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Crianças . 3/4 anos
Quero ver, mexer, conhecer e saber tudo...

Crianças . 5/6 anos
Tenho muitos amigos, já sei partilhar e resolver problemas…

Crianças . 6 anos
A Entrada para a Escola

Crianças . 7/8/9 anos
Primeiro Ciclo do Ensino Básico

Crianças . 10/11 anos
Segundo Ciclo do Ensino Básico

Pré-Adolescentes . 12/13/14 anos
Terceiro Ciclo do Ensino Básico
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Crianças
3/4 anos

Quero ver,
mexer,

conhecer
e saber tudo...…

Os primeiros
anos de vida
são essenciais
para a saúde,

desenvolvimento 

e bem-estar da criança

ao longo de toda a vida.

O papel dos pais
é aqui

de extrema
importância

na definição
do futuro

dos seus filhos!
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» Revela capacidade de expressão e conança na utilização     
 da linguagem e o seu vocabulário aumenta

» Gosta muito de palavras novas e treina a sua utilização

» Começa a perceber o poder das palavras e usa-as para   
 dar ordens, cooperar…

» Inicia a utilização de tempos e modos verbais 
 mais complexos

» Compreende o conceito de probabilidade e possibilidade

» Gosta de manter uma conversa com perguntas

» Utiliza palavras disparatadas e poderá até inventar   
 palavras novas

» Muito ágil e ativa!
 Sobe escadas, salta para a frente, equilibra-se só num pé...

» Consegue vestir-se e despir-se sozinha

» Transporta objetos sem os danicar ou deixar cair

» A sua coordenação motora melhora a cada dia

Desenvolvimento da Fala/Linguagem

Desenvolvimento Visuomotor
(Coordenação Olho-Mão)

» Desenha imagens reconhecíveis

» Aperta e desaperta botões sem ajuda

» Consegue construir uma torre com 9/10 cubos

» Começa a utilizar a tesoura

» Faz grandes progressos em tarefas minuciosas                                 
 e de precisão 

Desenvolvimento Motor

dicas para PAIS . 06_07

Desenvolvimento Psicológico

» Faz perguntas sem parar:
 “O quê?”, “Onde?”, “Como?”, “Porquê?

» Já sabe contar e fazer construções complexas com cubos

» Gosta de brincar à “vida real”

» Começa a ter noção do tempo
 e a referir-se a factos passados

» Conhece a diferença entre sexos

» Tem uma imaginação muito fértil

» Tem muita curiosidade sobre tudo o que a rodeia e gosta                              
 de conversar

» Sente que o Mundo gira à sua volta e por isso gosta                                         
 de chamar a atenção sobre si

» Tem diculdade em aceitar as críticas

» Manifesta muita energia
 e expansividade

» Atua e fala sem pensar,
 com diculdade
 em organizar
 as suas conversas e ideias 
» Pode ter medo do escuro
 e dos ruídos

» Pode ter amigos imaginários,
 pela sua enorme capacidade de imaginação
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DICAS PARA…...

BRINCAR

Jogar à bola, à macaca, jogos em grupo…

Dar-lhe materiais para que a criança crie “obras de arte”

Ajudá-la a manusear fechos, botões e atacadores

CONVERSAR

Conversar muito!! 

Responder a todas as perguntas da criança

Explicar-lhe tudo, evitando a utilização das respostas                            
 “porque sim” ou “porque não”

Ensinar-lhe rimas, lenga-lengas, adivinhas, canções…

Contar-lhe muitas histórias

ORIENTAR

Estimular o convívio com outras crianças

Evitar as críticas ou gozo

Envolvê-la em pequenas tarefas domésticas

Explicar-lhe o que é certo e errado e tentar ignorar 
 comportamentos desadequados

Estimular e sua autonomia

RESPEITAR

Nunca fazer comparações com outras crianças,                                   
 aceitá-la como ela é!

Envolvê-la em atividades calmas e tranquilas

O mimar nunca é demais! Não confundir afeto                                             
 e carinho com permissividade…

Transmitir-lhe muita segurança e conança!

Compreendê-la!!

dicas para PAIS . 08_09

Adaptação ao Jardim-de-Infância

» Não se importa de deixar uma tarefa inacabada                                  
 e mudar para outra mais interessante

» Tem o conceito de um, dois e muitos

» Capta uma frase inteira
 mas sem analisar as suas palavras

» Faz continuamente perguntas sem sentido

» Prefere jogos livres a qualquer outra atividade

» Tem pouca habilidade para trabalhos manuais

» Gosta de destruir o que constrói

» Está capacitada para atividades que impliquem ritmo, 
 movimento, etc.

