Queridos pais
Em breve começa para o seu filho o jardim de infância. O que significa um grande passo
para a independência porque a criança tem que conviver num grupo de 16 a 24 crianças
com uma pessoa de confiança(professora).
Talvez tenham já hoje perguntas sobre esse acontecimento.
Por exemplo:
Como meu filho vai vivenciar esse começo?
Ele poderá se desprender da gente e ganhar confiança com a pessoa que cuidará dele?
Como o nosso filho vai conviver com a nova estrutura diária?
Que exigências vêm para o nosso filho?
Nós professores do jardim de infância também nos preocupamos a cada ano com as
mesmas perguntas e nos esforçamos para tornar possível um bom começo no jardim de
infância.
A abordagem de todas essas questões levou-nos ao ponto de como os senhores
podem ajudar o seu filho em casa, para que ele possa experimentar o acesso à
educação infantil como um acontecimento positivo.
Os seguintes exemplos de apoio são pensados como uma proposta e de modo algum
para serem entendidos como programa de exercício.
Para viver de maneira saudável e de forma independente, somos como pais diariamente
obrigados à incentivar a criança, ter o ouvido apurado e prestar atenção a cada „Eu
posso“ da criança.
Nada fortalece mais o seu filho do que a confiança que você dá para ele.
Alegro-me em breve conhecer a senhora( o senhor) e o seu filho pessoalmente.
Atenciosamente
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Mudanças para o seu filho na entrada
no jardim de infância

Preparação no apoio em casa antes
de entrar no jardim de infância

Despedida diária dos pais
Cuidados de longa duração na companhia de um
estranho (alguém que não conhece)

Por exemplo:
• grupo de jogos „escolinha maternal“
• a criança come na casa do filho da vizinha
• brincar com um amigo ou amiga
• recados independentes (esvaziar o correio,
jogar o lixo fora, levar alguma coisa de volta
para o vizinho,...)

Nova estrutura diária (Horário).
Outras necessidades de dormir

Exemplos:
• Adaptar o horário do sono nas novas estruturas
• tempo de deitar regulado
• dormir o suficiente

Pedido para o movimento dentro e fora
de casa (caminho do jardim de infância
ginástica acompanhada, brincadeira
diária no jardim)

Exemplos:
• brincar no parque infantil
• passeios... (trepar, balançar, brincar com a
bola...)
• viver a natureza em todas as condições
meteorológicas
Exemplos:
• praticar diariamente

Fazer as necessidades na casa de
banho independente (incluindo lavar as
mãos)
Vestir-se e despir-se
independente

Exemplos:
• Sempre que possível programar o tempo
suficiente para a prática diária (botões e fechos
de correr abrir e fechar, talvez amarrar o
sapato)

Pedido em lidar com lápis, tesoura e objetos do
cotidiano

Exemplos:
• Proposta de materiais e ferramentas (tesoura,
lápis de cor, giz, caixa de cores, cola, fita
adesiva...) livre disposição para provar e
experimentar
• Colaboraçâo na cozinha (preparar, cortar,
servir(bebida), mexer
• Colaboração no trabalho doméstico

A criança tem que poder comunicar-se com quem
não conhece

Exemplos:
Contribuir para promover a língua pode:
• ver juntos livros ilustrados
• brincar juntos
• contar histórias( por exemplo ritual de boanoite)
• escutar, falar
Realize os exemplos na língua materna. Somente se
a língua materna é segura a criança pode
aprender a segunda língua.

Stadt Thun, Elternbrief Kindergarten, März 2011 - Portugiesisch
Text: Marianne Leibundgut, Jolanda Bill, Grafik: Irina (5j)

