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BRINCAR 

Transições, como deixar a casa, ir para a cama, ou interromper um 
jogo, podem ser difíceis para as crianças lidarem. Prepare, com 
antecedência, fazendo um cronograma como o que se usa na escola e 
fale sobre o que vem a seguir. O uso de timers ou de avisos, como 
“faltam só 5 minutos” também podem ajudar. 
Classifique tudo em grupos ou categorias. Por exemplo, comece 
fazendo com que a sua criança indique coisas que sejam amarelas e, 
então, coisas que se movam. Então, tente falar sobre como as coisas 
podem estar em mais de uma categoria, como um ônibus escolar, que é 
amarelo E se move! 
Faça perguntas à sua criança durante o dia. Certifique-se de lhe dar 
tempo para responder. Sentir que você quer ouvir o que ela tem a dizer 
desenvolve a confiança e o sucesso da criança na escola. 

 
Use períodos de reflexão ou pausas quando a sua criança bater, chutar 
ou for fisicamente agressiva. Os períodos de reflexão devem ser de 
apenas 30 segundos em um lugar quieto que não seja usado para dormir 
e NÃO significam punição. Pense em pausas como uma chance para você 
e sua criança se acalmarem, respirarem fundo e voltarem a uma 
atividade. 

Jogar jogos em que a sua criança pratique mover-se e parar pode 
ajudar a prepará-la para a escola. Veja abaixo para saber por que é 
importante e o que você pode fazer. 

 
 
 
 
 

Jogo dança/congela 

Dica Vroom™: Toque ou cante uma música e diga 
à sua criança para dançar ao ouvir a música. Peça 
que pare de se mover quando a música parar. 
Tente fazer com que a sua criança permaneça 
imóvel por, no mínimo, alguns segundos e, então, 
recomece a música. Faça isso repetidamente para 
que a sua criança pratique as ações de se mover e 
parar. 

Prática inteligente 

A sua criança usa autocontrole e concentração ao 
jogar esse jogo. Essas são competências 
importantes a serem desenvolvidas agora para a 
escola e o aprendizado posteriormente. O fato de 
se divertirem juntos ajuda a construir seu 
relacionamento com a sua criança. Para obter 
mais dicas como essas, baixe o aplicativo gratuito 
em www.Vroom.org! 
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