» Desenha e pinta

» Começam os jogos sossegados em cima de uma mesa

» Reage perante estímulos interessantes

» É criativa nos seus trabalhos

» Executa trabalhos depois de observar modelos concretos

» Torna-se mais independente dos pais

» Começa a estabelecer relações consistentes com outras 
 crianças e a brincar em grupo

» Começa a ter a capacidade de se colocar no lugar do   
 outro, a compreender o que os outros sentem e torna-se 
 mais colaborante

» Consegue partilhar

Desenvolvimento Social
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Tenho
muitos
amigos,

já sei partilhar
e resolver

problemas...…

Crianças
5/6 anos

O que precisa

uma Criança

de 3/4 anos?

Na  com os outros, precisa que os pais RELAÇÃO
lhe deem carinho e afeto, que a envolvam nas 
tarefas domésticas, que brinquem com ela, 

conversem, contem histórias e cantem canções...

A criança precisa muito de  diárias ROTINAS
bem denidas, como forma de a tornar uma 
pessoa segura e conante em relação a tudo         
o que a rodeia!

As  são fundamentais nestas idades, REGRAS
para que possam aprender a diferença entre certo  
e errado e conhecer os seus limites. As regras 
devem ser explicadas e aplicadas com rmeza!

Fundamental, são as                                   RECOMPENSAS !
A criança necessita ser mimada e valorizada 
quando cumpre o que esperamos dela!
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dicas para PAIS . 12_13

» Consegue dizer o seu nome completo

» Utiliza frases completas e complexas

» Explica as suas ideias de forma clara

» Consegue contar facilmente até 10

Desenvolvimento da Fala/Linguagem

» A coordenação motora está bem desenvolvida

» É capaz de executar muitos movimentos:
 andar em linha reta, descer escadas com um pé
 em cada degrau, saltar à corda usando os pés   
 alternadamente, trepar com segurança e divertir-se                        
 com brinquedos e jogos de movimentos rápidos

» Consegue vestir-se completamente sozinha

Desenvolvimento Motor

Os primeiros
anos de vida

são essenciais para a saúde,

desenvolvimento
e bem-estar da criança

ao longo de toda a vida.

O papel dos pais 
 aqui de extrema importância

na definição do futuro dos seus filhos!

Desenvolvimento Psicológico

» Gosta da rotina

» Já é mais deliberativa
 e gosta de assumir responsabilidades

» Pensa antes de falar

» Sente-se feliz no seu mundo, consigo mesma
 e com os outros; encontrou um equilíbrio

» Grande observadora e imitadora do que observa

» Gosta de fazer as coisas à sua maneira,                                       
 embora já queira agradar ao adulto e fazer as coisas bem

» A fantasia e os exageros ainda continuam

» Começa a distinguir a realidade da imaginação

» Sonhos e pesadelos invadem muitas vezes o seu sono             
 e pode falar a dormir

» Bem-humorada, gosta de ser estimulada

» Começa a interiorizar o sentido de obediência

» Interessa-se por experiências imediatas

» Imita os adultos no seu processo de socialização

» Ainda pode ter medo do escuro e dos ruídos                
 de imaginação
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Adaptação Escolar

» Princípio da aprendizagem formal

» Usa a imaginação para pintar, criar, etc.

» Quando lhe dão os meios necessários,
 sabe trabalhar individualmente

» Não é comunicativa acerca da sua vida escolar

» É capaz de participar em atividades dirigidas:
 pode-se explicar atividades simples e pedir-lhe                            
 que as realize

» Nas atividades dirigidas incluem-se:
 a leitura, a escrita e os números.
 Estes últimos relacionados, inicialmente,
 com os seus jogos e interesses

» Maior concentração no trabalho

» Começa a cooperação entre crianças

» Gosta de explicar o seu próprio trabalho
 para receber a aprovação dos adultos que estima.

Desenvolvimento Visuomotor
(Coordenação Olho-Mão)

» Desenha imagens completas

» Consegue utilizar a tesoura corretamente

» Consegue escrever algumas letras e números

» Consegue realizar tarefas minuciosas e de precisão                      
 (lavar a cara, manusear objetos corretamente,                        
 arrumar brinquedos…)
 

» Gosta de brincar em grupo

» Gosta de brincar com disfarces e acessórios

» Gosta de jogar jogos com regras

» Consegue partilhar e esperar pela sua vez

» Pode gozar com os outros

» Gosta de ser o primeiro e ganhar

» Por vezes ca insegura ou com medo

» Pode car ansiosa por ir para a escola

Desenvolvimento Social

dicas para PAIS . 14_15
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O que precisa

uma Criança

de 5/6 anos?

