Olhe de perto e observe
O que você vê? O que você percebe
sobre a borda dessa folha?

Aprender a aprender

Que mudanças você vê hoje?

Observe e descreva
Conte-me sobre o tamanho
e a forma de sua folha.

Desenvolver hipóteses
O que você acha que está
dentro das protuberâncias
das folhas?

Explore e investigue

Mostre e
explique
Seu desenho mostra que você
percebeu que as nervuras formam
um padrão.

Seja curioso e faça perguntas
Em que a textura dessa folha difere
da outra?

Reflita e faça mais perguntas
Quais os nomes que os cientistas
dão às partes da folha?

Imagine e crie
Fale sobre o que você fez!

Olhar uma simples
folha bem de perto
pode ser o início de
uma rica experiência
de aprendizagem.

Sua comunidade é uma
parceira do aprendizado.
Muitas de suas instituições locais são
abertas ao público, gratuitas ou têm
horas de admissão gratuita para famílias.
Procure e aproveite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprenda!

Parques da vizinhança
Trilhas de caminhada /
ciclovias
Jardins comunitários
Feiras livres
Parques locais
Museus
Bibliotecas
Instituições religiosas

“

Consulte sua biblioteca, consultórios
médicos, escolas ou centros comunitários
para obter mais informações sobre
eventos e organizações locais gratuitos.
Este guia de aprendizado de Abordagens
à Aprendizagem foi criado para as famílias
e os profissionais que cuidam de crianças
em idade pré-escolar. Procure por mais
informações sobre este tópico e sobre
Linguagem Oral e Alfabetização, STEM,
Saúde Socioemocional e Saúde Física e
Bem-Estar no site da EEC: www.mass.gov/
edu/birth-grade-12/early-education-andcare/curriculum-and-learning/.
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Aprenda
junto
com seu
filho...

Crie o
entendimento
através da
experiência.

O desenvolvimento saudável
depende da qualidade
e da confiabilidade dos
relacionamentos de uma criança
pequena com pessoas importantes
em sua vida, tanto dentro
quanto fora da família. Mesmo o
desenvolvimento da arquitetura
cerebral de uma criança depende
do estabelecimento desses
relacionamentos.

”

Conselho Científico Nacional Sobre
a Criança em Desenvolvimento

http://developingchild.harvard.edu/resources/
reports_and_working_papers/working_papers/wp1/

