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Introdução

Este livro surge como um produto do conjunto de experiências/reflexões de uma psicó
loga escolar e de uma docente do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico.

Na nossa prática profissional, temos vindo a sentir que pais, professores, educadores e 
até mesmo os próprios alunos têm alguma dificuldade em lidar com algumas situações, 
umas vezes normativas, outras não, e consideramos que compilar boaspráticas num 
livro de fácil leitura e acesso seria a «cereja no topo do bolo».

Não temos como objetivo ensinar ou dotar os profissionais da área da educação de 
competências, pois já as têm, mas sim colecionar algumas das situações da vida das 
crianças e jovens, relembrando possíveis formas de atuação.

Este é um «livro de café» ou mesmo «de cabeceira», de fácil leitura e manuseamento. 
Provavelmente, ao lêlo vai recordar situações do seu quotidiano. A história é narrada 
na primeira pessoa, por uma aluna fictícia de nome Maria, que vai relatando as suas 
vivências desde a entrada no préescolar até ao 10.º ano de escolaridade, navegando 
entre os contextos familiar e escolar.

Ao longo do livro, o leitor é convidado a consultar as atividades que se encontram no 
final de cada capítulo, que incluem estratégias e dinâmicas que podem ser utilizadas por 
pais ou profissionais da educação.

Este projeto pretende ser uma reflexão sobre boas-práticas para pais e educadores/pro
fessores. Encontrase estruturado em capítulos equivalentes a cada ano de escolaridade, 
os quais a Maria vivenciou. Esta história vai ao encontro das inúmeras experiências de 
vida de uma criança/adolescente, mostrando possíveis formas de lidar com as mesmas.

O papel de pais, educadores e professores é fulcral para um desenvolvimento harmo
nioso da criança. Quando utilizamos as estratégias corretas, a gestão da sala de aula 
torna-se simples e eficaz.

Deste modo, este livro pretende fornecer uma leitura da(s) realidade(s) com que nos 
deparamos no dia a dia, podendo contribuir, por um lado, para ajudar a ultrapassar 
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algumas dificuldades que surgem no desempenho do seu papel enquanto mediadores/ 
/educadores, e, por outro, para partilhar sugestões com os pais/encarregados de educa
ção, assim como com os profissionais da educação que lidam diariamente com as nos
sas crianças, cada uma com o seu ritmo de aprendizagem, com características distintas 
e que percorrem caminhos diferenciados.

A educação é a ferramenta mais poderosa 

que podemos usar para mudar o mundo. 

Nelson Mandela

Estímulos em excesso… menor con-
centração. 

Catarina Ribeiro

A mente é maravilhosa – amar uma 

criança é ensiná-la a amar. 

Johann Goethe
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A Maria no  
pré-escolar

Vou começar por me apresentar, assim vão conhecendo um pouco de mim e da 
minha história, se calhar semelhante a tantas outras. O meu nome é Maria, tenho 
17 anos, olhos castanhos, cabelos longos aos caracóis, sou magra e um pouco 
baixa para a minha idade. Moro num apartamento simpático no distrito do Porto, 
na cidade de Vila Nova de Gaia, com a minha mãe. O meu irmão é mais velho 
do que eu, tem 23 anos.

O meu quarto está pintado de corderosa, as cortinas são brancas, com borbole
tas de todas as cores, e a colcha da minha cama é verdeágua. Da janela do meu 
quarto vejo, lá ao fundo, o mar. É imenso, lindo, parece que as ondas brilham.

Sempre que posso vejo o pôr do sol junto das minhas bonecas preferidas, empo
leirada no parapeito da janela. Abraçome à Rosita, a minha boneca de trapos,  
e à Caracolinhos, e ali fico a olhar para o horizonte, para o infinito.
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Neste momento, terminei o 10.º ano de escolaridade com bastante sucesso. Mas 
nem sempre foi assim!

Vou contarvos a minha história…

No jardim de infância só queria brincar, não me conseguia concentrar como os 
meus amiguinhos. Sentavame de joelhos na cadeira e não ouvia as recomenda
ções da educadora, e sei que ela se queixava à minha mãe todas as semanas.

Eu só queria brincar com as bonecas, mas com esta idade temos esse direito, 
não?

Diziam que eu era uma «pestinha do pior», chorava para comer, empurrava os 
meus colegas e amuava facilmente.

Amigas? Só tinha uma, a «Lu», só que era imaginária. Dizem que é típico dos 
filhos únicos, mas, enfim, só ela me ouvia e compreendia.

Eu era muito desarrumada, porque tinha muitos brinquedos que estimulavam a 
minha curiosidade e acabavam por me desorganizar.

No jardim de infância existia uma tarefa bastante divertida e que contrariava esta 
minha tendência. A educadora colocava pequenos baldes nas costas das crianças 
e no final ficava tudo arrumadinho… mas a brincar. Depois, sentávamo-nos em 

círculo, no chão da sala, e brincávamos ao jogo das rimas. Eu gostava 
muito desse jogo, mas nem sempre conseguia encontrar as palavras 
certas para rimar.

De seguida, lanchávamos e despedíamonos da nossa educadora da mesma forma 
que o fazíamos na saudação de manhã, ao chegar à sala. A minha mãe conta que 
quando me quis inscrever no jardim de infância tive de fazer o desfralde. Não 
foi fácil, mas durante as férias de verão uma amiga da minha mãe, que era psicó

loga, deume uma tabela de registo muito engraçada, onde eu pintava 
as «noites secas». E assim, aos poucos, fui conseguindo deixar a fralda 
com esta atividade motivadora e divertida.

Muitas vezes, na sala, depois da saudação, tínhamos de contar como tinha sido 
o fim de semana. Nem todos os meninos queriam falar… Até eu, quando andava 
mais triste, não tinha vontade. Mas a nossa educadora era muito querida e ten
tava sempre que participássemos, e a verdade é que depois de falarmos um pouco 
não nos apetecia parar e acabávamos por nos sentir melhor.