DICAS PARA…...

Na  com os outros, precisa que os pais RELAÇÃO
lhe deem carinho e afeto, que a envolvam nas 
tarefas domésticas, que brinquem com ela, 

conversem, contem histórias e cantem canções...

A criança precisa muito de diárias ROTINAS 

bem denidas, como forma de a tornar uma 
pessoa segura e conante em relação a tudo         
o que a rodeia!

As são fundamentais REGRAS 

nestas idades, para que possam 

aprender a diferença entre certo
e errado e conhecer os seus limites. 

As regras devem ser explicadas 
e aplicadas com rmeza!

Fundamental, são as                           RECOMPENSAS !       
A criança necessita ser mimada 
e valorizada quando cumpre 
o que esperamos dela!

BRINCAR

Brincar ao ar livre

Brincar com papéis e uma tesoura (adequada)

Treinar a escrita do seu nome

Dar-lhe tempo para se vestir sozinha

CONVERSAR

Conversar muito!!

Dizer-lhe os nomes de tudo o que vê

Conversar com ela e fazer-lhe perguntas

Ajudá-la a exprimir o que pensa e o que sente

Ajudá-la a contar: carros, ores, pessoas… 

ORIENTAR

Deixá-la ir brincar a casa de amigos

Dar-lhe materiais para brincar ao faz de conta

Ensinar-lhe novos jogos, com letras, números…

Elogiá-la bastante pelos seus sucessos

Mostrar-lhe as consequências de gozar com os outros

RESPEITAR

Compreender a diculdade que tem em aceitar perder

Dar-lhe muita segurança e carinho

Visitar a escola com ela

dicas para PAIS . 16_17
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Crianças

6 anos

Os primeiros
anos de vida
são essenciais
para a saúde,

desenvolvimento
e bem-estar da criança

ao longo de toda a vida.

O papel dos pais
é aqui de extrema

importância
na definição do futuro

dos seus filhos!

Entrada
para

a Escola

dicas para PAIS . 18_19
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Adaptação Escolar

As Crianças
aprendem

e desenvolvem-se
a ritmos diferentes,

pelo que devem ser

respeitadas
as suas diferenças! 

IMPORTANTE
Desenvolvimento Psicológico

» Sente-se o centro do mundo;
 sabe tudo e quer tudo à sua maneira…

» É dominadora, obstinada e pode ser agressiva

» Emocionalmente é excitável e desaadora

» Tem a tentação de enganar,
 principalmente nos jogos com os outros

» Começa a aceitar a culpa com mais facilidade

» Tem muita necessidade de elogios
 e aprovação por parte dos adultos

» Reage de forma lenta ou negativa às ordens,
 mas é capaz de as cumprir espontaneamente mais tarde

» Tem diculdade em decidir,
 vacilando entre duas possibilidades

» Gosta de ter um grande número de coisas,
 mas pode não as cuidar

» Tem tendência a mexer no que vê e deseja,
 sem se preocupar se pode ou não

» Pode ter alguma irresponsabilidade

» Está em plena adaptação a dois mundos:
 o de casa, que lhe exige mais responsabilidades
 e o da escola

» Começa a conhecer-se melhor a si própria

» Capta mais coisas do que na realidade consegue gerir

» Toca, mexe e explora todos os materiais

» Nas suas descargas emocionais,
 pode chegar a um ponto limite e perder o controlo

» Deseja e precisa ser a primeira, a mais querida

» Agrada-lhe contar histórias exageradas

» Começa a ter noção do bom e do mau,
 em função dos ensinamentos transmitidos pelos pais

» Pode ser muito possessiva e dominante em relação
 às suas coisas

» Gosta do professor e quer agradá-lo;                                                
 quer o seu elogio, a sua atenção e ajuda 
» Está capacitada para interiorizar novos conhecimentos             
 e experiências porque é a idade em que se identica 
 com tudo o que a rodeia

» Começa a estar preparada para uma instrução formal  
 da leitura, escrita e cálculo

» Os seus desenhos espontâneos são mais realistas

» Deseja seriamente estudar,                                                      
 apesar dos seus altos e baixos

»  Ainda não possui as devidas responsabilidade                                
 e preocupação relativamente às suas obrigações  
 escolares

dicas para PAIS . 20_21
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As Crianças
aprendem

e desenvolvem-se
a ritmos diferentes,

pelo que devem ser

respeitadas
as suas diferenças! 

