Caros pais

Saber ouvir,
aceitar regras

M
us

Nada fortalece mais o seu filho para este
grande passo para a independência do que a
confiança que você nele deposita.

r

O laço emocional é essencial para as
crianças pequenas. As crianças
querem aprender coisas novas e
descobrir o mundo por elas
próprias. A proximidade emocional
dentro da família permite-lhes
gerir melhor o grande passo.

Experimentar e
descobrir –
dentro e fora

te

O seu filho entrará em breve no jardim de
infância. Este é um momento importante para
si e para o seu filho, porque as crianças
nesta idade aprendem muito e com bastante
facilidade.

Trabalhos manuais,
pintar, manusear
a tesoura

Estamos ansiosos por conhecer o seu filho,
acompanhá-lo e apoiá-lo no seu
desenvolvimento durante o
tempo no jardim de infância,
e juntamente consigo
fortalecê-lo e encorajá-lo.

Refeições saudáveis

Obrigado pela sua ajuda!

Expressar
necessidades e
sentimentos

Brincar sozinho
e em grupo

No início acompanhe o seu filho
ao jardim de infância. Com o tempo
deixe-o fazer caminhos longos sozinho.
Despeça-se o mais rapidamente possível.
Envie o seu filho para o jardim de infância a
tempo, regularmente e bem descansado.
Zeigen Sie Interesse am Kindergartenunterricht
und beachten Sie bitte Informationen und
Briefe. Bei Unsicherheiten können Sie gerne
Kontakt mit uns aufnehmen.
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Mostre interesse nas aulas do jardim de infância
e tome nota de informações e cartas. Se tiver
dúvidas, não hesite em contactar-nos.
Mostre confiança ao seu filho. Ele vai superar
este passo.

Vestir-se e despir-se
independente

40 curtas-metragens mostram vários exemplos
de como a vida quotidiana em família e em
grupos lúdicos pode ser um excelente ambiente de aprendizagem. www.kinder-4.ch
O serviço de aconselhamento gratuito para pais
e cuidadores de crianças de 0 - 5 anos de idade
está disponível no serviço de aconselhamento
de mães e pais do cantão Aargau.
www.muetterberatung-aargau.ch
Os especialistas importantes são os
pediatras e o serviço médico
escolar.

Dormir o suficiente

Entrada
no jardim de
infância

r

Fazer as necessidades
na casa de banho
independente

Mais informações

te

Com as seguintes ideias e dicas
mostramos-lhe as possibilidades
de como pode preparar o seu
filho e facilitar-lhe o início do
jardim de infância.
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„Na verdade, cada criança precisa de três
coisas: precisa de tarefas para crescer, precisa
de medelos/exempleos para se orientar e
precisa de comunidades nas quais se
sinta em casa.„ Prof. Dr. Gerald Hüther

				