Atividades
1 e 2

Atividade
3



©
 P

A
C

T
O

R

7

A MAriA no pré-EscolAr

©
 P

A
C

T
O

R

Atividades

Duração: Variável.
Objetivos: Promover a organização do espaço e competências sociais; incutir regras e responsabilidade.
Intervenientes: Crianças do jardim de infância.
Instruções: 

1. Colocase um «baldinho» nas costas de cada criança (balde dos carros, das bonecas, dos blocos 
lógicos, etc.).

2. Cada criança deve ir apanhando os brinquedos, colocandoos nos baldes correspondentes.

Atividade 1 «Baldinhos» coloridos

Duração: Vinte minutos.
Objetivos: Promover competências fonológicas e enriquecimento de vocabulário.
Intervenientes: Crianças do jardim de infância.
Instruções: 

1. O educador/professor diz uma palavra que termina em «ão».
2. As crianças, uma a uma, têm de dizer outra palavra que rime com esse ditongo. Por exemplo: «ba

lão», «mão», «coração»…
3. No final, vence o menino que nunca falhou!

Atividade 2 Jogo das rimas

Duração: Cinco minutos.
Objetivos: Promover competências sociais, incutir regras de boa educação e liberdade de expressão.
Intervenientes: Crianças do jardim de infância.
Instruções: 

1. Todos as crianças formam uma fila e cumprimentam o educador/professor da forma que gostarem 
mais: um beijinho, um abraço ou um bater de mão.

2. Ao mesmo tempo dizem: «Bomdia!». 

Atividade 3 Saudação e despedida
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Duração: Não aplicável.
Objetivos: Desenvolver a linguagem, a comunicação e a autonomia das crianças com PEA.
Intervenientes: Educadores e professores.
Sugestões:

 Utilizar sempre frases curtas, claras e objetivas;
 Ajudar a criança a organizar o seu discurso;
 Incentivar à utilização do pronome na primeira pessoa quando a criança ainda não o consegue utilizar;
 Iniciar uma conversa cujo tema seja do interesse da criança (motivandoa) e depois introduzir novos 

temas;
 Perante ecolalias1/perguntas repetitivas, tentar atribuir significado e continuar a conversar com a 

criança;
 Dar resposta a qualquer som emitido pela criança (compreensível ou não), utilizando um tom de voz 

sereno;
 Utilizar expressões faciais durante o diálogo com a criança;
 Manter um diálogo constante com os pais, de forma a conhecer as necessidades da criança;
 Respeitar o ritmo da criança;
 Estimular a atenção visual da criança com recurso a objetos;
 Preparar a criança para a mudança de rotinas, sempre que seja necessário.

Atividade 4
Sugestões para crianças com perturbação do 
espectro do autismo (PEA)

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Dotar os educadores de algumas estratégias de promoção de comportamentos prósociais em 
contexto de sala.
Intervenientes: Educadores e crianças no jardim de infância.
Sugestões:

 Estabelecer limites;
 Definir claramente o comportamento adequado da criança;
 Dar uma ordem de cada vez;
 Dar ordens de forma positiva (em vez de dizer «para de gritar», pedir que fale mais baixo);
 Avisar e recordar à criança o que deve fazer;
 Manter a calma ao estabelecer limites;
 Propor recompensas diárias;
 Elogiar o cumprimento de uma ordem ou de um comportamento correto;

Atividade 5
Sugestões para crianças no jardim de infância com 
perturbação de hiperatividade e défice de atenção 

1 «Repetição automática de palavras ou de sons ouvidos». In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 20082021. 
Disponível em: https://dicionario.priberam.org/ecolalia

u
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A Maria no 1.º ano  
de escolaridade

O tempo passou muito rápido e eu transitei para o 1.º ano de escolaridade. Outros 
problemas surgiram: diziam que a minha turma era muito difícil, que só quería
mos conversar e estar de joelhos nas cadeiras. Mas não é normal uma criança do 
1.º ano ser mais barulhenta e nem sempre conseguir estar sentada ou atenta nas 
aulas o dia todo? A minha professora estava sempre a dizerme: «Maria, virate 
para a frente!», ou «Maria, trabalha!», «Maria, copia as letras!», e ainda «Maria, 
sossega!». E os meus colegas acrescentavam: «Professora, a Maria bateume…» 
ou «A Maria partiu o meu lápis.». Ou seja, o meu nome era dito inúmeras vezes 
durante o dia. Sei que não era pelas melhores razões, mas gostava de ouvir o meu 
nome. Sentiame importante.

Foi um ano difícil! A minha adaptação não foi fácil. Voltei a ter acompanha
mento semanal com a psicóloga da escola e disseram que eu tinha dislexia.  

2
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INQUIETUDES DE UMA ADOLESCENTE

A psicóloga ajudoume a colocar algumas ideias em ordem, forneceu estratégias 
para eu estar mais atenta e orientou também a minha professora. Também falou 

com a minha mãe sobre o facto de eu ainda gostar de beber leite pelo 
biberão ao deitar. Disse que estragava os meus dentinhos. Então, deu
me um copo de palhinha e e eu confesso que gostei muito da mudança.

Numa das sessões construímos uma «Barra de tarefas», com o objetivo de me 
organizar e motivar. Gostava daquela estratégia. Era uma barra feita com dese

nhos e pintada por mim. E também gostava dos incentivos dados pela 
professora: «Tu consegues, Maria!».