IMPORTANTE
Desenvolvimento Psicológico
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DICAS ...

Encorajar a criança a brincar sozinha no quarto,
sem a presença dos pais

Encorajá-la a fazer as suas coisas sozinha

Estimular o convívio e brincadeiras com os amigos

Incentivar a criança a car sentada à mesa
durante toda a refeição

Encorajar a criança a terminar todas as tarefas que inicia

Estimulá-la a seguir instruções,
através de jogos como “O Rei manda…” 

Promover brincadeiras que exijam atenção
e que a criança esteja sossegada

Encorajá-la a fazer rabiscos,
desenhar, escrever e copiar

Ensinar-lhe o nome das letras,
com brincadeiras,

jogos ou canções sobre letras

Ensinar-lhe rimas
Ler-lhe histórias

seguindo com o dedo as palavras que está a ler

Pedir-lhe que conte histórias
usando livros ou imagens

Pedir-lhe que ajude
a arrumar as compras em casa,

em função do tamanho,
forma, cor e nome das coisas

Promover jogos
ou brincadeiras simples com números

O que se

espera de uma
Criança
que entre

para a Escola?

dicas para PAIS . 22_23

» Deve conseguir estar longe dos pais sem car aita

» Vestir-se e despir-se sem ajuda

» Usar a casa-de-banho sozinha

» Seguir instruções simples

» Explicar as suas necessidades

» Prestar atenção quando falam com ela                                        
 e responder a perguntas

» Ficar sentada por algum tempo

» Lembrar-se de 2 ou 3 passos para completar uma tarefa 
 (Ex: Arruma as coisas, lava as mãos e senta-te na mesa)

» Completar atividades sem a orientação de um adulto

» Cumprir regras e esperar pela sua vez

» Usar o lápis com precisão

» Escrever, desenhar ou copiar formas, letras e números

» Saber que se lê da esquerda para a direita
 e de cima para baixo

» Conhecer os nomes das letras

» Saber os sons das letras e juntá-los

» Contar e conhecer o signicado dos números

» Perceber palavras como maior,
 menor, primeiro, último…

» Agrupar objetos de acordo com a cor,
 a forma e o tamanho
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Os primeiros
anos de vida
são essenciais
para a saúde,

desenvolvimento
e bem-estar da criança

ao longo de toda a vida.

O papel dos pais
é aqui de extrema importância

na definição do futuro
dos seus filhos!

Primeiro Ciclo do Ensino Básico

Crianças

7/8/9 anos
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Desenvolvimento Psicológico

8 anos

8 anos

» Possui uma grande vontade de crescer
 e manifesta interesse pela sua anatomia interna

» A sua personalidade é mais expressiva,
 sente-se mais consciente de si como pessoa e dos outros

» Pensa muitas vezes em “si mesma”

» Quer que os adultos façam parte do seu mundo,
 com tendência para exigir demais deles

» Procura viver segundo as regras e normas aprendidas

» Emocionalmente,
 começa a sentir necessidade de pedir desculpa

» Sente-se mais identicada com a família
 e necessita muito dela

» É sensível aos desacordos existentes na família,   
 necessitando que as relações familiares sejam equilibradas

Desenvolvimento Psicológico

9 anos

» Amadurece;
 diminuem as tensões e descargas emocionais anteriores;
 o seu comportamento é mais acessível e responsável

» É ativa: tem inúmeros interesses como:
 trabalho escolar, alcançar êxitos em qualquer tarefa,
 fazer muitas coisas em simultâneo…

» Está sempre muito atarefada com as suas preocupações

» Planeia com pormenor o seu futuro

» É muito sensível e deixa-se afetar pelos problemas,  
 principalmente no campo da amizade

» Começa a armar-se na sua personalidade
 e individualidade

» O seu mundo imaginário tem muita importância para si,  
 mais do que o mundo real

» É a idade dos tesouros pessoais,
 das coleções, embora não sejam organizadas

» Tem um sentido de justiça apurado embora com alguma  
 tendência para entrar em conito com os outros

