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Para os adultos…  

 

Queridos pais, mães, cuidadores do/as nosso/as aluno/as: 

 Estes são tempos são novos e desafiantes. Que nos pedem uma “ginástica” 

acrescida!  

Gerir teletrabalho, tarefas domésticas, trabalhos da escola e filhos em casa, 

ansiedade e preocupações é verdadeiramente exigente. E com um vírus fora de casa do 

qual nos devemos proteger. Mas também pode ser um tempo de oportunidade, de fazer 

coisas que antes o tempo não permitia e de fortalecer os laços em família! 

 Para além de todas as recomendações lançadas pela Direção Geral de Saúde, 

apenas gostávamos de relembrar que é tão importante cuidar dos outros como cuidar 

de nós próprios. Por isso, permitam-se este TOP 7: 

 

1. Reorganizar a vossa rotina (fazer um novo horário para as crianças e 

adultos respeitando os momentos de trabalho, descanso, refeições, 

momentos em família, momentos para cada um). 

 

2. Ter um tempo só vosso (sejam 10, 20, 30 minutos), sem que 

sejam interrompidos pelos vossos filhos (podem usar o “não 

incomodar” e explicar-lhes previamente que também precisam de 

ter o vosso tempo/espaço, assim como eles gostam de ter o seu 

para brincar ou estar a jogar).  

 

3. Expressar à vossa família o quanto eles são importantes 

para vocês (pode ser por palavras ditas, escritas, gestos, 

post-it).  
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4. Alimentar conversas e atividades que vos façam sentir bem e não 

que aumentem em vós o medo ou a angústia. 

  

5. Partilhar ideias que funcionam na vossa família com 

outros pais (também há o vírus das boas práticas! ) 

 

6. Se necessário, esclarecer dúvidas ou pedir ajuda (ligando para a escola, 

saúde24, …). 

 

7. Fazer por, e manter a confiança de que “vai tudo correr bem”! 

 

 

Se alguma destas sugestões vos for útil, usem e partilhem. Se alguma não vos for 

útil, “coloquem para reciclar”.  

Durante as próximas semanas iremos enviar outros documentos que 

consideramos que vos podem ser proveitosos, entretanto estamos disponíveis por email 

para vos apoiar no que possam entender necessário. 

Bom resguardo a todos, 

Catarina Marcos – catarinamarcos@aginfantedpedro.pt 

Diana Fernandes – dianafernandes@aginfantedpedro.pt 

Eliana Silva – elianasilva@aginfantedpedro.pt 
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Para os alunos  
Estudar em casa… e agora?! 

 
Como em qualquer nova realidade, estamos neste momento a atravessar uma 

fase de adaptação, de descoberta, de experimentação... 

No que respeita ao estudo também é necessário encontrar novas formas de 

aprender, de estudar, de trabalhar... 

Para isso, juntámos algumas dicas e sugestões que te podem ajudar a organizar 

o estudo de forma a que respondas a todas as solicitações dos professores e ainda fiques 

com tempo para as tuas novas descobertas, hobbies e brincadeiras. 

 

Define o teu horário de estudo. É importante que tenhas um 

horário de estudo diário para ajudar o teu cérebro a focar-se 

naquilo que precisas de fazer. Podes definir uma hora e meia 

de manhã e uma hora e meia à tarde por exemplo... são 3 

horas de estudo diário (muito menos do que as que tens na 

escola ) e que se forem bem aproveitadas serão suficientes 

para manteres os trabalhos em dia. Claro que pode haver alturas em que essas 3 horas 

não são suficientes ou que são demasiadas, e então terás de adaptar o horário às tuas 

necessidades. No entanto, teres uma base por onde te guiares é uma grande ajuda. E 

não te esqueças, se não tiveres trabalhos para fazer podes sempre avançar nos teus 

manuais ou fazer coisas que ficaram para trás. 

 

Se ainda não tens um espaço destinado apenas ao estudo então esta é a 

altura perfeita para o construíres. 

Juntamente com a tua família pensem num sítio que 

poderá servir para estudar (basta ter uma mesa e uma 

cadeira) e que mais ninguém utiliza. Será o teu espaço 

dedicado ao estudo. Procura um sítio onde te sintas 

1º 

2º 
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confortável, que possas aquecer se estiver frio e que tenha o máximo de luz natural 

possível. Nos dias mais calmos podes usar a tua imaginação e decorar esse cantinho ao 

teu gosto. Nesse espaço deves ter sempre todo o material que poderás precisar (lápis, 

canetas, borrachas, material de colorir, dicionários, etc) porque assim terás de 

interromper o teu estudo muito menos vezes. 

 

Quando definires o horário de estudo deves informar a tua família 

para que durante esse período de tempo não te interrompam e te 

ajudem a concentrar. Quando fores estudar come qualquer coisa antes. Sabias que 

o nosso cérebro, quando tem fome ou sede, não funciona tão bem?! Se preferires 

podes levar um snack e um copo de água para junto de ti e vais “trincando” 

enquanto estudas  

 

Para te ajudar a organizar os trabalhos pedidos pelos professores vai 

apontando as tarefas que cada professor pede e o prazo de entrega (se 

tiver) na tabela que está no final do documento, separada por disciplinas. Quando 

terminares uma tarefa da tabela podes sublinhar com uma caneta fluorescente ou fazer 

um sinal a teu gosto. Assim terás uma visão geral de todas 

as tarefas que tens para fazer e de todas as que já fizeste, 

além de te ajudar a definir quais as tarefas mais 

prioritárias. Esta tabela foi construída com as disciplinas do 

2º ciclo e serve apenas de exemplo. Cada aluno deve 

construir a sua tabela de acordo com as suas necessidades.  

 

Sempre que terminares uma tarefa envia imediatamente ao professor.    

Se deixares para depois podes acabar por te esquecer. 

Envia também todos os trabalhos e pesquisas que vais fazendo de 

forma autónoma para que os professores possam acompanhar o teu 

trabalho. O que fizeres durante este período em que temos de ficar em 

3º 

ST
O

P
!!!

 

4º 

5º 
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casa, guarda numa pasta de arquivo à parte, dividida por disciplinas. Mais tarde, estes 

registos poderão ser muito úteis. 

 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA HGP CIÊNCIAS INGLÊS EV/ET 

      

      

      

      

      

      

      