Houve uma altura que quase diariamente levava para casa um recado da profes
sora! A caderneta do aluno deve ser utilizada para dar sugestões e para registar 
progressos do aluno, e não só para registar infrações, certo? Entretanto, elaborá
mos com a professora um cartaz na sala de aula semelhante a este:

Regras

 Ao entrar na sala de aula, dar saudação;
 Sentar sossegadamente, de forma a não distrair os colegas 

nem perturbar a aula;
 Colocar o dedo no ar para falar;
 Esperar a sua vez para falar;
 Realizar brincadeiras amigáveis no recreio;
 Respeitar as regras da cantina;
 Saber escutar e respeitar os outros;
 Sair da sala de aula, com uma saudação.

Recordome de a professora dizer que as regras de comportamento deveriam 
ser simples, claras, positivas e fundamentais, ou seja, interventivas. Além disso, 
também deveríamos ser cuidadosos com o nosso material escolar e com o nosso 
trabalho, desenhar bem as letras e os números. Havia um menino que não con
seguia segurar bem o lápis e escrevia fora das linhas do caderno diário. Então, 

a professora usou uma mola da roupa e, não sei bem como, segurou 
o lápis; só sei que o menino, a partir daí, começou a escrever melhor.

Uma sextafeira porteime mesmo mal, então o coordenador da escola deume 
um castigo. Não me deixou ir brincar para o recreio, fiquei na sala dele a fazer 

Atividades
9, 10 e 11

Atividade
12

Atividade
13
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Atividades

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Promover estratégias de concentração.
Intervenientes: Crianças a partir dos 6 anos.
Sugestões:

 Sentar a(s) criança(s) o mais próximo possível do professor;
 Evitar sentálas perto de janelas;
 Ter em cima da secretária apenas o material necessário à aula em questão;
 Em aulas mais teóricas, pedirlhes para tirar apontamentos do que o professor vai dizendo, evitando, 

assim, a desconcentração;
 Evitar que elas comam açúcares durante o período de aulas (gomas, refrigerantes, etc.);
 Estas crianças devem tomar sempre o pequenoalmoço e evitar estar muitas horas sem comer.

Atividade 10
Sugestões para crianças com défice de 
atenção

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Implementar estratégias que facilitem a aprendizagem.
Intervenientes: Professor.
Sugestões:

 Sentar o aluno próximo do quadro e do professor;
 Utilizar textos com letra Verdana, Arial ou Comic Sans, tamanho 14, espaçamento de linhas 1,5; 

nos testes de avaliação, e sempre que possível em fichas ou textos fornecidos na aula, preferen
cialmente utilizar o tipo de letra OpenDyslexic, cujo download se faz gratuitamente em: https://
www.opendyslexic.org/;

 No caso das disciplinas de Português, Inglês e História, que têm textos mais longos, numerar de 
cinco em cinco linhas (como este texto), sendo que as questões sobre o texto deverão fazer refe
rência entre a linha 2 e 6;

 Avaliar a língua estrangeira oralmente e, caso tal não seja possível, não contabilizar erros ortográ
ficos;

 Dar mais tempo para a realização dos testes de avaliação;
 Os testes devem ter menor recurso à escrita (evitar questões de desenvolvimento) e maior recurso 

a questões de escolha múltipla e verdadeiro/falso (V/F).

Atividade 9 Sugestões para alunos com PEA (dislexia)

5
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INQUIETUDES DE UMA ADOLESCENTE

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Fornecer estratégias de promoção da atenção/concentração.
Intervenientes: Professores e crianças a partir dos 6 anos. 
Sugestões:

 Colocar a(s) criança(s) numa área menos sujeita a distrações, por exemplo perto do professor;
 Pôr um desenho em cima da secretária da(s) criança(s) para lhe(s) lembrar as regras básicas nas aulas, 

o que pode ser uma boa ajuda (tipo «Barra de tarefas»);
 Utilizar o reforço das condutas positivas, elogiando os aspetos positivos e os progressos;
 Avisar a turma que alguém vai ter de responder a uma pergunta sobre aquilo que está a ser dito;
 Escolher aleatoriamente o(s) aluno(s) para ler(em)/responder(em) a uma questão, de modo a que não 

consiga(m) prever quando deve(m) estar atento(s);
 Dizer o nome do(s) aluno(s) quando colocar uma questão;
 Fazer uma pergunta simples ao(s) aluno(s) (não relacionada com o assunto em questão) quando per

ceber que este(s) está/estão a começar a perder a atenção;
 Percorrer a sala de aula e tocar discretamente no sítio exato da página que está a ser lido ou discutido 

no momento;
 Alternar entre atividades físicas e mentais;
 Dar instruções simples e concretas;
 Ensinar ao(s) aluno(s) estratégias de automonitorização.

Atividade 11
Sugestões na sala de aula para crianças com 
défice de atenção

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Promover o autocontrolo e a organização no tempo; motivar para as aprendizagens.
Intervenientes: Professores e alunos (1.º ciclo).
Instruções:

1. Preparar o seguinte material: cartolina, velcro adesivo, película adesiva, marcador e imagens a gos
to.

2. Pesquisar com o aluno imagens relacionadas com as tarefas que pretendemos incluir.
3. Imprimir e cortar as imagens, colar em cartolina e plastificar. No verso, colar um pequeno pedaço 

de velcro.
4. Desenhar com o marcador a grelha semanal num pedaço de cartolina (barra) e plastificá-la. Em cada 

quadrado da tabela, colocar um pedaço de velcro, de forma a que se possam «colar/descolar» as 
tarefas (imagens anteriormente selecionadas para as tarefas).

Nota: Podem ser utilizadas bolinhas das cores vermelha, azul e verde, plastificadas com as mesmas 
cores, para avaliação dessas tarefas.

Atividade 12 Barra de tarefas
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A Maria no 2.º ano  
de escolaridade 
(primeira vez)

O 2.º ano de escolaridade começou e fiquei muito contente por rever os meus 
colegas e a professora. A sala de aula continuava linda e colorida, e ainda com 
alguns cartazes elaborados por nós nas paredes.

Abraceime ao Pedro quando o vi, nem sei bem porque me abracei a ele, talvez 
saudades, sei lá, mas foi bom. Senti um carinho especial por todos naquele mo
mento.