Desenvolvimento Psicológico

7 anos

» Sente-se o centro do mundo;
 sabe tudo e quer tudo à sua maneira…

» Emocionalmente é excitável e desaadora

» Começa a aceitar a culpa com mais facilidade

» Tem muita necessidade de elogios
 e aprovação por parte dos adultos

» Reage de forma lenta ou negativa às ordens,
 mas é capaz de as cumprir espontaneamente mais tarde

» Tem diculdade em decidir,
 vacilando entre duas possibilidades

» Começa a conhecer-se melhor a si própria

» Capta mais coisas do que na realidade consegue gerir

» Toca, mexe e explora todos os materiais

» Nas suas descargas emocionais,
 pode perder o controlo

» Deseja e precisa ser a primeira, a mais querida

» Agrada-lhe contar histórias exageradas

» Começa a ter noção do bom e do mau,
 em função dos ensinamentos transmitidos pelos pais
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DICAS ...

BRINCAR

Deixe-se guiar e siga o ritmo da criança,
evitando a competição

Evite criticá-la;
encoraje as suas ideias e criatividade

Envolva-se em jogos de “faz-de-conta”
e na fantasia da criança

Dê-lhe a devida atenção
e disponibilidade

Ria,
divirta-se

e partilhe com ela
os seus sentimentos

de alegria

ELOGIAR

Elogie a criança
sempre que ela faça algo
bem feito e não perfeito

Aumente os elogios
no caso de crianças difíceis

Explique à criança
o motivo do elogio,

acompanhado de sorrisos,
contacto visual,

físico e entusiasmo

Elogie imediatamente
a seguir ao comportamento e,

se for o caso,
em frente de outras pessoas

Mostre à criança que acredita nela
 

» Gosta de assumir responsabilidades, mas preocupa-se  
 com a ideia de poder não comportar-se corretamente

» Preocupa-se com a ideia de chegar tarde à escola                      
 e de não acabar os trabalhos

» Deseja acabar uma tarefa já começada,
 mas não repara na sua capacidade para o fazer

» Tem tendência a esperar muito dela própria

» É boa ouvinte:
 está aberta a novos conhecimentos

» Precisa duma palavra do professor
 para começar a mais simples tarefa

» Exige, com impaciência, a atenção e ajuda do professor

» Tende a procurar carinho do professor

» Tem na escola, o mundo dos seus amigos

Adaptação Escolar
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LIMITES

Dê-lhe apenas ordens necessárias
e apenas uma de cada vez

Dê-lhe ordens armativas,
positivas e educadas;

evite começar por “Pára de…!”

Dê tempo à criança
para que cumpra as ordens

Sempre que possível,
dê-lhe opções,

para que ela decida

As ordens deverão ser curtas,
claras e acordadas entre os pais

Elogie o cumprimento da ordem
ou explique-lhe as consequências

do seu incumprimento

ENSINAR A RESOLVER PROBLEMAS

Recorra a jogos,
livros e bonecos

para criar possíveis situações problemáticas,
incentivando a criança a resolvê-las

Ajude a criança a denir
de forma clara o problema

e a reconhecer os sentimentos envolvidos

Invista em ajudá-la
a prever um problema

e a reetir sobre as diferentes consequências,
consoante as soluções

INCENTIVAR

Dena um ou dois comportamentos
que pretende melhorar no seu lho
e crie um plano de recompensas

(Ex: por cada vez que a criança
cumpra com o comportamento escolhido,

ganha 1 ponto;
dena as recompensas consoante o nº de pontos;

cabe à criança depois decidir
se quer um recompensa

de 3 ou 6 pontos, por exemplo);

Dena etapas curtas
e vá aumentando o desao gradualmente

Escolha recompensas
pouco dispendiosas e diárias 

(Ex: autocolantes, livros, alugar um lme,
ter um lanche especial, um brinquedo,
ir ao parque, ir a casa de um amigo…)

Nunca atribua a recompensa
antes do comportamento correto

Não misture recompensas com punições

Partilhe o seu plano de recompensas
com o professor do seu lho

IGNORAR
(Comportamentos desadequados)

Evite o contacto visual
e a discussão enquanto ignora

um comportamento desadequado;
afaste-se ligeiramente da criança

(prepare-se para ser posto/a à prova)

Volte a dar-lhe atenção
quando o mau comportamento terminar
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Segundo Ciclo do Ensino Básico

Crianças

10/11 anos

Apesar de ser uma altura

em que as Crianças alargam
os seus espaços

e horizontes, 

os Pais continuam
a ser a sua principal base

de apoio como figuras de proteção,

ensinamento e segurança,

a todos os níveis!

