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Tevin se prepara para a pré-
escola 
Tevin era um menino curioso e aventureiro que adorava 
explorar e aprender coisas novas. Ele estava tão 
animado para começar seu primeiro dia de pré-escola, 
mas também estava um pouco nervoso. Ele nunca tinha 
ido à escola antes e não tinha certeza do que esperar.

Então, a mãe e o pai de Tevin decidiram ajudá-lo a se 
preparar criando uma 
rotina. Eles se sentaram 
com Tevin e fizeram uma 
lista de todas as coisas 
que ele precisava fazer 
para se preparar para a 
pré-escola.

Primeiro, eles garantiram 
que Tevin tivesse todos os 
suprimentos de que 
precisava. Eles encheram 
sua mochila com uma 
lancheira, uma garrafa de água e alguns de seus 
brinquedos favoritos para brincar durante os intervalos. 
Eles também garantiram que ele tivesse uma muda de 
roupa limpa para o caso de se sujar ou molhar durante o 
dia.




Em seguida, eles ajudaram Tevin a praticar como se 
vestir sozinho. Mostraram-lhe como calçar os sapatos, o 
paletó e o chapéu. Tevin estava um pouco vacilante no 
começo, mas com um pouco de prática, ele pegou o jeito.


Então, eles praticaram sua rotina matinal. Eles definiram 
um alarme para um horário mais cedo para que Tevin 
tivesse tempo de sobra para se preparar pela manhã. 
Eles praticaram limpar seu quarto, vestir-se e tomar um 
café da manhã saudável antes de saírem pela porta.

No primeiro dia de pré-escola, Tevin se sentiu muito mais 
preparado. Ele sabia exatamente o que fazer e estava 
animado para ir à escola e fazer novos amigos. Sua mãe 
e seu pai o acompanharam até a escola e lhe deram um 
grande abraço e um beijo antes de ele entrar.


Tevin teve um ótimo primeiro dia de pré-escola. Ele fez 
muitos novos amigos, jogou jogos divertidos e aprendeu 
muitas coisas novas. E no final do dia, ele mal podia 
esperar para contar à mãe e ao pai todas as suas 
aventuras.

Graças à rotina deles, Tevin pôde começar seu primeiro 
dia na pré-escola sentindo-se confiante e pronto para 
aprender. E ele sabia que com um pouco de prática, 
poderia fazer qualquer coisa!



