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Deixe a sua criança ser “líder” ao brincar. Participe dos jogos dela e 
tente não lhe dizer com o que brincar ou como usar algo que ela esteja 
explorando. As crianças aprendem mais quando seguem seus próprios 
interesses. 

Diga à sua criança O QUE FAZER, em vez do que NÃO FAZER. Dizer 
“por favor, ande” funciona melhor que “não corra” porque ensina à sua 
criança como você quer que ela se comporte. Use instruções claras e 
elogie a sua criança quando ela fizer o que você pediu. Guarde o “não” 
para questões de segurança. 

Ter rotinas regulares pode ajudar a evitar birras! Fazer planos para o 
dia e conversar com a sua criança sobre isso pode fazer com que seja 
mais fácil para ela controlar o comportamento e se preparar para o 
que virá a seguir. 

Conforte e distraia a sua criança quando ela estiver chateada ou 
fazendo birra. Ela é muito pequena para entender o que fez de errado 
e precisa da sua ajuda para se acalmar. 

 
Conte coisas durante o dia, como bolachas, meias, mãos ou dedos do pé! 
Introduzir números na vida real é importante para desenvolver 
competências matemáticas para o jardim de infância. Veja abaixo para 
saber por que é importante e o que você pode fazer. 

 
 
 

Quantos dedos? 

Dica Vroom™: Levante a mão da sua criança e 
conte seus dedinhos. Agora, levante a sua mão e 
conte os seus próprios dedos. Continue com os 
dedos do pé, se tiver tempo, e invente uma música 
engraçada para acompanhar, ou conte a história 
“Esse porquinho”. 

Prática inteligente 

Esse jogo conecta números e tamanho com o que 
eles representam, como dedos, além de 
pequenos ou grandes. Isso ajuda a sua criança a 
ver que números e tamanho não são apenas 
palavras; eles representam coisas reais. É o 
começo do aprendizado de matemática. Para 
obter mais dicas como essas, baixe o aplicativo 
gratuito em www.Vroom.org! 
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