Seja positivo,
criativo e mantenha

a boa disposição

Mostre-lhe
como se consegue resolver

bem um problema
e como deve agir

quando uma solução
escolhida não funcionar

O importante
é colocar a criança

a pensar nos problemas,
não nas soluções 

OS PAIS E A ESCOLA

Elabore um plano,
antes do início das aulas,

sobre a forma como se vai envolver
no percurso escolar do seu lho

Promova uma comunicação
e diálogo positivos

com o professor do seu lho
sempre que for necessário

Não acumule queixas
nem dúvidas;

converse com o professor
sempre que surjam problemas com o seu lho

Ouça o professor,
reconheça o seu ponto de vista

e procurem ambos a melhor solução

Concentre-se em resolver o problema
e evite as acusações

Mostre ao seu lho que respeita o professor
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Desenvolvimento Psicológico

10 anos

» É a idade do grande equilíbrio na sua evolução,                         
 embora seja um período de transição

» A criança manifesta-se feliz, simpática, tranquila,  
 amável, sincera e amiga

» Por vezes manifesta ataques de ira,
 mas encontra sempre uma forma de se controlar

» Mostra-se mais independente e direta

» Possui um grande desejo de agradar os outros

» Compreende muito bem o seu próprio comportamento

» Observa-se, nesta fase, uma maior amplitude de gostos            
 e interesses, a vários níveis (pessoal, familiar e social)

» Demonstra uma forte capacidade de proteção                              
 face a crianças mais pequenas, animais, etc.

» A criança possui um grande poder de assimilação,                        
 gosta de memorizar, identicar ou reconhecer os factos,  
 fazer classicações… no entanto, tem diculdade                     
 em generalizar

» Tem períodos de atenção e concentração curtos                             
 e intermitentes; gosta mais de falar, ler, ouvir,                              
 do que trabalhar

» Pode iniciar várias tarefas e não concluir nenhuma

» Experimenta grande prazer na atividade física

» Gosta que os adultos lhe façam o programa                                  
 das suas atividades

» Pode arranjar desculpas para não ir à escola,                              
 caso tenha recebido alguma crítica ou reprimenda

» Sente carinho pelos professores

Adaptação Escolar

Desenvolvimento Psicológico

11 anos

» Torna-se mais inquieta e “charlatã”

» Mostra maior atividade e prefere a companhia                              
 dos outros, recusando a solidão

» Gosta de discutir, mas não gosta que discutam com ela

» Possui uma forma de pensar mais concreta e especíca

» Começa a procura do seu “Eu”
 e encontra-o em conito com o dos outros

» Tem um grande sentido de justiça

» Manifesta-se mais impulsiva

» Revela-se muito crítica em relação aos outros e a si  
 mesma, embora tenha diculdade em aceitar as críticas  
 dos outros

» Gasta muitas energias na procura
 de formas de fugir às tarefas

» Gosta que lhe deem possibilidade                                                              
 de escolha e, nesses caso,                                                            
 leva o trabalho a sério

» O professor é a gura mais importante                                         
 na sua vida escolar

» Prefere os professores exigentes
 e com sentido de humor

» Agrada-lhe muito os desportos
 e jogos ao ar livre

» A melhor forma de aprender as coisas
 é sob a forma de contos, sequência de ações…

Adaptação Escolar
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DICAS ...

DIVERTIR

Promova atividades lúdicas
em família e ao ar livre

Estimule a prática de desporto no seu lho

Incentive a sua participação
em atividades dentro e fora da escola

Dê-lhe a devida atenção
e disponibilidade

Ria, divirta-se e partilhe
com ele os seus sentimentos de alegria

Permita o convívio
(supervisionado) com os amigos

CONVERSAR

Elogie a criança
sempre que ela faça algo bem feito

e não perfeito;
aumente os elogios

no caso de crianças difíceis

Mostre à criança que acredita nela,
nas suas capacidades

Dialogue bastante,
sem desvalorizar as suas dúvidas e receios,

próprias da idade

Esteja atento especialmente
a eventuais sinais

de desinteresse e isolamento

Zele pela unanimidade do discurso
utilizado por ambos os pais

 

ORIENTAR

Estabeleça regras e limites bem denidos,
bem como as punições e recompensas

Seja rme nas decisões
que toma em relação ao seu lho

e evite cedências

Comece a incutir à criança
a importância de uma gestão adequada do dinheiro,

atribuindo-lhe uma “mesada”

