
Te ako ngātahi
Aprendendo juntos

O aprendizado de seu filho começa com o nascimento. Ele aprenderá 
em casa, com a whānau (família), em sua comunidade, e em seu serviço 
de educação infantil. Este folheto sugere várias maneiras de você 
acompanhar os interesses de seu filho e curtir o aprendizado com ele.

Tanto em casa quanto no seu serviço de educação infantil, seu filho 
pode aprender habilidades que o ajudarão a se relacionar com os 
demais, viver uma vida proveitosa e feliz, ser criativo e ter sucesso em 
seu aprendizado, tanto agora quanto na escola.

Os pais são os primeiros professores das crianças. Há muitas 
maneiras de ajudar seu filho a aprender. Uma das coisas mais 
importantes que você pode fazer é conversar com seu filho. 
Isso lhes dá o melhor começo possível para uma vida inteira de 
aprendizado. É sempre bom conversar com seu filho em sua língua 
materna, usando as palavras com as quais você se sente mais 
confortável. 

Acima de tudo, tamariki (crianças) aprendem brincando e através 
de atividades cotidianas. Quando você brinca com seu filho e o 
inclui em suas atividades diárias, você o ajuda a aprender.

Ko koe, tō tamaiti, me tō whare akoranga kōhungahunga
Você, seu filho e seu serviço de educação infantil
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Serviços de educação infantil em Aotearoa Nova Zelândia
Nos serviços de educação infantil em Aotearoa Nova Zelândia, as 
tamariki (crianças) têm muitas oportunidades de brincar e participar de 
atividades cotidianas como culinária e jardinagem.

O kaiako (professor) em seu serviço de educação infantil ajudará seu 
filho a aprender, encorajando-o a brincar com coisas como tinta, argila, 
massa de modelar, blocos de construção, água e areia. Às vezes isso 
vai ser uma bagunça! O kaiako vai participar das brincadeiras com seu 
filho, conversará com ele e o ajudará a desenvolver novas habilidades e 
conhecimentos. 

Em seu serviço de educação infantil o kaiako ajudará seu filho a se sentir 
em casa, criando um elo com sua língua (ou línguas) e cultura maternas. 
Eles agradecerão sua ajuda para aprender mais sobre esse.

O Kaiako também trabalhará para construir um relacionamento 
substancial e recíproco com você e para garantir que as experiências e 
atividades oferecidas atendam aos seus desejos e suas expectativas em 
relação a seu filho.

Escolhendo um serviço para seu filho
Na Nova Zelândia você pode escolher entre muitos tipos diferentes 
de serviços de educação infantil. Todos esses serviços devem atender 
aos padrões estabelecidos pelo governo. Pode ser que você precise 
aguardar por uma vaga para seu filho.

Para crianças de três anos ou mais, frequentar um serviço de educação 
infantil por até 20 horas por semana é gratuito. Algumas famílias 
também podem obter ajuda para pagar os serviços de educação infantil 
através do Work and Income.

Em todos os serviços 
de educação infantil 
da Nova Zelândia, o 
aprendizado das crianças 
é baseado no currículo 
da primeira infância, 
Te Whāriki. Te Whāriki é um 
currículo bicultural apoiado 
por Te Tiriti o Waitangi 
(o Tratado de Waitangi).

Seu serviço de educação 
infantil irá mantê-
lo informado sobre o 
progresso de seu filho. 
Por exemplo, o kaiako 
compartilhará com você 
pinturas, jogos, construções 
e dramatizações de seu 
filho usando vídeos, 
fotos e explicando seu 
aprendizado.

Centros recreativos
Os centros recreativos são 
para as tamariki desde o 
nascimento até a idade 
escolar. Eles são gerenciados 
por pais e whānau (família). 
Os centros recreativos 
também oferecem 
treinamento em criação dos 
filhos e educação infantil.

Serviços de educação 
e cuidado
Ao menos 50% dos 
funcionários são treinados 
e registrados. As tamariki, 
do nascimento até a idade 
escolar, podem frequentar 
esses serviços durante todo o 
dia ou durante parte do dia.

Jardins de infância
Todos os kaiako nos jardins de 
infância são treinados e registrados. 
Nos Jardins de Infância podem ser 
frequentados pelas tamariki de dois 
anos até a idade escolar, geralmente 
durante o horário escolar.

Educação e cuidado domiciliar
Esses serviços podem ser oferecidos na 
casa da criança ou na casa do cuidador. 
O cuidador recebe apoio de um kaiako 
qualificado em educação infantil.

Kōhanga reo  
(creche ou jardim de infância)
Na kōhanga reo, as tamariki e a whānau 
usam te reo Māori (idioma maori) 
para aprender e conversar uns com 
os outros. A whānau está ativamente 
envolvida na prestação desse serviço.

