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Algumas recomendações podem ajudar neste processo: cuide de si, planeie e organize uma nova rotina, acompanhe o estudo mas 

não estude pela criança/adolescente! 

Covid 19 - estudar em tempo de pandemia - II 

Para conter a propagação do vírus as rotinas a que estávamos habituados  foram  alteradas , o que  era realizado em espaço físico , 
tal como o trabalho e ida à escola , está agora a ser feito em casa , com  implicação de uma adaptação de cada membro da família. 

O regresso à escola é  agora de uma forma diferente. Os alunos terminarão o ano letivo à distância e na mesma família, o cenário 
pode ser diferente: 

 alunos/filhos em telescola,  

 alunos/filhos em  ensino  com plataformas  

 alunos/filhos com aulas presenciais 

Tudo isto, pode ser mais um fator de stress que pode ser contornado com uma boa gestão de espaço/tempo para todos os elemen-
tos da família que estão em casa. 

Acompanhe o estudo e promova o estudo autónomo 

As crianças e adolescentes têm recebido muitos recursos e materiais, ideias e atividades, assim como plataformas novas às quais 
é preciso aceder. É normal que se sintam, bem como os Pais e Cuidadores, assoberbadas e sem saberem por onde começar. 

Nem sempre será possível cumprir as exigências da escola e dos professores (as escolas e os professores também estão a procu-
rar a melhor forma de responder a esta situação). Relativize e vá ajustando a carga de trabalho proposta à criança/adolescente e 
às vossas circunstâncias, de preferência envolvendo também os professores do seu filho na procura de soluções alternativas. 

Lembre-se que “quantidade não é qualidade”. Não adianta cumprir com uma grande lista de deveres escolares se o seu conteúdo 
não estiver bem aprendido. Por vezes, “menos é mais”. Pode ser mais importante consolidar bem um conjunto de conhecimentos 
do que avançar para novas aprendizagens. É importante manter um contacto com os professores, de forma a ajustar a quantidade 
dos deveres escolares Como orientação, pode consultar as aprendizagens essenciais propostas pelo Ministério da Educação no 
“Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”. 

Os Pais/Cuidadores, dependendo da idade e das características da criança/adolescente, devem funcionar como “tutores”, que 
mostram o caminho, ajudam a motivar, dão o exemplo e apoiam no cumprimento dos objetivos. Mas não são professores, nem 
alunos, nem “polícias” do cumprimento das tarefas escolares. 



Elogie os sucessos e conquistas da criança/adolescente, reforçando o esforço e concentração que demonstraram, salientando o 
quão positivo é aprenderem e ajudando-as a identificar o que correu melhor e pior no estudo. Quando as coisas correm menos 
bem, ajude a criança/adolescente a pensar como pode ultrapassar as dificuldades que está a ter e encontrem (em conjunto com 
o Professor) exercícios e tarefas e/ou estratégias que possam ajudar a consolidar as aprendizagens mais difíceis. 

Os Pais/Cuidadores devem acompanhar o estudo, (e não estudar pela criança/adolescente), promovendo a capacidade de autor-
regulação. A autorregulação, neste domínio, é a forma como cada um faz a gestão autónoma do estudo e do método de estudo. Os 
Pais/Cuidadores podem estimular essa competência ajudando a criança/adolescente a pensar sobre a forma como estuda, a plane-
ar e organizar o seu estudo, bem como a monitoriza-lo. No caso de crianças mais novas, ajude-as a dividir grandes tarefas num con-
junto de pequenas tarefas e grandes quantidades de matéria em pequenos conjuntos de informação que se tornem mais fáceis de 
gerir, menos assustadores e mais recompensadores. Esta divisão permitirá à criança ganhar um sentido de autocontrolo e aumenta 
as possibilidades de ser bem sucedida. No caso de crianças mais velhas ou adolescentes, ajude-as a determinar quanto tempo pre-
cisam para estudar cada disciplina. Por exemplo, “Quanto tempo achas que precisas para estudar Português?” e “Qual é a matéria 
mais fácil? Se calhar é preferível deixar essa para o final, quando estiveres mais cansado, e começares pelo que é mais difícil para ti, 
agora que tens mais energia e concentração”. 

Estabeleça expectativas e objetivos elevados, mas realistas e razoáveis acerca do desempenho escolar da criança e adolescente. A 
melhor forma de fazer isto é dizer-lhe que acredita no seu potencial e negociar crises de confiança elogiando a persistência e o es-
forço. 

Promova competências de organização e de estudo. Quando as crianças/adolescentes são organizadas conseguem focar-se e des-
perdiçar menos tempo com distrações. Fale com a criança/adolescente sobre utilizar um calendário e fazer listas de tarefas, escola-
res e extraescolares. Uma lista de tarefas permite organizar e priorizar tarefas e pode ser tão simples quanto: “1. TPC de Portu-
guês; 2. Fazer exercício; 3. Colocar a roupa para lavar”. As competências de organização são aprendidas e praticadas, não nasce-
mos “organizados”.  

Estimule as crianças e adolescentes a aprender, mas lembre-se que as aprendizagens vão além das aprendizagens escolares e que 
podem procurar desenvolver os seus interesses e aprender, por exemplo, um novo idioma, a tocar um instrumento musical ou ex-
plorar um talento artístico. Não se aprende apenas com os livros e materiais escolares. Também se aprende a ver um desenho ani-
mado educativo, um vídeo no You Tube, a fazer uma visita virtual a um Museu, a folhear um jornal, a ouvir uma história ou a jogar 
jogos de tabuleiro ou a dialogar sobre uma experiência em família. 

Procure falar com a escola e/ou os Professores para receber orientações, negociar prazos ou partilhar as dificuldades que está a 
ter ou que a criança/adolescente está a ter, de forma a encontrar estratégias alternativas. 

Saiba que o apoio emocional e a orientação dos Pais/Cuidadores são fundamentais para o sucesso escolar das crianças e adoles-
centes, mesmo à medida que crescem e se tornam progressivamente mais independentes. 

ESTA EXPERIÊNCIA TRARÁ MOMENTOS  DE  DIFICULDADE E FRUSTRAÇÃO, MAS 

TAMBÉM DE SUCESSO E ALEGRIA.  

O mais provável é que constitua um contributo importante para a autonomia e autorregulação das crianças 

e adolescentes, bem como para a sua autoestima e para um sentimento de que é competente. A pandemia e 

o isolamento não durarão para sempre, Pais/Cuidadores e crianças/adolescentes regressarão aos seus locais 

de trabalho e à escola mais unidos, competentes e cheios de aprendizagens.  

BOAS APRENDIZAGENS! DIVIRTAM-SE! 


