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A sua criança frequenta a escola.
Talvez haja problemas.
A sua criança tem problemas a aprender,
a ler, a escrever ou a calcular?

A sua criança não sabe escutar bem?

A sua criança tem problemas com
outras crianças ou adultos?

A sua criança tem medo da escola?

Em muitos problemas o professor ou
a professora pode ajudar.
Às vezes, isto não é suficiente.
Gostaria de ter mais ajuda?

Neste caso, pergunte-nos,
os psicólogos e psicólogas da escola!
Nós trabalhamos em conjunto com
escolas e pais.
O que podemos fazer?
•
Juntos encontrar respostas
•
Juntos criar novas ideias
•
Juntos resolver problemas

O nosso objetivo:
A sua criança deve sentir-se bem e
deve ter condições para aprender bem.
O que fazemos?
Nós falamos com o senhor/a senhora
e a sua criança.
Um tradutor ou uma tradutora pode
estar presente.

Talvez vamos observar a sua criança
na escola.
Nós vamos fixar bem:
•
Como se sente a sua criança?
•
Por que tem problemas?
•
O que sabe?
•
O que tem de aprender mais?

