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Escolas Públicas de Martha’s Vineyard
Patrocinado pelo subsídio “Title 1”

Embora as portas da escola estejam fechadas durante o verão, as mentes das
crianças estão sempre abertas para a aprendizagem. O verão é uma ótima
oportunidade para aprender. Os pais não só podem ajudar seus filhos a
manterem os seus conhecimentos adquiridos nos anos anteriores, como
também podem ajudá-los a se adiantarem para o ano seguinte.

Você provavelmente deve estar receoso(a), pois já imagina a reclamação do seu
filho, “Mas é as férias de verão! Eu não quero fazer nenhum trabalho da escola
agora!” Contudo, a aprendizagem durante o verão não tem que ser
necessariamente rígida ou entediante. Há muitos museus e lugares históricos
divertidos e interativos em todo o estado de Massachusetts (e aqui na ilha) que
você pode visitar com o seu filho. Muitos deles estão relacionados aos assuntos
que seu filho estudará na escola.
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Mantenha a Aprendizagem Presente no Verão

As Bibliotecas da Ilha são uma Grande Fonte
de Recursos de Verão

Informe-se sobre os programas de alfabetização de verão!

 The Aquinnah Public Library – (508) 645-2314

 The Chilmark Public Library -  (508) 645-3360

 The Edgartown Public Library – (508) 627-4221

 The Oak Bluffs Public Library – (508) 693-9433

 The Vineyard Haven Public Library – (508) 696-4210

 The West Tisbury Public Library – (508) 693-3366

Ciências no Verão
O verão é o momento perfeito para estimular a curiosidade natural da criança
sobre o mundo ao seu redor. Você não precisa responder nada, ser um
cientista ou até mesmo ser “bom” em ciências para incentivar o interesse por
ciências. Seguem abaixo algumas dicas para aumentar o interesse do seu filho
por ciências:

1) Seu comportamento dita as regras da aprendizagem. Curiosidade,
empolgação, prazer — estas emoções fortes influenciam a aprendizagem. O
comportamento dos pais pode manter este entusiasmo natural a todo gás.
Incentive perguntas, ajude as crianças com as respostas, fale sobre seus
interesses. Evita comentários negativos, “Nunca gostei de ciências.”



2) Ciências é para todo mundo! Muitos de nós crescemos acreditando que somente algumas pessoas
são boas em ciências. Hoje, sabemos que as crenças das crianças sobre suas capacidades fazem uma
diferença enorme quanto ao seu sucesso. As ciências tratam de observar o mundo como um
solucionador de problemas. Ou seja, lidar com o fato de não temos respostas para todas as coisas. O
esforço e o trabalho árduo é o que mais importa. Quando você vê seu filho lutando com um problema,
valorize o seu esforço.
3) Ajude as crianças a explorar a ciência ao seu redor. O período de verão é o momento perfeito
para “pensar em ciência.” Participe de jogos e escolha atividades que ajudem as crianças a se
tornarem mais familiarizados com os conceitos e pensamento científicos. Além das idéias acima, o
Departamento de Educação dos EUA tem uma lista de atividades para fazer em casa e na comunidade
no site: www.ed.gov/parents/academic/help/science/index.html  (Inglês e espanhol).
4) Ajude as crianças a observarem objetos cuidadosamente. A observação de detalhes pode ajudar
as crianças a aprenderem a classificar ou agrupar as coisas. Você pode ajudar fazendo perguntas
sobre o tamanho do objeto, formato, cor, como se move e como pode se modificar com o tempo.
Incentive o seu filho a registrar estas observações em um diário.
5) Incentive as crianças a fazer perguntas. A curiosidade é um atributo essencial de um cientista.
Aprendendo a fazer perguntas, propondo respostas e testando-as são pontos importantes para
aprender em todas as disciplinas acadêmicas.
6) Ouça as idéias e explicações das crianças. As crianças ficam mais confiantes quando são
ouvidas. Expressando suas idéias, as crianças aprendem a separar o que sabem e o que não sabem.
7) Introduza o seu filho a ambientes diferentes. Praias, pântanos e parques, além de cozinhas e
quintais, são bons lugares para discutir ciências. Busque situações que incentivem a exploração
divertida. Visite museus, bibliotecas, zoológicos e aquários.  As bibliotecas geralmente são gratuitas ou
custam menos para estes tipos de recursos. Explore e faça caminhadas pela natureza. Há cerca de 50
trilhas para caminhadas na ilha.
8) Aproveite o momento para ensinar algo. Seu filho vê uma flor bonita e faz uma pergunta sobre
ela. Aproveite esta oportunidade para falar sobre flores e como elas crescem. Você pode continuar
plantando bulbos ou sementes no jardim ou na sua casa e observando como elas crescem. Para as
crianças mais velhas, utilize eventos atuais das notícias como oportunidade para explorar assuntos
diferentes.
9) Ofereça experiências práticas. Dê ao seu filho a oportunidade de fazer ciência. As ciências
começam para as crianças quando descobrem que podem aprender sobre o mundo através de suas
próprias ações, tais como fazer bolhas de sabão, adicionar um bloco fazendo com que a estrutura
desabe ou começando a empilhar blocos. Fale sobre o que está acontecendo. As ações que fazem
com que as crianças utilizem os seus sentidos, tais como plantar algo ou observar uma semente
germinar, oferecem uma forte estrutura para o pensamento abstrato mais tarde na sua vida.
10) Utilize meios de comunicação. Filmes, especiais de televisão, revistas, jornais, livros e
programas/sites do computador voltados para ciências. Fale com o seu filho sobre a ciência que
observaram. O que achou interessante? Por que? Verifique também sites da Internet. Um ótimo lugar
para começar é o site da Associação Nacional de Professores de Ciências:
www.nsta.org/portals/parents/explore.aspx.
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Você sabia…
…que dois terços do intervalo no desenvolvimento acadêmico podem ser explicados
pela falta de acesso a oportunidades durante o verão? Os pais e a sua comunidade são
importantes para manter a aprendizagem presente no verão.
Todas as crianças merecem e necessitam destas oportunidades para continuar a
aprender durante o verão!
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Desejo a você e a sua família um verão feliz e seguro!  Robyn Gurney, Coordenadora do programa “Title 1”