Nesse dia, a professora fez uma breve reunião com pais e alunos, e deunos 
alguns conselhos. Por exemplo: tínhamos de respeitar as regras de sala de aula, 
saber ouvir e esforçarmonos muito, pois havia bastante trabalho a fazer. Além 
disso informounos de que, quando nos sentíssemos mais nervosos, 
irrequietos, inseguros ou irritados, iríamos recorrer a exercícios de re
laxamento, contar até 10 e/ou respirar fundo três vezes.

Realmente era muito fixe. Quando fazíamos esses exercícios, descontraíamos os 
olhos, a face, os dedos das mãos e alongávamos o corpo. Em seguida, parecia 

3

Atividade
16
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INQUIETUDES DE UMA ADOLESCENTE

que era tudo mais fácil. Realizávamos as tarefas com calma, concentração e 
bemestar.

A nossa turma era muito heterogénea, havia meninos ainda a trabalhar conteúdos 
do 1.º ano e outros já realizavam exercícios dos manuais escolares do 2.º ano. Eu 
ainda tinha muitas dificuldades na leitura e na escrita, estava no grupo dos meni
nos que realizavam trabalho do 1.º ano. Por vezes, tinha ajuda de uma professora 
de apoio educativo. Fazíamos jogos com letras e números, e eu adorava aquele 
tipo de tarefas. Outras vezes, fazíamos jogos no computador (de pergunta/res
posta) e acertava algumas questões, principalmente as que tinham que ver com 
Estudo do Meio e Matemática.

No dia de Halloween, 31 de outubro, a professora deixounos fazer uma pe
quena festa e pintámos máscaras em forma de morcego, de abóbora e de bruxa. 

Depois, organizámos um lanchinho com gomas de gelatina, feitas no 
dia anterior na sala de aula. Foram atividades fantásticas! Divertime 
muito!

Nesta altura, caiume um dente, e sabem? Fiquei super feliz! Finalmente, a Fada 
dos Dentes ia darme um presente!

E assim foi. Deiteime, coloquei o dentinho debaixo da almofada e de manhã 
estava lá um ursinho de peluche muito fofinho, branquinho. Ainda hoje o tenho, 
guardeio com muita ternura. Chameio Floco de Neve.

O dentista já me tinha dito que isso ia acontecer, e aconteceu mesmo.

A professora aproveitou o facto de o meu dente ter caído e relembrou aos alunos: 

– Não se esqueçam de ir ao dentista regularmente! A higiene oral é fundamental 
para termos uma boca sã!

Alguns alunos faziam muito barulho e a professora tinha de falar mais alto, tos
sindo muitas vezes. Os professores esforçam muito a voz, por isso é importante 
que aprendam a colocar bem a voz através de exercícios específicos para o efeito.

O dia do meu aniversário (21 de março!) chegou. Era também o dia da 
chegada da primavera. Eu fazia 7 anos, já estava a ficar crescida.

Nesse dia, levei para a escola um bolo de espinafres, feito por mim e pela minha 
mãe. Dei uma fatia de bolo a cada menino e ainda sobrou bolo, que ofereci às 
funcionárias. Cantaramme os parabéns e recebi um postal coletivo da turma, 

Atividade
17

Atividade
18
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Atividades

Duração: Vinte minutos.
Objetivos: Promover o bemestar socioemocional e a gestão comportamental; criar momentos de des
contração.
Intervenientes: Crianças de todas as idades.
Instruções: 

1. A repetição dos exercícios: deve ser três vezes cada. 
2. O adulto representa e os alunos reproduzem o que ele faz. 
3. Os alunos devem estar com o corpo direito, de pé, pernas ligeiramente afastadas e mãos atrás das 

costas:
 Em relação aos olhos: com o dedo indicador, a professora mexe o dedo para cima, para baixo, 

para a direita e para a esquerda (o nariz é o centro), e os alunos seguem o dedo apenas com os 
olhos;

 O adulto é como se fosse para eles um relógio gigante: de braço esticado, com o dedo indicador 
rodar no sentido dos ponteiros do relógio, dizendo: um, dois, três, quatro… até 12. Depois, ao 
contrário, 12, 11, 10… até chegar ao número um;

 É pedido para imaginarem um caracol a subir uma parede… e depois a descer; só os olhos 
mexem, ou seja, acompanham a subida e a descida do caracol imaginário! (O adulto apenas fala, 
colocandose ao fundo da sala.);

 Devem fixar o olhar na palma da mão, aproximar a palma da mão ao nariz (quase toca no nariz) 
e afastar até ter o braço esticado;

 Quanto às mãos: com os braços esticados, abrir e fechar a mão três vezes e, de seguida, o polegar 
toca nos outros dedos, um de cada vez;

 Relativamente às faces: com as mãos abertas a tocar nas faces e polegar atrás das orelhas, em
purrar as bochechas em direção ao nariz e dizer «peixinho» e esticar as bochechas em direção às 
orelhas e dizer «sapinho»;

 No que diz respeito ao corpo: manter o corpo direito, pernas afastadas, braços esticados em cima 
da cabeça e alongar! Seguidamente, colocar os braços para os lados e alongar. Depois, ficar de 
cócoras e abraçar os joelhos (imaginar um girassol a abrir ao sol e depois a fechar).

Notas: Pode colocarse uma música relaxante aquando da realização dos exercícios de relaxamento, 
escurecer a sala de aula e/ou acender uma vela perfumada.
Os alunos, após algum treino, poderão ser os monitores dos colegas (dois a dois), em vez do professor. 

Atividade 16 Exercícios de relaxamento
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INQUIETUDES DE UMA ADOLESCENTE

Duração: Cinco minutos.
Objetivos: Promover a socialização e as relações interpessoais.
Intervenientes: Pais e crianças de qualquer idade.
Instruções: 

1. Preparar os ingredientes: 200 ml de água, 4 folhas de gelatina incolor, 1 pacote de gelatina de qual
quer sabor com 0% de açúcar.

