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Introdução

Em Moray, temos uma equipa muito 
robusta de Aprendizagem e Cuidados 
Infantis dos Primeiros Anos (Early 
Learning and Childcare - ELC) com 
várias competências. A nossa equipa 
está continuamente em crescimento 
e desenvolvimento e estamos 
extremamente satisfeitos por lhe 
podermos dar as boas-vindas como 
novos pais que vão fazer parte da nossa 
comunidade. A nossa equipa de ELC 
consiste de vários profissionais que 
trabalham a nível central, no campo 
e nas creches para disponibilizar uma 
experiência de qualidade para os 
nossos alunos mais pequenos.

A nossa visão para Moray é – ELC 
Moray; a trabalharmos juntos para 
criar um futuro melhor para as nossas 
crianças.

Os valores subjacentes a esta visão são: 

• Diversão
• Envolvimento
• Bondade
• Inclusão
• Estímulo 

As experiências infantis nos primeiros 
anos afetam significativamente os 
seus futuros anos. Os primeiros 
cinco anos de uma criança são os 
mais importantes para a sua futura 

saúde, felicidade, crescimento, 
desenvolvimento e aprendizagem.

As experiências das crianças nos 
primeiros anos de vida afetam o 
desenvolvimento do seu cérebro. 
Noventa por cento do desenvolvimento 
cerebral das crianças ocorre entre o 
nascimento e os cinco anos. Estima-se 
que, ao atingir os três anos, o cérebro 
das crianças seja duas vezes mais ativo 
que os cérebros dos adultos. Os pais e 
cuidadores têm a maior influência no 
desenvolvimento inicial das crianças.

O tempo que passam com outras 
crianças e na aprendizagem e cuidados 
infantis dos primeiros anos (ELC) é a 
segunda maior influência no início da 
sua vida – compreendemos que isso 
faz com que as suas escolhas nesta fase 
da vida do(a) seu(sua) filho(a) sejam 
extremamente importantes.

Em Moray, acreditamos que todas 
as crianças merecem o melhor início 
de vida possível para se poderem 
transformar em adultos saudáveis, 
felizes e confiantes que venham a 
realizar coisas importantes.

Esperamos que este guia o(a) ajude a 
tomar as decisões sobre a aprendizagem 
e cuidados infantis dos primeiros anos 
certos para o(a) seu(sua) filho(a).
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Elegibilidade

Todas as crianças entre os três e quatro 
anos e certas crianças de dois anos 
elegíveis terão o direito a receber 
1140 horas de ELC gratuitas a partir de 
agosto de 2021.

Pode usar estas horas com um máximo 
de dois estabelecimentos, durante 
um máximo de 50 semanas por ano 
(chamada de provisão ao longo do 
ano todo - year round provision), 46 
semanas ou durante o período escolar 
se isso for melhor para si. O(A) seu(sua) 
filho(a) só pode passar um máximo de 
dez horas em estabelecimentos dos 
primeiros anos por dia.

Os períodos financiados pelo Estado 
começam em agosto, janeiro e abril e 
o(a) seu(sua) filho(a) terá direito a uma 
vaga após o seu terceiro aniversário e 
continuará a ser elegível até atingir a 
idade escolar.

O pagamento vai diretamente do 
Moray Council para a creche ou 
childminder (baby sitter) – mesmo que 
mude de estabelecimento a qualquer 
altura do ano, o financiamento seguirá 
o(a) seu(sua) filho(a) para a sua creche 
ou childminder nova – por isso não 
precisa de fazer nada para além de se 
registar com o novo estabelecimento.
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Elegibilidade aos dois anos
O(A) seu(sua) filho(a) de dois anos 
poderá ser elegível a qualquer altura a 
partir do segundo aniversário se tiver 
sido acolhido(a); ao abrigo de uma 
decisão tutelar familiar (kinship care 
order); decisão tutelar (guardianship 
order); ou se estiver a receber um dos 
seguintes:

Income Support 
(prestação 
de apoio ao 
rendimento)

Job Seekers 
Allowance 
(prestação de 
apoio à procura 
de emprego 
com base nos 
rendimentos)

Employment Support 
Allowance (prestação de 
apoio ao emprego com 
base nos rendimentos) 

Universal 
Credit (Crédito 
Universal)