Grupos de brincadeiras
A maioria dos grupos de brincadeiras 
é criada e gerenciada por grupos 
comunitários e as sessões duram 
até três horas. Os pais geralmente 
precisam ficar com suas tamariki.

Serviços de educação  
infantil em Aotearoa  

Nova Zelândia
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Aprendendo a se relacionar com os outros
Desde o nascimento, todas 
as tamariki precisam se sentir 
seguras, protegidas e amadas. 
Precisam saber que os adultos 
em suas vidas estão percebendo 
e respondendo cuidadosamente 
a seus interesses, desejos e 
necessidades.

Em um serviço de educação 
infantil seu filho aprenderá a 
confiar e a responder a outros 
adultos atenciosos. E aprenderá a 
conviver com outras tamariki – a 
brincar, compartilhar e respeitar 
os sentimentos e necessidades 
dos outros.

Aprendendo sobre sentimentos
As tamariki (crianças) muitas 
vezes têm sentimentos fortes – 
elas podem estar felizes, 
entusiasmadas, nervosas, 
irritadas ou assustadas. O kaiako 
(professor) em seu serviço 
de educação infantil ajudará 
seu filho a entender seus 
sentimentos, a falar sobre eles e a 
expressá-los de maneira positiva. 
Essas são habilidades que 
ajudarão seu filho a ser feliz e 
bem sucedido em sua vida diária.

Em casa, você também pode fazer isso:

» Você pode ajudar seu filho a entender como ele está se sentindo 
ajudando-o a encontrar as palavras para dar nome a seus 
sentimentos em sua língua materna ou em inglês (por exemplo, 
“Acho que você está se sentindo muito animado agora”).

» Quando seu filho estiver chateado, procure coisas que o ajudem 
a ficar calmo. Por exemplo, você pode tocar uma música suave, 
cantar waiata (músicas), fazer bolhas de sabão com ele, cavar no 
jardim ou compartilhar uma história.

» Ajude seu filho a encontrar maneiras de lidar com sentimentos 
como raiva, nervosismo ou preocupação (por exemplo, 
respirando fundo ou através de atividades físicas como pular 
ou correr).

Em casa, você também pode fazer isso:

» Ajude seu filho a compartilhar, dividir e criar amizades com 
outras crianças. Por exemplo, você poderia dizer: “Depois de 
dois minutos no balanço, você poderia deixar o Theo brincar 
também?” ou “Vamos cortar a maçã em seis pedaços, e você 
pode dar três deles para Hana.”

» Ajude-o a aprender maneiras de lidar com conflitos e resolver 
problemas (por exemplo, percebendo como os outros estão se 
sentindo e pensando em como poderia ajudá-los). 

» Diga que está orgulhoso dele quando compartilha, divide ou 
resolve um conflito social.
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Conversar, ler e escrever – torne isso divertido!
A linguagem é a chave para 
todo o aprendizado de 
seu filho. 

Em seu serviço de educação 
infantil, atividades como 
conversar, cantar, brincar, 
ouvir histórias e desenhar 
ajudam seu filho a construir 
as habilidades que ele 
precisa para aprender a ler 
e escrever.

O kaiako (professor) 
conversará com seu filho e 
o incentivará a falar sobre o 
que está fazendo. Eles lerão 
histórias e cantarão músicas 
infantis, brincarão com jogos 
de palavras ou rimas, e 
cantarão waiata juntos.

Em casa, você também pode fazer isso:

» Tenha “conversas” com seu bebê ou criança pequena. Observe suas 
ações, sons, palavras, o que está olhando, e interaja com ele.

» Logo que seu bebê conseguir segurar objetos, ofereça livros feitos de 
tecido ou papelão para ele brincar. Não se preocupe se ele puser o 
livro na boca – assim também se aprende. Converse com ele sobre as 
figuras nos livros – os bebês logo aprendem a reconhecer imagens de 
objetos familiares.

» Converse com seu filho sobre os interesses dele. Quando começar a 
usar palavras, mantenha uma conversação com ele.

» Converse e cante com seu filho em sua língua materna e use as 
palavras com quais vocês se sentem mais confortáveis. Fale sobre 
coisas cotidianas que você está fazendo e o encoraje a falar sobre o 
que está acontecendo.

» Vejam livros ilustrados juntos e leia histórias para seu filho. Torne isso 
divertido. As tamariki (crianças) bem pequenas podem olhar para 
os livros por apenas alguns minutos, e isso está bem. Ainda estão 
aprendendo como livros funcionam.

» Cante músicas e conte histórias de sua própria cultura. Você pode 
usar fantoches ou brinquedos de pelúcia para ajudar a contar a 
história.

» Vá à biblioteca e deixe seu filho escolher os livros que quer levar para 
casa. O empréstimo de livros infantis da biblioteca é gratuito. Sua 
biblioteca local também pode oferecer rodas de história gratuitas 
para tamariki.