Comece a envolver o seu lho
nos processos de tomada de decisão em família,
em função da sua idade e em diferentes situações

Envolva-o nas tarefas domésticas,
incutindo-lhe responsabilidade

Incentive-o a resolver os seus problemas,
fazendo-o escolher

entre várias soluções possíveis
e reetir sobre as consequências

de cada uma delas

Estimule a sua compreensão
e preocupação

com os sentimentos dos outros

RESPEITAR

Respeite
a intimidade e individualidade

do seu lho

Evite comparações com outras crianças,
em quaisquer circunstâncias

Dê-lhe tempo e espaço
para reetir

sobre os seus eventuais
maus comportamentos
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OS PAIS E A ESCOLA

Elabore um plano,
antes do início das aulas,

sobre a forma como se vai envolver
no percurso escolar do seu lho

Ajude o seu lho a realizar um plano
de estudo semanal

e incuta o seu cumprimento como uma rotina

Participe nas atividades escolares

Promova uma comunicação e diálogo
positivos com os professores do seu lho

sempre que for necessário

Não acumule queixas nem dúvidas;
converse com os professores

sempre que surjam problemas com o seu lho

Ouça o professor,
reconheça o seu ponto de vista

e procurem ambos a melhor solução

Concentre-se em resolver o problema
e evite as acusações

Mostre ao seu lho que respeita os professores

As Crianças aprendem
e desenvolvem-se a ritmos diferentes,

pelo que devem ser respeitadas
as suas diferenças! 

IMPORTANTE

Terceiro Ciclo do Ensino Básico

Crianças

12/13/14 anos

Nesta fase,

os pré-adolescentes
já deverão ter as capacidades
que lhes permitam confrontar,

refletir, debater, analisar
e tirar as suas próprias

conclusões,

pressupostos estes necessários
para a construção

de um projeto de vida pessoal e saudável! 
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Desenvolvimento Psicológico

12 anos

» Tem um maior equilíbrio, aceita os outros

» Vê-se a si e aos outros com maior objetividade

» Gosta de alternar entre atividades simples e complexas

» Possui um maior controlo sobre si próprio

» Consegue controlar os seus medos

» Tende a mostrar-se extrovertido,
 exuberante e entusiasta

» Vive a primeira etapa da adolescência

» Mostra-se menos insistente, mais razoável,
 mais altruísta

» Tem um grande desejo de crescer,
 rejeita a ideia de ser uma criança

» Começa a preocupar-se com valores
 como justiça, lei, vida, lealdade…

» Possui um forte pensamento lógico

12/13/14  anos

» Possui maior objetividade e amadurecimento

»  Aumenta a sua capacidade de perspetivar as coisas

»  É entusiasta e impaciente,
 embora por vezes possa revelar-se apático

»  O seu maior e mais importante problema
 é o trabalho escolar

»  É comum a realização do diário íntimo e pessoal

»  Mostra-se mais reexivo perante os diferentes  
 problemas e procura solucioná-los sozinho

»  É muito responsável na organização do seu tempo                 
 e no cuidado com as suas coisas

Adaptação Escolar
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Desenvolvimento Psicológico

13/14  anos

» Surgem mudanças profundas na sua personalidade

» Revela grande instabilidade, vacilando entre extremos

» Pode ter reações imprevisíveis

» Precisa de conselhos, mas foge deles

» Tende a “fugir” da família e a procurar apoio nos amigos

» Pode ter atitudes agressivas

» A sua capacidade afetiva aumenta,
 embora seja menos efusivo em família

» É altruísta e pode comprometer-se
 com mil objetivos diferentes

» Possui um grande desejo de independência

» Não gosta de regras, limites e controlo 

» Pode manifestar falta de inclinação pelo trabalho

» Gosta de conviver com pessoas que sejam
 completamente diferentes da sua família

» Tende a agradar os amigos mais velhos,
 a comportar-se como eles e a exigir os seus direitos

» Esconde eventuais complexos de inferioridade,
 ignorância e insegurança, sobrevalorizando-se como  
 forma de chamar a atenção sobre si

» É aqui que surge a fase da intimidade
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DICAS ...

