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Apoiar com prazer - unidos para o sucesso escolar.

Prezados pais
De acordo com nossas experiências sabemos que o sucesso escolar de sua criança, não acontece por acaso. O apoio dos pais no desenvolvimento de sua criança é valioso e importante. Por
este motivo, iniciamos o Projeto “ Apoiar com prazer - unidos para o sucesso escolar”. Este projeto já realizamos há vários anos com muito sucesso. Outros Municipios e Estados reconhecem a
importancia do desenvolvimento precoce da criança e lançaram também projetos semelhantes.
O espaço de tempo antes de sua criança entrar para o Jardim da Infância é muito importante e os
senhores passam importantes conhecimentos no caminho de suas vidas. Assim, os senhores
ajudam sua filha/ seu filho num período de 2 anos a iniciarem com sucesso o Jardim da Infância
e a vida escolar..
O projeto prevê por ano um evento para os pais que organizaremos conforme a tabela abaixo:
Evento 1: Dois (2) anos antes da entrada da criança no Jardim da Infância

Na nossa primeira reunião de pais, lhes apresentaremos o projeto onde os senhores e onde receberão informações úteis e sugestões de como apoiar, integralmente, o desenvolvimento de
sua criança. Através de sequencias de filmes e instruções práticas, mostraremos as oportunidades que os senhores possuem para realizarem atividades dentro de casa, ao ar livre ou
fazendo trabalhos manuais. A participação nas situações do dia a dia é um grande passo para o
bom desenvolvimento de sua criança. Entregaremos aos senhores uma documentação escrita
(arquivo) como apoio, com muitos exemplos a serem usados.
Na página www.kinder-4.ch os senhores poderão ver muitos exemplos.
Evento 2: Um (1) ano antes da entrada da criança no Jardim da Infância

Visita num sábado de manhã ao Jardim da Infância com sua criança de 3 anos.
Através de pequenos postos de treinamento, (Parcour) serão mostradas possibilidades de aprendizado que os senhores poderão experimentar com sua criança. Por exemplo: brincar, fazer trabalhos
manuais ou ginástica. A curiosidade natural de uma criança nunca se acaba! Queremos também,
oferecer aos senhores a possibilidade para observarem sua criança preparar um lanche saudável
„Znüni“ e ainda poderão conhecer outros pais e outras crianças, efetuando assim novos contatos.
Neste evento o objetivo é proporcionar oportunidades junto com sua criança de conhecerem novas
situações de jogos. Este evento não será realizado, forçosamente, na sala do Jardim da Infancia a ser
frequentado mais tarde, por sua criança.
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Evento 3: Três (3 ) meses antes da entrada no Jardim da Infância.

Na reunião de pais «Entrada no Jardim da Infancia» - «etapa Jardim da Infancia» os senhores conhecerão a professora de sua criança e nós lhes mostraremos as tarefas e os objetivos do Jardim
da Infância. Além disso, lhes apresentaremos várias instituições que funcionam, paralelamente,
ao
Jardim da Infância. No final, anunciaremos a classe a ser frequentada por sua criança bem como,
o horário das aulas e o convite para uma “visita matinal “. (meados de Junho)
Nós os informaremos por escrito sobre os eventos e enviaremos os convites com os formulários
para que possam marcar suas presenças.
Nós nos alegramos em, juntamente, com os senhores possibilitarmos um bom início escolar a
sua criança..
Idioma alemão
Para uma boa base escolar o idioma alemão é muito importante. Ao mesmo tempo é relevante
que sua criança domine sua língua materna. Se um dos pais fala muito bem o alemão, é de
grande benefício que fale no dia a dia também esse idioma. Assim a criança pode acompanhar
melhor as aulas no Jardim da Infância, se entender com os companheiros, estabelecer e manter
contatos.
As crianças crescem, sem dificuldades com dois idiomas. Caso os senhores não falem, suficientemente, alemão, proporcionem a possibilidades à sua criança para ter muitos contatos com crianças que falem esse idioma, como por exemplo frequentando uma creche.
Para os senhores como pais é também importante que possam se comunicar com os professores, para que nas reuniões de pais não aconteçam mal-entendidos.

Link que podem ajudar nos temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MuKi alemão, machbar
www.mbb.ch
Multidingsa: um programa para aprender o idioma alemão
https://www.profaxonline.com/programs/multidda
Bibliotéca Mutschellen
www.zbmutschellen.ch
Rudolf’s Spielgruppe, (grupo de brincadeiras) Rudolfstetten
076 320 22 93
Spielgruppe Chline Raab, Berikon
056 633 93 27
Spielgruppe Schachefäld, Widen
056 633 50 55
Spielgruppe MAX und LENA, Widen
056 633 58 81
Spielgruppe LEMI, Widen
079 473 20 88
Encontro para brincarSonnenkäfer
info@frauen-rudolfstetten.ch, 056 633 98 08
MuKi Turnen (ginástica para os filhos com os pais)
www.svkt-rudolfstetten.ch
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O ano escolar

A data para a entrada no Jardim da Infância é no dia 31 de Julho do corrente ano em que a sua
criança fará 4 anos. Os senhores receberão em Janeiro uma carta convite com o formulário para a
inscrição no Jardim da Infância. É possivel, escolarizar a criança 1 ano mais tarde.
A escola primária dura seis (6) anos. Subsequentemente, a sua criança passa para a escola de
Berikon no Nível Avançado (Oberstufe) onde a escolarização dura 3 (três) anos.
O horário escolar do Jardim da Infância está a disposição na página da internete “Schule Rudolfstetten”. Ali os senhores encontram também, muitas outras informações sobre a escola e o
projeto: “Apoiar com prazer – unidos para o sucesso escolar”, bem como, sobre nosssas possibilidades de
assistência e apoios. (www.rudolfstetten.ch - Bildung).

Link úteis sobre o tema:
•
•

www.rudolfstetten.ch - Bildung
Volksschule im Kanton Aargau

www.hallo-aargau.ch

Outros Links e endereços úteis:
Oferecimento de cuidados

www.vkbm.ch

Creche de Rudolfstetten

www.chinderhuus-rudolfstetten.ch

Mütter- und Väterberatung

www.mvbbremgarten.ch

ProJuventute Conselho para os pais

www.projuventute-elternberatung.ch

Associação de pais Mutschellen

www.evmutschellen.ch

Assistência Psicológica

www.ag.ch/schulpsychologie

Escola de música Mutschellen

www.ms-mutschellen.ch

Ludotéca Mutschellen

www.ludomutschellen.ch

Centro de aconselhamento

www.ag.ch/haeuslichegewalt
www.opferhilfe-ag-so.ch
www.beratungsdienste-aargau.ch
www.suchtberatung-ags.ch
www.elternnotruf.ch
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