» Incentive seu filho a desenhar e rabiscar – com lápis, giz de cera, tinta 
ou giz, por exemplo. Não importa se o desenho não se parece com 
nada que você reconheça. 

» Procure por letras e palavras com seu filho em sua casa ou quando 
sair. Por exemplo, você pode procurar pela primeira letra do nome de 
seu filho.
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Matemática, ciência e tecnologia – torne isso divertido!
As tamariki (crianças) aprendem 
sobre matemática, ciência e 
tecnologia explorando o mundo 
ao seu redor, falando sobre o que 
elas percebem e descobrindo 
como as coisas funcionam.

Seu serviço de educação infantil 
tem muitas atividades que 
ajudarão seu filho a aprender 
sobre matemática, ciência e 
tecnologia. Ele aprenderá a ter 
curiosidade sobre o mundo ao 
seu redor observando plantas ou 
animais, brincando com materiais 
como areia e água, e pensando 
como as máquinas funcionam. 

As tamariki aprenderão sobre 
concepções matemáticas 
contando, medindo e 
classificando, e até mesmo 
através de desenhos e atividades 
físicas. Por exemplo, o kaiako 
(professor) pode falar com as 
tamariki enquanto elas estão 
jogando, usando palavras como 
“em cima”, “embaixo”, “pelo(a)”, 
“atrás” ou “em frente”.

Em casa, você também pode fazer isso:

» Encoraje seu filho a ter curiosidade e fazer muitas perguntas.

» Brinque de contar com seu filho. Conte enquanto sobe e desce 
escadas. Ou conte o número de pratos enquanto prepara a mesa.

» Quando estiver em casa ou sair passear com seu filho, converse 
com ele sobre o sabor, cheiro, aspecto, som e tato das coisas.

» Construa objetos com diferentes formas e materiais. Construa 
uma torre ou faça um castelo com blocos de madeira, latas de 
comida ou caixas vazias.

» Ajude seu filho a perceber números, formas, tamanhos e padrões 
em suas atividades cotidianas. Brinque de “encontrar o número” 
em caixas de correio ou placas de carro quando estiverem na 
rua. Ou conte o número de carros vermelhos no estacionamento 
do supermercado.

» Converse com seu filho sobre o que ele observa enquanto você o 
ajuda a preparar a comida, a lavar a louça, a trabalhar no jardim, 
a construir castelos de areia na praia ou a brincar com água.

Oriente cuidadosamente a maneira com que seu filho usar 
aparelhos como telefones, tablets ou computadores e limite o 
tempo que ele passa na frente das telas. Para um aprendizado 
e desenvolvimento saudável, é melhor evitar o uso de telas 
(televisão, computadores, tablets, etc.) por menores de dois anos 
e limitar seu uso a uma hora diária por crianças de dois anos ou 
mais – quanto menos, melhor!
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Arte, música, dança e teatro – torne isso divertido!
As tamariki (crianças) podem expressar 
seus sentimentos e ideias através da 
arte, música, dança e teatro. Atividades 
artísticas, música, dança e teatro são 
ótimas maneiras de ajudar seu filho 
a aprender sobre sua língua e cultura 
maternas.

Os serviços de educação infantil 
estão cheios de ideias e materiais que 
irão despertar a imaginação de seu 
filho. Estes podem incluir fantasias, 
instrumentos musicais, tinta, argila, 
massa de modelar, madeira e materiais 
de colagem. Com a ajuda do kaiako 
(professor), as tamariki poderão usar 
com segurança ferramentas simples 
como tesouras, serras e martelos. 
O kaiako incentivará e participará da 
brincadeira criativa e imaginativa de 
seu filho. 

Em casa, você também pode fazer isso:

» Brinque, dance e invente jogos com seu filho. 
Deixe-o assumir a liderança.

» Encoraje seu filho a usar a imaginação – por exemplo, 
vestindo fantasias, transformando objetos domésticos em 
coisas como barcos, naves espaciais ou lojas, e fingindo 
ser marinheiro, astronauta ou comerciante. Participe 
de seus jogos, mesmo que o barco afunde e você seja 
comido por um crocodilo!

» Divirta-se com diferentes materiais de arte, como tinta, 
giz, giz de cera, argila ou massa de modelar, lã e harakeke 
(fibra). Com seu filho, faça uma floresta usando galhos, 
terra e folhas, ou desenhe na areia da praia com gravetos. 

» Mostre a seu filho que você gosta e aprecia sua obra 
de arte fazendo perguntas sobre ela e a exibindo em 
sua casa.

» Ouçam música, cantem e dancem juntos.

» Faça um instrumento musical, por exemplo, colocando 
areia ou pedras em uma lata ou pote de plástico. 
Embale-o no ritmo da música enquanto você canta 
ou dança.
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