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Grandes tarefas podem ser mais fáceis se forem divididas em etapas 
com instruções claras sobre como executá-las. Por exemplo, você pode 
dizer “por favor, calce seus sapatos” e, então, “por favor, vista o seu 
casaco”, em vez de dizer “vista-se”. Isso ajudará sua criança a aprender 
a resolver problemas no futuro. 

Use erros como uma oportunidade para aprender coisas novas. Erros 
podem ser perturbadores, mas evite gritar ou aborrecer-se, uma vez 
que erros são parte importante do aprendizado de novas soluções e na 
obtenção de novas competências. Ajude sua criança a encarar os erros 
como uma chance de tentar uma nova estratégia e não desistir. 

 
Envolva a sua criança na solução de problemas que ela enfrenta. Peça 
sugestões sobre como lidar com uma briga com um irmão ou irmã, 
como fazer um amigo se sentir melhor, ou como consertar um 
brinquedo quebrado. Envolver crianças na busca por soluções ajuda a 
formar melhores solucionadores de problemas no futuro! 

Quando estiverem lendo juntos, faça perguntas à sua criança sobre 
como os personagens do livro pensam e se sentem. Fale sobre “o que 
pode acontecer a seguir” e pergunte à sua criança “se fosse você, o que 
você faria?”. Conectar livros a experiências da vida real ajuda a sua 
criança a expandir o seu mundo e entender os outros. 

Medir e comparar coisas em todos os lugares! Use palavras como 
maior, menor, mais alto, mais largo, mais e menos. Veja abaixo para 
saber por que é importante e o que você pode fazer. 

Prática inteligente do 
aplicativo MiniMath  
Acrescentar um pouco de matemática à 
sua rotina diária é um ótimo modo de 
ajudar a sua criança em idade pré-escolar 
a desenvolver competências matemáticas 
iniciais, como contar, classificar, comparar 
tamanhos e identificar formas. Baixe o 
aplicativo MiniMath gratuitamente e 
obtenha mais dicas como essas! 

Atividade: MiniMath 
Você sabe como é um dente-de-leão? É uma flor 
amarela brilhante que se torna uma bola branca 
de plumas. Você pode soprar as plumas para fazer 
um pedido e elas voam no ar como minúsculas 
sementes. Cada uma pode gerar um novo dente-
de-leão! 

 

OLHE: Quantas flores você vê na figura? 
FAÇA: Sopre no seu dedo indicador 6 vezes. Você acabou de fazer 6 
desejos! 
PENSE: Se uma pluma de dente-de-leão tem 10 sementes e você 
sopra 8 sementes, quantas ficam? Use os dedos para contar! 
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