Oportunidades diárias para desenvolver a alfabetização
Procurar letras, números e
palavras em locais inesperados

Brincar com sons e palavras

Eu achei o número 5. Você consegue
encontrá-lo?

O que rima com "mu"?

Visitar sua biblioteca local
Vamos ler os livros que você
pegou hoje.

Usar a tecnologia
Puxa, eu não sabia isso sobre
os pássaros.

Brincar com letras
De quantos modos
você consegue usar as
letras do seu nome?

Criar vocabulário
Você girou essa peça e
agora ela encaixa!

Cantar, movimentar, cantarolar
Vamos bater palmas no ritmo
dessa música.

Ler para entender
seu ambiente
E-X-I-T se diz EXIT. O que você
acha que isso significa? Vamos
procurar mais símbolos.

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:
•
•

Reservar um
tempo para
conversar
com seu filho
desenvolve a
alfabetização.

•
•
•
•
•
•

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

Fale!
“

Consulte sua biblioteca, consultórios
médicos, escolas ou centros comunitários
para obter mais informações sobre
eventos e organizações locais gratuitos.
Este guia de aprendizado da Linguagem
Oral e Alfabetização 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 Abordagens à Aprendizagem, 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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Fale e ouça
junto
com seu
filho...

Comunique
ideias e
sentimentos
através do
diálogo.

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/

