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Organização das aprendizagens 

Uma conceção e linhas diretrizes claras, relativo ao planeamento do local de 

trabalho, podem reduzir ou prevenir com antecedência, muitos problemas ou 

conflitos potenciais. 

 
Dicas 

• O local de trabalho: 

o Providenciar um local de trabalho fixo e, dependendo das 

necessidades da criança, aceitar que ele trabalhe em posição deitada 

ou em pé. 

o O local de trabalho deve estar livre de qualquer material de distração.  

o Deve haver apenas o material necessário na secretária para que as 

tarefas sejam concluídas.  

o  Se possível, proporcione um ambiente calmo, sem perturbador, 

possivelmente, permitir que a criança trabalhe com auscultadores.  
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o O seu filho só deve trabalhar num tema/uma tarefa de cada vez. 

Apenas o material necessário para esta tarefa encontra-se na 

secretária.  

• Horário estruturado: 

o Criar um horário estruturado: Concorde com o seu filho sobre um 

desenrolar estruturado de tarefas de aprendizagem em casa 

(procedimento, pausas, ajudas, etc.), por exemplo, com uma lista de 

verificação  

o Planificação e respeito das pausas  

o Estruturar o tempo, com ajuda de um relógio, de uma contagem 

regressiva, ampulheta, temporizador, etc. 

o Variar diferentes materiais/domínios 

o Deixar opções à criança 

• Manter uma rotina: 

o  É importante para a criança, de se vestir para a escola, ter pausas e 

recreios, ter refeições em horário fixo e ter uma hora de dormir fixa.  

• Concentre-se na qualidade e não na quantidade: 
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Se a criança não consegue fazer tudo, não é grave. O principal é que ele tente 

fazer o seu melhor e veja que conseguiu fazer alguns exercícios. Por 

conseguinte, é importante estabelecer uma lista de prioridades.  

• Motivação da criança 

o  Valorizar os comportamentos positivos e esperados em vez de 

reprimir os comportamentos indesejados 

o Felicite muito o seu filho, mostrar-lhe que está orgulhoso do seu 

trabalho e dos seus esforços 

o Seja paciente, tolerante e atencioso com a falta de atenção, 

dificuldades, erros, mal-entendidos e o cansaço, tenha sentido de 

humor 

o Seja feliz e tente se divertir a realizar as atividades/exercícios com a 

criança  

• Os pais não são professores 



 

 4 

Eles têm o direito de cometer erros e de não conhecer toda a matéria 

escolar! Peça conselho aos professores que apoiam a aprendizagem das 

crianças.  

E ACIMA DE TUDO! Deixe a criança se perder nos seus pensamentos, ela 

precisa, para se poder concentrar melhor.  

 


