Na escola, a criança aprende a...

Em casa, o que pode ajudar a
criança, é...

Estudar durante longos períodos.

Fazer jogos de concentração sozinho, com
amiguinhos e com a família: quebra cabeça,
contas a enfiar, acompanhar uma história,
etc.

Estudar em boas condições.

Ser responsável com seu trabalho escolar
até o fim da atividade.

Ser autônomo em seu trabalho

Ser organizado e cuidadoso com seu
trabalho e seu material.

Respeitar o material da escola.

Pedir ajuda quando não entender

Fazer uma coisa de cada vez:
Não brincar quando estiver comendo.
Não comer quando estiver brincando.
Não ficar brincando quando estiver se
preparando para sair, etc...
• Ser encorajado a ir até o fim de uma
ação: arrumar o matérial antes de
começar outra atividade.
• Ser encorajado a se esforçar.
Ser responsável por efetuar sozinho um
pequeno trabalho doméstico
(colocar ou tirar a mesa, lavar uma parte da
louça, etc.)
Ser responsável pela ordem e limpeza do
pequeno espaço que lhe pertence.
• Ter cuidado com seus brinquedos e com
os dos outros
• Ver que os adultos tem cuidado com as
coisas.

• Ser encorajado a fazer perguntas
quando alguma coisa não está certa.
• Ver os pais se questionando e procurando
ajuda de outras pessoas.

Tomar banho,
trocar de roupa,
amarrar os sapatos sozinho.
Respeitar un horário ou o tempo
determinado para uma atividade

Desenvolver estratégias nos jogos de
matemática e outros jogos.

Trabalhar em colaboração com as outras
crianças.

Aceitar perder em um jogo,
a se enganar,
a não acertar sempre da primeira vez.

Ser paciente,
Esperar sua vez
Respeitar os outros alunos
quando eles estão com a palavra,
quando eles se enganam,
quando eles são diferentes.
Dar o melhor de si
Mesmo quando não haverá um presente
como recompensa.

Ser encorajado a fazer tudo isto sozinho,
papai/mamãe/os irmãos e irmãs maiores
não devem fazem por ele.
• Ir para cama e comer em horários
regulares.
• Ter alguns rituais (por ex, uma história
antes de dormir, ou uma outra coisa…)
• Cozinhar e seguir as receitas (pesando
os alimentos, etc.)
• Brincar com os Legos/Kapala, etc.
• Ter um tempo livre (assim poderá
desenvolver sua criatividade)
• Brincar com outras crianças sem a
presença de um adulto.
• Ser encorajado a ajudar os vizinhos e
outras crianças.
• Ser encorajado e parabenizado pelas
aprendizagens que faz, avançando e se
enganando(não visando apenas o
resultado).
• Que os pais mostrem que eles não
acertam tudo imediatamente.
• Com a família aprender a esperar, saber
que não pode ter tudo na hora que pede.
• Utilizar um calendário da semana com
desenhos e símbolos do que ele faz.
• Quando estamos à mesa em família, cada
um fala do seu dia pelo menos 5 minutos.
• Gostar de brincar com outras crianças
no bairro ou em outra parte.
Ficar satisfeito em poder ajudar, mesmo
sem receber alguma coisa em troca.

Aceitar uma sansão quando não respeitar
uma regra.

Compreender o que pode fazer e o que não
pode, quando os limites que os adultos
colocam são claros.

Outra coisa?

Outra coisa?
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