Child Tax Credit 
(Créditos 
Fiscais de 
Crianças) mas 
não Working 
Tax Credits 
(Créditos Fiscais 
de Crianças 
para Pessoas 
Empregadas) e o 
seu rendimento 
for inferior a 
£16 105 por ano

Tanto o máximo de Child 
Tax Credit e máximo de 
Working Tax Credit e os 
seus rendimentos forem 
inferiores a £7500; ou o 
Working Tax Credit 4-week 
run on (o pagamento que 
recebe quando deixa de 
ter direito a receber o 
Working Tax Credit) 

Apoio ao abrigo da 
Parte VI da lei de 
Imigração e Asilo de 
1999 (Immigration and 
Asylum Act 1999)
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Escolher os cuidados 
infantis

Escolher os cuidados infantis certos 
para o(a) seu(sua) filho pode ser 
algo de assustador. Como pai/mãe, 
vai querer assegurar-se de que o(a) 
seu(sua) filho(a) está seguro(a) e feliz 
num ambiente divertido, educativo e 
estimulante. Também precisa que se 
adeqúe às necessidades da sua família.

A aprendizagem e cuidados infantis 
dos primeiros anos é importante para 
fornecer uma plataforma robusta para 
permitir ao(à) seu(sua) filho(a) crescer 

e desenvolver-se nos anos que se vão 
seguir.

Há vários tipos de ELC e escolher o 
que melhor se adequa ao(à) seu(sua) 
filho(a) e vida familiar é fundamental 
para ficar descansado(a) e para a 
felicidade da criança.

As páginas seguintes introduzem 
algumas das coisas que poderá 
considerar ao escolher o que é melhor 
para si.
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Qualidade

Independentemente do 
estabelecimento que escolher, vai 
querer que o(a) seu(sua) filho(a) seja 
cuidado num ambiente profissional, 
por funcionários que desejam o melhor 
para a criança. Ao escolher uma creche 
ou childminder de alta qualidade, ficará 
descansado(a) a esse respeito.

Care Inspectorate (Inspeção-Geral 
de Estabelecimentos de Cuidados)
A Care Inspectorate regula e faz 
inspeções aos serviços de cuidados de dia 
para crianças na Escócia. Também realiza 
inspeções em conjunto com outros 
reguladores, para verificar a qualidade 
de várias organizações em Moray para 
apoiar adultos e crianças.

A Care Inspectorate (Inspeção-Geral de 
Estabelecimentos de Cuidados) avalia as 
creches e childminders (baby sitters) com 
uma escala de 1 a 6 no que diz respeito à 
qualidade de cuidados e apoio; qualidade 
do ambiente; qualidade dos funcionários 
e qualidade de gestão e liderança.

1. Insatisfatório
2. Fraco
3. Adequado
4. Bom
5. Muito Bom
6. Excelente
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Pode consultar o relatório mais recente 
de qualquer estabelecimento de ELC 
registado e childminder online: www.
careinspectorate.com. 

Education Scotland
A Education Scotland tem por objetivo 
promover a melhoria e inovação nos 
estabelecimentos de ELC. Os seus 
inspetores concentram-se na qualidade 
da aprendizagem e sucesso das 
crianças, incluindo literacia, numeracia 
e saúde e bem-estar através de vários 
indicadores de qualidade.

Os estabelecimentos de ELC também 
participam numa autoavaliação 
como parte desta inspeção e usam 
um guia intitulado “How good is our 
early learning and childcare?” (Quão 
bons são a nossa aprendizagem e 
cuidados infantis dos primeiros anos). 
Os relatórios de inspeção podem ser 
consultados online: www.education.
gov.scot.

Garantia de qualidade e 
funcionários  
Poderá querer verificar os 
procedimentos de garantia de 
qualidade nas creches ou childminders. 
Todas as creches em Moray trabalham 
em parceria com um funcionário de 
melhoria contínua e 2 professores dos 
primeiros anos. Os nossos childminders 
são apoiados por um funcionário de 
desenvolvimento para garantir uma 
parceria de trabalho eficaz.  