2. Cortar as folhas de gelatina incolor em pedaços, colocar numa tigela e cobrir com água durante uns 
minutos para amolecerem.

3. Numa panela, colocar a água e, assim que estiver a ferver, deitar o conteúdo todo da saqueta da 
gelatina de sabor. Mexer bem até dissolver completamente.

4. Colocar o recipiente com as folhas de gelatina incolor no microondas por 40 segundos, na tempe
ratura máxima, para que dissolva.

5. Adicionar a gelatina incolor à gelatina de sabor e mexer bem, já com o lume apagado.
6. Depois, é só colocar em formas de silicone variadas, para que possam ir ao frigorífico solidificar. 

Tudo é válido para se fazer formatos divertidos.
7. Demora no mínimo umas 2 horas até ficarem prontas.

Atividade 17 Gomas de gelatina

Duração: Variável.
Objetivos: Melhorar a articulação de palavras.
Intervenientes: Pais, professores e alunos.
Instruções:

 No banho, pode indicar verbalmente partes do corpo, objetos presentes na casa de banho, etc.;
 Enquanto cozinha, referir os alimentos utilizados e os utensílios necessários;
 Pedir à criança que dê recados;
 No carro, dizer o que vai aparecendo lá fora;
 Contar como foi o dia na escola;
 Cantar músicas, lengalengas;
 Trautear canções;
 Pedir ajuda para pôr a mesa enquanto conta os pratos, os copos, os talheres, etc.;
 Ao jogar à bola, dizer palavras começadas por determinados sons (enquanto passa a bola);
 Elogiar a criança constantemente.

Nota importante: Por outro lado, hoje em dia, a terapia da fala beneficia os adultos a vários níveis – 
físico, emocional e/ou na colocação da voz –, com o treino constante de «sons» destinados para o efeito, 
prevenindose problemas de saúde, por exemplo, nas cordas vocais.

Atividade 18 Trabalhar a expressão oral
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A Maria no 2.º ano  
de escolaridade 
(segunda vez)

E lá estava a Maria, pela segunda vez, no 2.º ano, para mais um ano letivo! Outra 
vez no 2.º ano? Que chatice!

Qual não foi a minha admiração quando vi uma nova professora. Sentime per
dida. E agora? Mais uma mudança na minha vida.

A professora começou a falar e gostei de a ouvir. Parecia trazer ideias novas para 
a turma. Falou em teatros, danças, poesias, e eu gostava muito de poesia. Fiquei 
logo a gostar dela, com muita vontade de ir para a escola e de aprender.

4
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INQUIETUDES DE UMA ADOLESCENTE

E ela informou os pais de que era um ano de mudanças ao nível do ensino, até 
apresentou umas frases que os pais estiveram a ler:

O mundo em mudança… 
O ensino em mudança… 
As escolas em mudança… 
Os professores em mudança… 
Os alunos em mudança…
Os pais em mudança…

Seguidamente, a professora deu exemplos para responder às preocupações de 
alguns pais, pois os filhos tinham muitas dificuldades, assim como eu.

Então, a professora explicou que há grandes filósofos e cientistas no mundo que 
quando andavam na escola tinham muitas dificuldades, alguns até tinham disle
xia, e mesmo assim chegaram muito longe:

– Por isso, todos os alunos podem ganhar asas e voar, cabe aos pais e aos profes
sores guiar o seu voo.

E eu gostei em especial desta frase. Eu queria voar mais longe!

Quando os pais foram embora, nós ficámos na sala de aula com a professora 
nova e ela deunos conselhos em relação ao que fazer quando as notas não eram 

o que gostaríamos; depois entregou-nos uma lista plastificada com 
esses conselhos para que andasse sempre connosco na mochila.

Uma menina, a Rita, veio transferida para a minha escola, para a minha turma. 
Eu gostei logo muito da Rita. Resolvemos juntas pequenos jogos: sopa de letras, 

descobrir diferenças, labirintos e encontrar o intruso. A professora an
dava de grupo em grupo a dar-nos pistas, a encorajar-nos e a verificar 
se estávamos a trabalhar, sempre próxima de nós, com rigor, mas com 

um lado muito terno, que nunca hei de esquecer. Em seguida, fizemos o jogo 
«Desenho eu, desenhas tu», e o resultado final ficou muito engraçado. Foi um 
primeiro dia de aulas diferente e muito divertido. A Rita, de repente, começava a 
ser uma amiga especial para mim! Passou a ser a minha colega de carteira e, por 
vezes, trabalhávamos em conjunto.

O novo 2.º ano começou e nós todos os dias, ao chegarmos à sala de aula, dizía
mos «bomdia», sentávamonos, colocávamos os cadernos, os livros e o material 

Atividade
22

Atividade
23
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Atividades

Duração: Variável.
Objetivos: Motivar os alunos e levá-los a refletir sobre os resultados escolares.
Intervenientes: Professores e alunos a partir do 2.º e 3.º ciclos.
Instruções: 

1. Escrever no computador frases que levem à reflexão/motivação dos alunos em relação aos resulta
dos escolares, tais como:

 «Estudo, esforçome, então, consigo!»;
 «Estudo num local calmo.»;
 «Pego no dicionário e procuro o significado de palavras.»;
 «Não me esqueço de fazer os trabalhos de casa.»;
 «Esclareço dúvidas com os meus amigos ou com os professores.»;
 «Realizo brincadeiras/jogos agradáveis.»;
 «Pesquiso sobre temas escolares.»;
 «Participo com empenho em atividades cooperativas.»;
 «Sou solidário.»;
 «Sou pontual e responsável.»;
 «Não falto às aulas, só em caso de força maior.»;
 «Sou atento e participativo nas aulas.»;
 «Oiço e obedeço aos meus professores e auxiliares.»;
 «Não desisto, a vida escolar é feita de desafios!»;
 «Respeito as respostas dos meus colegas e não me rio.».

