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Ajude Seu Filho a Ter Sucesso na Escola:
Construa, desde cedo, o Hábito do Comparecimento
O Sucesso Escolar Anda de Mãos Dadas Com a Frequência Regular à escola!

VOCÊ SABIA?
• Começando no jardim de infância, muitas faltas podem fazer que as crianças fiquem para trás na escola.
• Faltando 10 por cento (ou seja, 18 dias) pode dificultar o aprendizado da leitura.
• Os alunos podem ficar para trás se faltarem apenas um dia ou dois de vez em quando.
• Chegar atrasado na escola pode levar a baixa participação.
• Faltas podem afetar toda a sala de aula se o professor tiver de parar para ajudar as crianças a acompanhar.
Frequentar a escola regularmente ajuda as crianças a se sentirem melhor com relação à escola — e a si próprias.
Comece a construir esse hábito na pré-escola, para que elas aprendam logo que ir para escola sempre no horário
é importante. O comparecimento satisfatório ajudará as crianças a apresentarem bom desempenho na escola, na
faculdade e no trabalho.

O QUE VOCÊ PODE FAZER
• Defina um horário regular para dormir, assim como uma rotina
matinal.
• Prepare a roupa e a mochila na noite anterior.
• Informe-se que dia começa a escola e certifique-se de que seu filho
tem as vacinas necessárias.
• Apresente o(a) seu(sua) filho(a) aos seus professores e colegas de
turma antes de ele(a) começar a escola, para ajudar na transição.
• Não deixe seu filho ficar em casa, a menos que esteja realmente
doente. Lembre-se que queixas de dor de estômago ou dor de
cabeça podem ser um sinal de ansiedade, e não um motivo para
ficar em casa.
• Se sua criança parece ansiosa quanto a ir para a escola, converse
com outros pais, conselheiros de escola ou professores, a fim
de obter conselhos sobre como fazê-la sentir-se confortável e
animada com a aprendizagem.
• Desenvolva planos para levar a criança à escola, na hipótese de
acontecer algo incomum. Ligue para um membro da família, um
vizinho, ou outro pai.

Quando as faltas se
tornam um problema?
AUSÊNCIA CRÔNICA
18 dias ou mais

SINAIS DE ALERTA
10 to 17 dias

SATISFATÓRIA
9 faltas ou menos

Nota: Estes números baseiam-se
em um ano letivo de 180 dias.

• Evite consultas médicas e viagens estendidas no período de aulas.

Para mais informação sobre preparação para a escola, consulte attendanceworks.org e reachoutandread.org
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