Todas as pessoas a trabalhar com 
jovens na Escócia precisam de estar 
registadas com o Scottish Social 
Services Council (Conselho para os 
Serviços Sociais da Escócia, “SSSC” na 
sigla em inglês). Esta organização regula 
os trabalhadores na Escócia e garante 
que os serviços são disponibilizados 
por funcionários fiáveis, competentes e 
confiantes.
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Curriculum for Excellence 
(Currículo para 
Excelência)
O Curriculum for Excellence (Currículo 
para Excelência) tem por objetivo 
ajudar as crianças e jovens a ganhar 
os conhecimentos, competências e 
atributos necessários para a vida no 
século XXI, incluindo competências 
para aprendizagem, vida e trabalho.

As crianças na Escócia deverão seguir 
o Curriculum for Excellence dos 3 aos 
18 anos, para se prepararem para a 
escola e para a vida depois de saírem 
da escola.

Realizar a ambição
Being Me (Ser eu) é um documento 
fundamental no Early Level (nível 
inicial) e apresenta informação 
fundamental sobre as características do 
desenvolvimento infantil. As crianças 
a aceder a um estabelecimento de ELC 
de alta qualidade em Moray devem 
receber o apoio de profissionais que 
conheçam o Realising the ambition. As 
orientações apoiam os profissionais 
a explorar as várias interações, 
experiências e espaços que precisamos 
de proporcionar aos bebés e crianças 
novas para os ajudar a aprender e 
crescer de forma ideal logo desde o 
início, até serem crianças novas na 
escola primária.

Pedagogia centrada na criança na 
prática

observação, 
interação e 
documentação da 
aprendizagem

planejamento 
responsivo e 
intencional

facilitação

Informado pelas ações, emoções e palavras da criança
O que precisa ficar para reforçar o desenvolvimento e o aprendizado?
O que precisa mudar para inspirar o aprendizado e o desenvolvimento?

Interações sensíveis -
aprimorando a 
habilidade de entrar e 
voltar atrás

Experiências 
flexíveis – aprenda 
com a criança 
para informar a 
prática

Variedade de 
espaços - ao ar livre 
e dentro

‘Ouça com os olhos e os 
ouvidos’

O que as ações, emoções 
e palavras da criança 
dizem sobre seu 
desenvolvimento e 
aprendizado?

Seus métodos de 
documentação 
são informativos e 

significativos para você, 
a criança, sua família e 

outros profissionais?
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Esquema de leite e snacks 
saudáveis da Escócia
O esquema tem por objetivo apoiar a 
saúde e bem-estar das crianças novas 
e para promover comportamentos 
saudáveis para o resto da vida. A 
nossa ambição partilhada consiste 
em garantir que todas as crianças em 
estabelecimentos de aprendizagem 
e cuidados infantis dos primeiros 
anos em Moray tenham acesso ao 
esquema de leite e snacks saudáveis, 
promovendo o hábito de consumo 
regular de produtos lácteos, fruta 
e legumes de alta qualidade desde 
pequenos. A vantagem para os pais 
é que este esquema é totalmente 
gratuito, o que significa que a fruta, 
legumes ou leite não representam um 
custo adicional quando o(a) seu(sua) 
filho(a) começar a frequentar a creche.
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As suas necessidades

Flexibilidade / Horas
A que horas e em que dias necessita 
de ELC? Lembre-se de ter em conta 
o tempo de deslocação para ir levar 
e buscar a criança, se for trabalhar 
de seguida. Vai deslocar-se à hora de 
ponta ou por volta do horário escolar? 
Tem turnos de trabalho variáveis?

Tudo isto deve ser considerado ao 
informar-se dos horários de abertura 
de uma creche ou o horário de 
funcionamento de uma childminder.

Os estabelecimentos financiados pelo 
Estado poderão estar abertos o ano 
todo (50 semanas por ano) e poderão 
funcionar das 8h00 às 18h00 ou até 
mais tarde – cada estabelecimento 
financiado tem o seu horário de 
funcionamento diferente, o qual deverá 
consultar antes de se registar com o 
estabelecimento.

As childminders trabalham 
frequentemente à noite e, por vezes, 
também durante as férias e feriados 
– consulte a sua childminder para se 
informar da sua disponibilidade.
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Localização
Quer que a sua creche ou childminder 
fique próximo do seu local de trabalho, 
de onde estuda ou da sua casa? Quem 
irá buscar o(a) seu(sua) filho(a) à creche 
ou childminder e de onde veem? Se vai 
partilhar esta responsabilidade, o local é 
adequado para todos?