2. Por fim, imprimir as frases em tiras retangulares, recortar e plastificar.

Atividade 22 Lista plastificada
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Duração: Variável.
Objetivos: Desenvolver a cooperação, a criatividade e a motivação.
Intervenientes: Alunos do 1.º ciclo 
Instruções: 

1. Reunir os seguintes materiais: folhas de papel brancas A4; lápis de carvão; aguça; borracha; lápis de 
cor.

2. O professor dá a folha a um aluno da sala.
3. O aluno inicia um desenho e passa ao colega do lado para que este continue o seu desenho, e assim 

sucessivamente até passar por todos os alunos da sala.
4. Em seguida, volta a passar por todos os alunos, para que possam colorir o desenho usando a mesma 

estratégia.
5. No final, o desenho coletivo é afixado no placard da sala de aula.

Atividade 23 Desenho eu, desenhas tu

Duração: Variável.
Objetivos: Avaliar o comportamento/aproveitamento dos alunos.
Intervenientes: Alunos do 1.º e 2.º anos e professor.
Instruções: 

1. Reunir os seguintes materiais: 
 Grelhas semanais com o nome dos alunos da turma;
 Uma folha de papel branca em tamanho A3 com 20 bolinhas verdes para cada aluno da turma;
 Uma folha de papel branca em tamanho A3 com 20 estrelinhas amarelas para cada aluno da 

turma.
2. Conforme o número de falhas dos alunos, o professor regista diariamente na grelha o comportamen

to e o aproveitamento dos mesmos da seguinte forma: por cada falha apresentada, os alunos vão 
perdendo uma bolinha verde (comportamento) e/ou uma estrelinha (aproveitamento).

3. No final da semana, os alunos levam a avaliação semanal para o encarregado de educação assinar.

Atividade 24 Grelha de registo (bolas verdes/estrelinhas)
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A Maria no 3.º ano  
de escolaridade

No dia da apresentação, os meus olhos brilharam ao ver que a professora era a 
mesma do ano anterior! Ela já me conhecia, compreendiame, ajudavame e as 
aulas dela eram fantásticas!

A professora costumava dizer que nós aprendíamos com ela e ela também apren
dia connosco. Que as crianças eram o melhor do mundo, que eram as crianças 
que faziam os adultos crescer. Se não houvesse crianças as pessoas só cresciam 
por fora, mas o que realmente interessava era crescer por dentro, no seu interior, 
no seu coração. Que um adulto com um enorme coração era reconhecido por 
uma criança, porque uma criança não se conseguia enganar no que dizia res
peito aos afetos. Que a criança reconhecia o amor onde quer que ele estivesse, 
ela sabia quando gostavam dela. Já eu sentia que a minha professora gostava de 
mim, gostava desta Maria, por vezes traquina, irrequieta e desastrada, mas por 
outro lado com um coração de oiro, sensível, insegura e frágil.

O ano letivo iniciou e havia muito para aprender!

5
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Eu continuei a ter bons resultados a Matemática e a Estudo do Meio. Na disci
plina de Português precisava de apoio educativo, no entanto, a minha leitura es
tava quase perfeita! Também tinha de praticar ao nível da interpretação de textos, 
pois os textos começavam a ser muito extensos e às vezes perdiame no meio de 
tanta informação! A Estudo do Meio, como havia muitos sistemas do corpo hu
mano para memorizar e compreender, a professora dizia para nos colocarmos de 
pé e com o dedo indicador tínhamos de apontar no nosso corpo o local de todos 
os nossos órgãos e as respetivas funções. 

Por vezes, também fazíamos um «teatro» em Expressão Dramática e eu conse
guia decorar todas as falas, só me enganava uma ou outra vez! O teatro envolvia 
também pequenas filmagens e o resultado final ficava fabuloso.

Houve uma aula que também não esqueço. A professora, a partir de um poema, 
trabalhou várias áreas; isto foi na altura da Páscoa:

Um coelhinho à corda saltava, 
Num jardim bem florido.
Para as tulipas olhava,
Levava um cestinho colorido
No cestinho levava ovinhos
Era uma centena e meia,
Os ovinhos eram pequeninos
Oitenta caíram para a areia.

A partir do poema tive de responder a questões de interpretação, pesquisar sobre 
as tulipas e as características do coelhinho. Tive também de calcular o número 

de ovinhos e quantos permaneceram no cesto. Na hora da aula de Ex
pressão Plástica pintei tulipas de várias cores e fizemos uma dramati
zação. Além disso, fazíamos muitas poesias coletivas e individuais nas 

aulas de Português, tínhamos uma «Máquina de fazer poesia» e também uma 
«fábrica» que geria as nossas emoções.

Certo dia, colocámos, alunos e professora, a «Fábrica das emoções» em frente à 
«Máquina de fazer poesia», e o resultado foi surpreendente:

Para ser feliz o meu coração em paz tem de andar
Cheio de alegria e amor para dar 
Todos vamos muitas vezes falhar

Atividades
27 e 28
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Atividades

Duração: Variável.
Objetivos: Promover a aquisição de vocabulário e desenvolver a criatividade.
Intervenientes: Professores e alunos a partir do 1.º ano.
Instruções: 

1. Reunir os seguintes materiais: caderno diário do aluno; lápis; borracha; aguça.
2. Os alunos vão escrevendo no caderno nomes, adjetivos e verbos alusivos a um determinado tema, 

por exemplo: a Natureza.
3. Em seguida, os alunos, aos pares, vão construindo frases (ou versos) com essas palavras.
4. Por fim, os alunos, em grupos de quatro elementos, elaboram uma quadra.
5. Cada grupo apresenta a quadra à turma e com todas as quadras, em coletivo, elaborase uma poesia 

da turma.
6. A poesia é passada para o computador na aula de Informática e exposta na biblioteca da escola.

