
Na escolo, o crionço oprende q... Em coso, o gue pode ojudor a
crionço, é...

Estudor duronte longos perfodos.

Fazer jogos de concentraçôo sozinho, com
omiguinhos e com o fomilio: guebro cobeça,
contas a enfiar, ocomponhor umo histdriq,
etc.

Estudor em boos condiçôes.

Fazer umq coisq de csda vezt
Nôo brincqr guondo estiver comendo.
Ndo comer guondo estiver brincqndo.
Nâo ficor brincondo quondo es'fiver se
preporondo porq soir, etc...

Ser responsdvel com seu trobqlho escolor
até o f im do qtividode.

. Ser encorojodo a ir oté o f im de umo

oçôo: qrrumor o mqtériql qntes de
começqr outrq qtividode.

. Ser encorojodo o se esforçor.

Ser outônomo em seu trobolho

Ser responstivel por ef eTusr sozinho um
pegueno trobolho doméstico
(colocor ou tiror q meso, lavor umo porte do
louço, etc.)

Ser orgonizodo e cuidodoso com seu
trqbqlho e seu materiol.

Sar responsâvel pelo ordem e limpeza do
pequeno espoço que lhe pertence.

Respeitor o moteriql dq escolo.

. Ter cuidqdo com seus bringuedos e com
os dos outros

. Ver gue os odultos tem cuidodo com qs

coisos.

Pedir ojudo guondo ndo entender

. Ser encorojodo afozer perguntos
quondo algumo coiso nâo estâ certs.

. Ver os pois se guestionondo e procurando
ojudo de outrqs pessoos.



,
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Ser encorojodo c fszer tudo isto sozinho,

popoi/momde/os irmdos e irmds moiores

nôo devem fozempor ele.

Tomqr bqnho,
troccr de rouPa,

sozinho.qmqrror os
. Ir porc comq e comer em hor<irios

regulares.
. Ter olguns rituqis (por ex, umq histdrio
qntes de dormir, ou umo outro coiso...)

Respeitor un hordrio ou o temPo

determinqdo Poro umo qtividode

. Cozinhar e seguir as receitas (pesondo

os olimentos, etc.)
. Brincqr com os Legos/Kapqlo, etc.
. Ter um tempo livre (ossim poderri

desenvolv er sua criot ividode)

Desenvolver estraté,giqs nos jogos de

motemriticq e outros jogos.

. Brincqr com outrqs cricnços sem cI

presençq de um qdulto.
. Ser encorojado o ajudar os vizinhos e

outrqs

Trobolhor em colqborcçôo com as outras

crionços.

. Ser encorojodo e porobenizodo pelos

oprendizogens gue foz, ovonçqndo e se

engcnondo(nôo visando qPenqs o

resultado).
. Que os pois mostrem que eles nôo

qcertqm tudo imediqtomente.

Aceitor perder em um iogo,
o, se en9snat,
q nâo acertar semPte do primeirsvez

. Com q fomflio aprender a esPetat, sqber
que ndo pode ter tudo no hora que pede.
. Utilizor um cqlenddrio dq semano com

desenhos e sfmbolos do ele fsz.

Ser paciente,
Esperar stJo vez

. Qucndo estomos à meso em fomfliq, codo

um fqlo do seu dic pelo menos 5 minutos.
. Gostar de brincor com outros crionços

no bqirro ou em outro Porte.

Respeitar os outros qlunos

quondo eles es'ldo com o Palovro,
guondo eles se enganam,

eles sâo diferentes.

Ficqr sstisfeito em poder ojudor, mesmo

sem receber olgumo coisa em troco.

Dqr o melhor de si

Mesmo qucndo nôo hoverri um presente

como reco
Compreendet o que pode fazer e o que nôo

pode, guando os limites gue os odultos
colocom sâo clqros.

Aceitar umq sqnsôo guondo nâo respeitor
umo regrq.

Outro coisa?Outro coiso?

Fribourg (026 321 élaboré avec parents et