A matrícula com um serviço de ELC 
não garante uma vaga nessa escola. Os 
serviços de ELC em Moray não usam um 
sistema de registo automático na área 
da escola primária e o registo na creche 
de uma escola não garante uma vaga 
na respetiva escola primária. As creches 
estão agrupadas pelo Associated School 
Group (ASG), que é a captação da escola 
secundária.

Custos
Pergunte se há custos adicionais que 
terá de pagar. Isto poderá incluir custos 
adicionais para snacks, fraldas, para 
ir buscar a criança mais tarde e taxas 
de registo ou cuidados fora do horário 
normal, se disponível.

Se quiser usar mais horas do que 
aquelas a que tem direito de forma 
gratuita, deverá ter em conta 
esse custo adicional ao escolher o 
estabelecimento de ELC. Se houver 
capacidade, poderá eventualmente 
pagar para ter horas adicionais.

As famílias em Moray que trabalhem 
poderão eventualmente receber mais 
assistência com os cuidados infantis 
através do esquema Tax-Free Childcare 
(cuidados infantis isentos de impostos) 
– por cada £8 que pague, o Governo do 
Reino Unido acrescentará £2 adicionais, 
até um máximo de £2000 por ano.

Se tiver direito a Working Tax Credit, 
pode reclamar o reembolso de até 70% 
dos seus custos com cuidados infantis, 
consoante o seu nível de rendimentos 
ou até 85% se tiver direito ao Universal 
Tax Credit. Os créditos fiscais podem 
ser usados para ajudar a pagar por 
childminders, creches, amas (nannies) 
e clubes não escolares registados.

Todos os esquemas acima 
encontram-se detalhados em:  www.
childcarechoices.gov.uk.
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Early Learning & Childcare
more than just numbers

number of settings 
you can split hours 
between

total hours funded for 
3 & 4  and eligible 2 
year-olds

www.moray.gov.uk/ELC

hours per week if using 
year round

23.75
over 50 weeks

1140

30
37

63

maximum number of 
funded hours in a 
setting per day

10

2

hours per week if 
using term-timechildminders in 

funded provision

funded providers

meals

25
over 46 weeks

or
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Os interesses e 
personalidades do(a) 
seu(sua) filho(a).
Como é que é o(a) seu(sua) filho(a)? 
Gosta de estar ao ar livre? Poderá 
considerar a possibilidade de uma 
creche ao ar livre. A criança está 
mais feliz com cuidados individuais 
e com um grupo mais pequeno de 
crianças? Talvez uma childminder seja 
ideal para si. O(A) seu(sua) filho(a) é 
sociável e gosta de fazer amigos em 
grupos maiores? Uma creche pode 
proporcionar-lhe isso.

Talvez o(a) seu(sua) filho(a) não tenha 
experimentado as opções acima 
e gostaria de o(a) encorajar a ser 
mais confiante. Todas as creches e 
childminders deverão estar dispostos 
a permitir-lhe que os visite, para poder 
encontrar um local ‘adequado’ ao(à) 
seu(sua) filho(a). A escolha final é sua 
e é importante que fique satisfeito(a) 
com a sua decisão.

Os nossos serviços de ELC oferecem 
modelos ao longo do ano ou durante 
o período escolar, para lhe permitir 
considerar as suas necessidades 
individuais com maior flexibilidade. 
Alternativamente, poderá optar por um 
modelo misto de childminder/creche 
ou talvez dividir as suas horas gratuitas 
por duas creches.  Pode consultar mais 
informação ao registar a criança.
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Comida
Todas as crianças a receber 1140 
horas gratuitas que passem da hora 
do almoço têm direito a uma refeição 
gratuita. Deverá perguntar como é que 
isto funciona no estabelecimento em 
que estiver interessado(a).

Muitos estabelecimentos, incluindo 
parceiros, servem almoços e lanches 
num ciclo de quatro semanas. As 
cópias dos menus podem ser levadas 
para casa, para saber exatamente o 
que a criança vai comer ao almoço!  As 
cozinhas das nossas escolas fornecem 
a maior parte dos almoços das 
crianças de ELC em Moray, embora 
alguns dos nossos serviços parceiros 
disponibilizem as suas próprias opções 
saudáveis e nutritivas.  Esses serviços 
que servem almoços estão registados 
com o departamento de saúde 
ambiental.