DIVERTIR

Promova atividades lúdicas
em família e ao ar livre

Estimule a prática de desporto no seu lho

Incentive a sua participação
em atividades dentro e fora da escola

Dê-lhe a devida atenção
e disponibilidade

Ria, divirta-se e partilhe
com ele os seus sentimentos de alegria

Permita o convívio
(supervisionado) com os amigos

Vá aumento a sua liberdade,
na mesma medida que a responsabilidade

CONVERSAR

Elogie-o sempre
que ele faça algo bem feito e não perfeito;

aumente os elogios no caso de jovens difíceis

Mostre-lhe que acredita nele,
nas suas capacidades

Dialogue bastante,
sem desvalorizar as suas dúvidas e receios,

próprias da idade

Faça-o sentir-se compreendido
e que a verdade compensa

Mostre-lhe que ouvi-lo,
apoiá-lo, aconselhá-lo e compreendê-lo

não implica permitir-lhe que ele faça tudo o que quer

Esteja atento especialmente
a eventuais sinais de desinteresse e isolamento

Zele pela unanimidade
do discurso utilizado por ambos os pais

ORIENTAR

Estabeleça regras e limites bem denidos,
bem como as punições e recompensas

Seja rme
nas decisões que toma em relação ao seu lho

e evite cedências

Incuta-lhe a importância de uma gestão
adequada do dinheiro,

atribuindo-lhe uma “mesada”

Comece a envolver o seu lho
nos processos de tomada

de decisão em família,
em função da sua idade
e em diferentes situações

Envolva-o
nas tarefas domésticas,

incutindo-lhe responsabilidade

Incentive-o a resolver os seus problemas,
fazendo-o escolher entre várias soluções

possíveis e reectir sobre as consequências
de cada uma delas

Estimule a sua compreensão
e preocupação com os sentimentos dos outros

dicas para PAIS . 42_43
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RESPEITAR

Respeite a intimidade
e individualidade do seu lho

Evite comparações com outros jovens,
em quaisquer circunstâncias

Dê-lhe tempo e espaço para reetir
sobre os seus eventuais maus comportamentos

OS PAIS E A ESCOLA

Elabore um plano,
antes do início das aulas,

sobre a forma como se vai envolver
no percurso escolar do seu lho

Ajude o seu lho
a realizar um plano de estudo

semanal e incuta o seu cumprimento
como uma rotina

Participe nas atividades escolares

Promova uma comunicação
e diálogo positivos com os professores
do seu lho sempre que for necessário

Não acumule queixas nem dúvidas;
converse com os professores

sempre que surjam problemas com o seu lho

Ouça o professor,
reconheça o seu ponto de vista

e procurem ambos a melhor solução

Concentre-se em resolver o problema
e evite as acusações

Mostre ao seu lho
que respeita os professores

As Crianças
aprendem

e desenvolvem-se
a ritmos diferentes,

pelo que devem ser

respeitadas
as suas diferenças! 

IMPORTANTE
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Tenta não me dar ordens
ou gritar comigo…                                          

Se tiveres paciência, conversares e pedires,                                        
tudo se torna mais fácil!

Não me compares com ninguém…                                                 

Respeita-me e aceita-me como eu sou!

Não digas mentiras,
nem peças que eu o faça por ti…                         

Eu quero acreditar sempre
no que tu me dizes!

Não mudes de opinião
acerca do que eu devo fazer…                   

Decide e mantém essa decisão!

Quando te enganares, admite…                                                            

Assim, aumenta o respeito
que tenho por ti                                                 

e aprendo também a aceitar
os meus erros e os dos outros!

Quando conversar contigo,
ouve-me e arranja tempo para mim… 

Só dessa forma vou perceber que

sou importante para ti!

Finalmente,

ama-me
e diz-me…                                                        

Eu preciso de ouvir,

mesmo que não aches necessário!
dicas para PAIS . 46_47

Conselhos   de uma Criança

Mantém uma boa relação e colabora                          
com os meus professores…
Essa é a única forma de eu me sentir

feliz                                              

na Escola e na Família!

Lembra-te
que os meus problemas                                 

de comportamento fazem parte do meu 
desenvolvimento…

Desde que sejas rme comigo nas regras
e nos limites,

não haverá problema!

Dá-me muitos mimos, elogios
e recompensas quando eu merecer…

Assim, eu vou perceber o que é certo e errado

e sentir-me bem comigo mesma!

Não me compres tudo o que eu peço…
Às vezes só o faço para te testar!

Ajuda-me nas minhas tarefas,

mas não as faças por mim…                  

Só assim vou aprender a ser autónoma
e a fazer as coisas sozinha!

Cumpre as tuas promessas,
boas ou más…                                               

Seja uma prenda ou um castigo,

porque eu cono em ti!

 Pais do Mundoa todos os
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