Atividade 27 Máquina de fazer poesia

Duração: Variável.
Objetivos: Promover momentos de partilha e promover competências pessoais.
Intervenientes: Professores e alunos do 1.º ciclo.
Instruções: 

1. Reunir os seguintes materiais: uma caixa de papel em tamanho A3 com tampa, fita-cola, tesoura. 
caneta e cartões de papel (dividir uma folha A4 em quatro partes).

2. Colar a tampa da caixa com o resto da caixa; com a tesoura, abrir uma ranhura (tipo caixa do correio).
3. Decorar a caixa a gosto.
4. Colocar ao lado da caixa cartões de papel e uma caneta.
5. Sempre que os alunos sintam necessidade, escrevem no cartão de papel um sentimento/emoção que 

estejam a sentir naquele momento, o nome e a turma, e colocamno na caixa «Fábrica das emo
ções».

6. Os cartões são lidos pelos professores, que fornecem a resposta por escrito ao aluno em causa, ten
tando ajudálo a ultrapassar os momentos menos bons.

7. Os cartões de resposta são entregues ao aluno pelo professor titular de turma, logo que possível.

Atividade 28 Fábrica das emoções
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Duração: Variável.
Objetivos: Incentivar/Motivar os alunos para o estudo.
Intervenientes: Pais, professores e alunos do 1.º ciclo.
Instruções: 

1. Cortar tiras brancas de papel para colar nos lápis de cor. 
2. Escrever em cada tira de papel mensagens de incentivo, tais como:

 «Tu consegues!»;
 «És incrível!»;
 «Não desistas!»;
 «Tens de ser forte!»;
 «Tu és corajoso!»;
 «Eu acredito em ti!»;
 «Eu confio em ti!»;
 «Estás a melhorar!»;
 «A tua letra está mais bonita!».

2. Em seguida, colar em cada lápis de cor uma tira com a respetiva mensagem.

Atividade 29 Lápis mágico

Duração: Variável.
Objetivos: Promover a aquisição de vocabulário em inglês.
Intervenientes: Professores e alunos a partir do 3.º ano.
Instruções:

1. O professor diz: «Colorful elephant/Elefante colorido»; os alunos perguntam: «What color is it?/De 
que cor é?».

2. Então, o professor dá a resposta, em inglês, na cor que pretende que os alunos encontrem, por exem
plo, «green». Os alunos procuram algum objeto nessa cor (na sala, nas roupas, no material escolar, 
etc.) e têm de tocarlhe .

3. Os dois últimos alunos a tocarem num objeto dessa cor ou a não o descobrirem sentamse, até se 
encontrarem dois vencedores.

Atividade 30 Elefante colorido
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A Maria no 4.º ano  
de escolaridade

Setembro chegou e mais um ano letivo começou. A professora era a mesma e 
logo na primeira semana de aulas elegemos o delegado e o subdelegado da turma, 
e a professora explicou muito bem as funções de cada um. Depois da votação, eu 
fui eleita subdelegada, o que foi uma grande surpresa para mim! Passei a estar 
mais atenta aos comportamentos e às atitudes dos meus colegas, aconselhavaos 
quando necessário e contava à professora como decorria o recreio e a hora do 
almoço na cantina.

Numa das aulas de Português a professora fez um jogo através de um 
texto engraçado, em que alguns alunos tinham de sair da sala e esperar 
a vez para entrar. 

Em seguida, a professora falou no «boato», salientando que devemos ter em 
atenção o que ouvimos e depois o que recontamos, e que devemos dizer sempre 
a verdade!

Era sextafeira e eu fui para casa da minha mãe. Ela estava muito feliz, abra
çoume e contoume que já tinha arranjado emprego, que iria trabalhar num es
critório de uma empresa à experiência e, se tudo corresse bem, continuaria lá a 

6
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trabalhar por muito tempo. A empresa era muito perto de casa e a minha mãe 
estava muito contente, e eu também.

Naquela noite, deiteime com a minha mãe. Ela chegouse pertinho de mim e 
contoume uma história, era sobre uma nuvem muito fofa de algodão que emba
lava as estrelinhas bebés… Foi linda! E eu adormeci tranquilamente.

Na manhã seguinte, recebi uma notícia muito triste, o meu avô de Lisboa tinha 
falecido. Não voltaria a vêlo. Como era possível estas coisas acontecerem!? 
Ele era tão meu amigo! Compravame jogos e falava todas as semanas comigo 
ao telefone. Ele e a avó eram os melhores avós do mundo. No Natal já não iria 
estar no seu colinho a ouvir as suas anedotas e adivinhas, e a fazer puzzles com 
ele. Não era justo! Passei horas a chorar no meu quarto, sentia uma tristeza 
enorme no meu peito.

Fui para a escola, mas o meu coração estava apertadinho e o meu peito parecia 
que apertava. A Rita viu logo que eu não me encontrava bem e estava sempre 
a ajudarme e a perguntarme se precisava de alguma coisa.

Estivemos a interpretar um poema relacionado com conteúdos de Matemática:

Na multiplicação aprendo a multiplicar 
Respeito o multiplicando e o multiplicador,
Com empenho as operações vou praticar
E sem enganos o produto encontrar. 
Na divisão observo o dividendo e o divisor
Segue-se o resto e o resultado final 
Esse quociente tenho de encontrar, 
Fazendo várias divisões e subtrações,
Mas com cuidado hei de lá chegar.