Necessidades de apoio adicional e 
inclusão
Se o(a) seu(sua) filho(a) tiver 
necessidades de apoio adicional, 
poderá querer perguntar como 
é que irão ir ao encontro de tais 
necessidades.  Todos os serviços de 
ELC têm acesso a um professor de 
intervenção precoce que pode apoiar 
a creche e o(a) seu(sua) filho(a), para 
garantir que a criança atinge todo o seu 
potencial.

Todos os profissionais a apoiar 
o(a) seu(sua) filho(a) trabalharão 
em parceria consigo e com o 
estabelecimento que escolher (creche 
ou childminder), para garantir que 
há um plano para apoiar a criança. 
Isto poderá significar que o plano da 
criança é coordenado. Isto acontece 
quando várias agências a trabalhar 
em parceria, por exemplo um serviço 
de saúde, psicólogos educacionais 
ou a assistência social, trabalham 
em conjunto para ir ao encontro das 
necessidades da criança e da família. 
Quando várias agências trabalham 
em parceria com crianças e as suas 
famílias, isto é frequentemente 
chamado de equipa ao redor da criança 
e o objetivo é coordenar o apoio e 
trabalhar em conjunto para fornecer o 
apoio certo na altura certa para cada 
indivíduo.
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Tipos de cuidados infantis

Há vários tipos diferentes de cuidados 
infantis e a decisão sobre qual 
é mais adequado ao(à) seu(sua) 
filho(a) e família é sua. Pode dividir 
as suas horas gratuitas entre dois 
estabelecimentos se quiser/necessitar 
e se  o estabelecimento em que 
estiver interessado(a) oferecer esta 
possibilidade.

Pode usar as suas horas gratuitas com 
os seguintes tipos de estabelecimentos

Childminders
As childminders cuidam de crianças 
na sua própria casa e muitas vezes 
oferecem cuidados a crianças de 
várias idades diferentes – por vezes 
desde bebés até começarem a escola 
secundária, o que significa que irmãos 
podem ficar juntos.

A maior parte das childminders 
disponibilizam cuidados entre as 
8h00 e 20h00, mas algumas estão 
disponíveis mais cedo, às noites e fins 
de semana.

As childminders podem disponibilizar 
horas flexíveis, podem ir levar e buscar 
crianças à escola e podem cuidar delas 
nas férias e feriados.

As childminders disponibilizam os 
cuidados, diversão e aprendizagem 

que o(a) seu(sua) filho(a) encontraria 
na creche, mas num ambiente 
doméstico. As childminders aproveitam 
frequentemente parques locais, 
parques de diversões e centros 
comunitários.

Creches / grupos de brincadeira / 
pré-escola / creches ao ar livre
Os serviços de ELC em Moray têm 
muitos nomes diferentes. Contudo, 
todos têm de estar registados com a 
Care Inspectorate (Inspeção-Geral de 
Estabelecimentos de Cuidados) como 
Serviços de Cuidados de Crianças 
durante o Dia. 

Quer escolha uma creche totalmente 
ao ar livre, uma creche que funcione 
ao ar livre e no interior, um grupo de 
brincadeira ou pré-escola, pode ter a 
certeza de que são geridas por equipas 
de funcionários habilitados com uma 
abordagem holística.  As equipas de 
funcionários respondem aos interesses 
do(a) seu(sua) filho(a) para garantir o 
seu desenvolvimento através de várias 
experiências adequadas para todas as 
idades.

Os serviços  de ELC têm horas flexíveis 
e oferecem vários modelos de serviços 
par ir ao encontro das necessidades da 
sua família. 
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Clubes de cuidados não escolares
Creches ao ar livre/estabelecimentos 
de cuidados durante o dia registados 
com a Care Inspectorate (Inspeção-
Geral de Estabelecimentos de 
Cuidados) que aceitam crianças de 
idade escolar antes e depois da escola, 
bem como aos feriados.

Grupos de atividades durante as 
férias organizados em escolas locais 
durante parte ou a totalidade das férias 
poderão ser organizados pela escola ou 
por outras organizações).

