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Aprendizagens alternativas 
 
Como podemos estimular as aprendizagens através das atividades do dia a dia? 

 
Dicas 

• Cozinhar / fazer bolos com a criança: 

É uma oportunidade ideal para aprender a ler, calcular proporções, tocar 

em diferentes materiais, aprender o vocabulário, etc. 

• Ajudar nas tarefas domésticas: 

Pôr a mesa, arrumar a loiça, fazer a sua cama, arrumar o seu quarto, etc. 

Isto vai ensinar o seu filho a ser responsável e mais autónomo.  

• Brincar com a criança: 

Os jogos de mesa são uma ótima maneira de aprender as regras sociais, 

como esperar sua vez, a tolerância, gerir a frustração, mas também 

treinar-se em leitura, aritmética, estimular a sua memória e as suas 

capacidades de atenção, etc.  
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• Deixar a criança aborrecer-se: 

O tédio é uma força criativa incrível. Ele vai descobrir por si mesmo, como 

ocupar-se, e será capaz de dar livre curso à sua imaginação e criatividade. 

• Passear ao ar livre: 

Esteja atento às medidas atualmente exigidas pelo Ministério da Saúde! 

Os passeios pela natureza são uma ótima maneira, de aprender a 

observar, descobrir a mudança da natureza que acorda, para aprender um 

novo vocabulário, e acima de tudo permite-lhe arejar e descarregar. 

• Fazer trabalhos manuais: 

Mesmo com poucos meios, pode fazer obras de arte muito bonitas. 

Aproveite talvez, para usar produtos de reciclagem e assim, dar uma nova 

vida aos objetos. É uma ótima maneira de ensinar o seu filho a reciclar. 

• Fazer desporto: 

Não é preciso muitos acessórios, para fazer pequenos exercícios 

desportivos em casa. As crianças precisam de se mover e esta é uma 

excelente maneira de desenvolver as suas capacidades motoras.  
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• Jogos teatrais: 

A criança precisa de brincar de "fazer de conta" para poder expressar as 

suas experiências, especialmente nestes tempos difíceis para as crianças, 

é importante deixá-la expressar-se através do jogo.  

• Jogos de Construção: 

É uma ótima maneira para realizar projetos, planear ações e definir um 

objetivo a curto prazo, seja com Lego, Kapla, mas também puzzles ou 

mesmo com objetos do dia a dia para construir uma cabana, por exemplo. 

• Falar, conversar e cantar com a criança. 

Esta é uma situação excecional e difícil de entender. É importante explicar 

o que se passa à criança, mas também comunicar com ele/ela em geral. 

Podem aproveitar, para aprender novas palavras, cantigas, canções, etc.  

 


