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Ajude sua Criança a Ter Sucesso na Primária: 

Desenvolva o Hábito da Assiduidade 

• Participação em programas de educação infantil, como a pré-escola e

o Head Start, levam a uma melhor assiduidade no jardim de infância.

• Começando no jardim de infância, perder 10% das aulas (ou apenas 2 dias por mês)pode tornar mais difícil 

aprender a ler e causar atrasos no progresso escolar.

• Boa assiduidade, seja numa aula presencial ou remota, pode ajudar as crianças aterem um bom desempenho na 

escola e, eventualmente, no local de trabalho.

• Contate os/as professores/as da sua criança e informe como podem entrar em contato com você.

• Conheça a Política de Assiduidade da Escola.

• Estabeleça rotinas para a hora de dormir, acordar e ir para a escola.

• Desenvolva planos de backup para garantir que a criança vai à escola.

• Na época de aulas, evite viagens de família longas e consultas médicas não urgentes.

• Pergunte ao professor da criança sobre assiduidade e fale sobre quaisquer preocupações que possa ter.

• Monitore a assiduidade e a participação da criança; e contate o professor se tiver quaisquer preocupações.

• Certifique-se de que a criança toma a vacina da gripe e outras vacinas requeridas.

• Descubra se a criança se sente segura. Certifique-se de que as normas disciplinares da escola não façam com que a

criança se desligue ou seja expulsa da escola. Se houver problemas, trabalhe com a escola para encontrar uma solução.

• Se a criança parece aborrecida ou ansiosa sobre a escola, fale com professores, conselheiros escolares ou outros pais

para obter conselhos sobre como fazê-los sentir-se confortáveis e animados com a aprendizagem.

• Peça ajuda quando precisar. Ask for help when you need it. Funcionários da escola, provedores de programas após

as aulas e outros pais ou agências comunitárias estão disponíveis para ajudar as famílias, obter comida ou alojamento e trata r

de outras questões que dificultam a assiduidade e a participação..

#attendtodayCT 

https://portal.ct.gov/SDE 

VOCÊ SABIA? 

O QUE PODE FAZER 

Comunique com a Escola 

Faça da Assiduidade uma Prioridade 

Ajude a Criança a Permanecer Saudável e Engajada 