Grupos de atividades centrados no 
desporto, organizados muitas vezes em 
centros de lazer locais.

Sessões de atividades mais curtas 
coma duração de alguns dias em locais, 
como salões de igrejas, muitas vezes 
organizadas por voluntários.

As horas e dias da semana de 
funcionamento podem variar. Algumas 
são organizadas todas as férias e 
feriados ao longo do ano, ao passo que 
outras só funcionam no verão.

A maior parte dos clubes ao abrigo da 
abordagem Trabalho de Brincadeira 
(Play Work). O Trabalho de Brincadeira 
é uma abordagem ao trabalho 
com crianças em que as crianças 
determinam e controlam o conteúdo e 
intenção da sua brincadeira, em vez de 

ser liderada ou direcionada. O processo 
de brincadeira para as crianças inclui 
exploração, experimentar coisas, 
testar os limites das suas habilidades 
à medida que crescem, aprender dos 
sucessos e erros para criar resiliência e 
adaptabilidade.

Amas
As amas cuidam dos seus filhos na sua 
casa. Podem disponibilizar cuidados 
muito flexíveis, incluindo tarde à noite 
e aos fins de semana. Você terá de 
lhes pagar um salário mensal, por isso 
poderá querer que vivam em sua casa 
durante a semana toda ou parte dela 
ou poderá querer que se desloquem 
para o trabalho todos os dias. Podem 
disponibilizar atenção individual ao(à) 
seu(sua) filho(a) na sua própria casa. 
A sua ama apoiará a rotina diária e 
atividades da criança ao personalizar 
os seus cuidados às necessidades 
individuais da família (p. ex. ir levar e 
buscar a criança à creche, atividades 
extracurriculares, dias de brincadeira e 
passeios). 
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Modelos de serviços de 
creche

Todos os nossos serviços de ELC em 
Moray são geridos por um Gerente de 
Creches ou Líder de Equipa. Algumas 
creches estão abertas ao longo do ano 
todo (exceto durante duas semanas no 
Natal e Ano Novo), ao passo que outras 
estão abertas somente durante o 
período escolar, 30 horas por semana. 
Algumas também poderão oferecer 
uma opção de 46 semanas, com 
férias no Natal e Ano Novo, Páscoa, 
verão e outubro – com esta opção 
receberá 25 horas por semana num 
estabelecimento de ELC. Deve escolher 
o seus horário preferido durante o 
registo.

Se estiver a usar as suas horas gratuitas 
para o ano todo (50 semanas), terá 
direito a 23,75 horas por semana. 
Outra opção é o modelo de 46 
semanas, que lhe oferece 25 horas por 
semana.

Poderá eventualmente comprar horas 
adicionais com os estabelecimentos 
onde pode usar as suas horas gratuitas, 
se houver disponibilidade.

É importante assinalar que o(a) 
seu(sua) filho(a) não tem de estar na 
área de captação da escola. Primária. 
Contudo, a atribuição de vagas poderá 
depender do critério na página 25.

Informação adicional
Para garantir o cumprimento das 
normas da Care Inspectorate 
(Inspeção-Geral de Estabelecimentos 
de Cuidados), temos de manter certos 
níveis de funcionários dentro das 
nossas creches.

Os níveis de funcionários nas creches 
são os seguintes:

Proporção de idade 
(em anos)

Adulto para 
criança

Menos de dois anos 1 para cada 3

Menos de três anos 1 para cada 5

Três a quatro anos 1 para cada 8
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Que estabelecimento 
devo escolher?

A escolha de estabelecimento é 
totalmente sua. Deve-se registar 
no seu estabelecimento de ELC que 
queira que o(a) seu(sua) filho(a) 
frequente - cada estabelecimento terá 
um número limitado de vagas. Deve 
indicar uma segunda e terceira escolha 
de estabelecimento no seu formulário 
de registo online, para ter uma maior 
possibilidade de obter uma vaga num 
estabelecimento à sua escolha.

Depois de ter identificado a(s) sua 
escolha(s) de estabelecimento, deverá 
contactá-lo pra se informar do processo 
de registo.

