

Para ter direito à pré-escola pública, a criança 
deve ter 4 anos de idade até 1º de setembro do 
ano escolar em que as famílias desejam que elas 
ingressem. Elas também devem ser de famílias 
carentes ou sem-teto.  Todas as crianças carentes 
que se inscreverem devem ser matriculadas 
primeiro; entretanto, se houver vagas, o sistema 
escolar público poderá inscrever crianças que não 
sejam carentes, mas que tenham necessidades 
escolares imediatas.

Como funcionam  
os programas da  
pré-escola pública?

Os sistemas de escola pública devem criar políticas para 
os programas de pré-escola que sigam os regulamentos 

estaduais. Um programa de pré-escola geralmente é um 
programa que dura meio período, pela manhã ou a tarde. 
A aula dura 2,5 horas, cinco dias por semana durante  
o ano escolar. Cada classe tem em média 20 crianças. 
São atribuídos um professor com certificação estadual 
para crianças e um assistente qualificado em tempo  
integral a cada classe. Os programas pré-escola devem 
atender os padrões curriculares estaduais. Os pais 
e os professores se comunicam regularmente sobre 
o progresso de cada criança. Os sistemas escolares 

também são estimulados a desenvolver parcerias com 
provedores comunitários de assistência à criança. Para 

obter mais informações sobre o programa de pré-escola 
em sua comunidade, ligue para o Early Childhood Office 

do sistema escolar público local (no verso deste livreto).