Pode consultar uma lista dos 
estabelecimentos onde pode usar 
as suas 1140 horas financiadas pelo 
Estado em: http://www.moray.gov.uk/
moray_standard/page_116586.html ou 
ao contactar o Moray Council.

Tenha em mente que não é obrigado(a) 
a escolher a creche mais perto de 
si. Compreendemos que poderá ser 
melhor para a criança frequentar 
um estabelecimento mais perto 
do seu local de trabalho ou de 
outros familiares. Contudo, não é 
possível garantir uma vaga nesses 
estabelecimentos, porque as crianças 
dentro da área de captação da escola 
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secundária terão prioridade, mas 
você é que escolhe para onde se quer 
candidatar.

Se quiser dividir as horas entre creches 
ou childminders, deve apresentar um 
formulário de registo a ambas.

O que devo fazer agora?

Registo
Uma vez que tenha decidido o que 
é melhor para si e para o(a) seu(sua) 
filho(a), deverá aceder ao formulário 
de registo online em  https://online.
moray.gov.uk/site/wss/request/elcreg.  
Se não tiver meios de aceder ao 
formulário de registo eletrónico, pode 
telefonar para o número 01343 563374 
para que lhe enviem uma cópia em 
papel.

Deve fazer o registo em janeiro para 
começar em agosto, janeiro e abril do 
ano seguinte – há um registo para o 
ano inteiro.

Terá de carregar a certidão de 
nascimento do(a) seu(sua) filho(a) e 
comprovativo de morada ao fazer o 
registo online.  Será solicitado aos pais 
que façam 3 escolhas ao completar o 
registo online, por isso tenha isto em 
mente ao tomar uma decisão sobre o 
seu estabelecimento de ELC.

Se se mudar para a área depois da 
semana de registo, não se preocupe 
porque poderá continuar a usar o 
formulário de candidatura online.

Atribuição de vagas
estabelecimentos de Aprendizagem e 
Cuidados Infantis dos Primeiros Anos 
que atribuam vagas com base nos 
seguintes critérios:

1. Criança a frequentar atualmente a 
creche

2. Criança residente na área de 
captação da escola secundária e 
com um irmão na creche

3. Criança residente na área de 
captação da escola secundária

4. Criança com um Plano de Apoio 
Coordenado e/ou avaliação da 
Autoridade Educativa

5. Criança residente fora da área de 
captação da escola secundária e 
com um irmão na creche

6. Criança residente fora da área de 
captação da escola secundária

A prioridade dentro de cada categoria 
será dada às crianças mais velhas 
primeiro e depois às residentes mais 
perto do estabelecimento solicitado 
usando o método de linha reta.
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O prazo para a atribuição de vagas é o 
seguinte:

Data de início da 
elegibilidade

Atribuição de vaga

Agosto Até às férias da 
Páscoa

Janeiro novembro ou 
dezembro

Abril fevereiro a março

Atenção: não receberá uma carta 
se a sua escolha de creche de 
Aprendizagem e Cuidados Infantis 
dos Primeiros Anos estiver cheia. Será 
contactado(a) automaticamente pela 
creche que indicou como a escolha 
seguinte. Se todas as suas escolhas 
estiverem cheias, contactá-lo(a)-emos 
com escolhas alternativas.

Pode consultar uma lista dos 
estabelecimentos aqui:  http://www.
moray.gov.uk/moray_standard/
page_116586.html by clicking on 
ao clicar no separador intitulado 
“Choosing an Early Learning & 
Childcare Provider” (escolher um 
estabelecimento de aprendizagem e 
cuidados infantis dos primeiros anos). 

Pode consultar mais informação sobre 
ELC em Moray aqui: elcmoray/home

E agora?

Depois de se ter registado e depois 
de o(a) seu(sua) filho(a) receber 
uma vaga. Receberá uma carta do 
estabelecimento que lhe atribuiu uma 
vaga a confirmar os dias em horas em 
que o(a) seu(sua) filho(a) frequentará o 
estabelecimento.

Também receberá informação sobre o 
que tanto você como a criança deverão 
esperar nos primeiros dias em que 
frequentar o estabelecimento – isto 
poderá incluir detalhes do período 
de transição em que a criança poderá 
ter dias mais curtos para a ajudar a 
adaptar a esta mudança na sua vida.

Se não receber esta informação antes 
do início do período escolar, deverá 
contactar a creche ou childminder para 
pedir os detalhes.

Nem vai dar pelo tempo a passar 
até que seja a altura do(a) seu(sua) 
pequenote começar a frequentar a 
creche ou childminder e a criança vai 
surpreendê-lo(a) a cada dia com o que 
vai aprender.
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Começar a escola
Pode consultar todos os pormenores 
sobre como registar o(a) seu(sua) 
filho(a) para a escola online ou junto 
da escola primária da sua área de 
captação.

Adiar a entrada
Se o quinto aniversário do(a) seu(sua) 
filho(a) ocorrer entre a data de 
início do período escolar em agosto 
e o último dia do mês de fevereiro 
seguinte, pode escolher adiar a 
matrícula da criança até agosto 
seguinte

Pontos a considerar se escolher adiar a 
entrada.

• Tem de falar sobre o seu pedido 
com o estabelecimento de 
aprendizagem e cuidados infantis 
dos primeiros anos da criança, 
bem como com a escola primária 
que a criança irá eventualmente 
frequentar.

•  A decisão final será tomada em 
conjunto por si e pela equipa de 
educação que apoio o(a) seu(sua) 
filho(a).

Se tiver acordado adiar a entrada 
com o Moray Council, continuará 
a ter acesso às horas gratuitas de 
aprendizagem e cuidados infantis dos 
primeiros ano até ao início da escola.

Entrada antecipada
Se o(a) seu(sua) filho(a) tiver 4 anos e 
meio, pode apresentar um pedido para 
“entrada antecipada” para o ensino. 
A Equipa de Avaliação de Entrada 
Antecipada avaliará a criança e fará 
uma recomendação se o ensino escolar 
é adequado para ela nesta altura.

Os pedidos de entrada antecipada 
devem ser dirigidos por escrito para: 

Education 
Moray Council, Council Office, 
High Street, ELGIN 
IV30 1BX 

01343 563374 
education@moray.gov.uk
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Trabalhar em ELC

Os nossos funcionários de 
aprendizagem e cuidados infantis 
dos primeiros anos têm um papel 
extremamente importante nas 
vidas das futuras gerações – 
desde trabalhadores de apoio até 
profissionais dos primeiros anos e 
mesmo gerentes de creches, esta 
carreira progressiva poderá ajudar as 
crianças em Moray a atingir todo o seu 
potencial.

Se tiver paixão, entusiasmo e adorar 
a ideia de trabalhar com crianças, 
esta poderá ser a carreira certa para 
si Regressar ao trabalho ou considerar 
a possibilidade de mudar de carreira 
depois de ter um filho é, por vezes, 
algo de intimidante. Trabalhar com 
um empregador que compreende as 
pressões de uma jovem família pode 
ajudar com essa transição.

Se quiser ficar em casa com os seus 
filhos, ao mesmo tempo que tenta 
combinar a sua atividade profissional 
com o horário escolar e férias, talvez 
tornar-se num(a) childminder seja a 
escola certa para si e para a sua família. 
Childminders são empregados por 
conta própria que cuidam de crianças 
na sua própria casa – pode escolher o 
os dias em que trabalha e o seu próprio 
horário de trabalho.
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Trabalhar com crianças com menos de 
cinco anos numa creche ou centro de 
dia também é uma opção de carreira 
que lhe poderá permitir atingir um 
equilíbrio importante entre a sua 
vida pessoal e laboral. Porque não 
experimentar fazer voluntariado para 
ver se gosta? Nunca sabe, poderá 
acabar por inspirar um anova geração 
de jovens!

Consulte mais informação sobre as 
opções de carreiras em ELC:

www.childcarecareersscotland.scot
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Contacto
Para mais informação e ajuda com 
qualquer um dos tópicos neste guia, 
contacte o departamento de educação 
do Moray Council.

Alternativamente, poderá querer 
contactar diretamente a creche em que 
está interessado(a).

A nossa equipa amigável está aqui para 
o(a) ajudar a fazer as escolhas certas 
para si e para a sua família.

Education, Moray Council, Council 
Office, High Street, ELGIN

IV30 1BX

01343 563374

education@moray.gov.uk

www.moray.gov.uk/elc

https://sites.google.com/my.glow.scot/
elcmoray/home
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