Gostei muito deste poema e dos exercícios que a professora projetou no quadro 
interativo. Fui a primeira a terminálos e estavam todos corretos. Depois, fui 
ajudar os colegas com mais dificuldades. Andei de lugar em lugar… Naquele 
momento, eu era a professora! Na resolução de situações problemáticas ajudava
-os a descodificar o enunciado dos problemas (era o primeiro passo) e verificava 

se a resolução estava correta. Mas, de repente, senteime e comecei a 
chorar, tinha saudades do meu avô e sentia um aperto no peito muito 
grande.

Atividade
33
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Atividades

Duração: Variável.
Objetivos: Promover a memorização, a atenção e a concentração das crianças.
Intervenientes: Crianças a partir do 2.º ano e professores.
Instruções: 

1. Quatro alunos saem da sala e aguardam lá fora. Entretanto, a professora lê uma história, por exem
plo: «A Ana colocou, numa máquina de lavar a roupa, uns calções amarelos, uma camisola verde e 
dois pares de meias azuis; em seguida, levou o cão a passear e deu comida ao gato no jardim de sua 
casa…».

2. Depois, pede a um aluno que entre na sala e escolhe outro que esteve na sala para contar a história 
ao colega; entra mais um e ouve a história do anterior, e assim sucessivamente, até que, no final,  
o último aluno a entrar na sala ouve e reconta a história à turma. 

Nota: O que na maioria das vezes acontece é que o conteúdo da história nada tem que ver com a história 
inicial, surgindo expressões como esta: «A Ana colocou na máquina uma camisola amarela que era do 
gato…».

Atividade 32 Memoriza o texto e passa a palavra

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Ensinar as crianças a lidar com a morte.
Intervenientes: Crianças a partir dos 6/7 anos e pais.
Sugestões:

 A perda de alguém é sempre um momento doloroso de ultrapassar, e a forma como se comunica à 
criança ou se aborda o assunto depende da idade da mesma;

 E no que respeita à morte (de um animal doméstico, de um familiar ou de uma pessoa próxima),  
a omissão ou mentira apenas protelam o sofrimento (luto) da criança. A reação das crianças é muito 
diferente, contudo, a verdade é sempre a melhor opção;

 Por volta dos 7 anos, a criança começa a perceber a morte como um fenómeno irreversível, pelo que 
podemos abordar o assunto fazendo o paralelo com as flores (seres vivos), que nascem, crescem e 
morrem. Todavia, só entre os 9 e os 10 anos é que a criança compreende a morte como algo universal 
e comum a todos os seres vivos;

Atividade 33 Como lidar com a perda (morte)

u
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 Esta abordagem pode ser feita com recurso a desenhos/imagens, mas sempre acompanhados de uma 
explicação. O que pode afetar as crianças não é tanto a morte em si, mas sim as consequências, ou 
seja, as mudanças (por exemplo, não ir a casa do avô, ir a casa do avô, porém ele não estar lá, etc.);

 Há quem utilize a religião como auxílio da explicação, quem recorra à «estrelinha no céu que vigia 
todos os dias». Todos são bons recursos, devemos tentar primeiro perceber qual o que melhor se ade
quará à criança em questão;

 Depois surge sempre a dúvida se a criança deverá ou não ir ao funeral. Depende fundamentalmente 
da sua maturidade e se manifesta vontade de o fazer. Contudo, deve ser explicado à criança de que se 
trata, quer o funeral, quer a missa (uma homenagem à pessoa que morreu). Algo que deve ser tido em 
consideração é até que ponto o ambiente do local (reações das outras pessoas, por exemplo) poderá 
abalar a criança.

Duração: Variável.
Objetivos: Promover hábitos de leitura.
Intervenientes: Pais, professores e alunos a partir do 3.º ano.
Sugestões: Para um bom roteiro de leitura, têm de se cumprir as etapas seguintes:

1. O aluno escolhe um livro («quero um bom livro, com uma boa história», «eu prefiro ler uma biogra
fia», «eu prefiro ler poesia…»).

2. O aluno tem/deve estabelecer um objetivo («não gosto de deixar livros por ler», «eu vou ler um livro 
por semana», «eu vou ler 30 minutos antes de ir dormir…»).

3. Conhecer o livro («gosto de saber quem é o autor do livro»; «vou pesquisar sobre este autor»; «gos
to de ler o índice»; «vou ler o prefácio, não leio apenas o início do livro ou as últimas páginas…»).

4. Encontrar o tempo e o espaço certos («eu gosto de ler sentado no sofá durante a tarde»; «eu gosto 
de ler no jardim»; «eu gosto de ler deitado na cama antes de ir dormir…»).

5. Ter um lápis sempre à mão («eu vou sublinhar palavras que não conheço e vou procurálas no 
dicionário», «também sublinho o nome de personagens», «tomo nota das frases que mais gostei de 
ler…»).

6. A minha opinião (no final da leitura faço um pequeno resumo: dou a minha opinião sobre o livro, 
faço um desenho, partilho as melhores leituras aos meus amigos, crio um blogue…).

Atividade 34 Roteiro de leituras
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A Maria no 5.º ano  
de escolaridade

E foi então que o 5.º ano chegou, num instante. Numa manhã de sol, decorreu 
a apresentação! Cheguei por volta das 9 horas à escola, revi os meus amigos,  
a minha «madrinha» da escola e fomos ter com a diretora de turma. Parecia uma 
professora muito fixe, mas muito correta e exigente! Levou-nos a conhecer a es
cola, vimos o bufete, a cantina, o ginásio, algumas salas, o campo de basquetebol 
e o campo de futebol.

Depois estivemos numa sala de aula e a diretora de turma conversou um pouco 
connosco. Falou-nos de um currículo mais flexível para o 5.º ano e das aprendiza
gens essenciais, mas que poderíamos sempre aprofundar mais um tema ou outro 
do nosso interesse. E também nos falou das medidas de suporte à aprendizagem 

7



©
 P

A
C

T
O

R

©
 P

A
C

T
O

R

62

INQUIETUDES DE UMA ADOLESCENTE

e à inclusão, explicando que poderia haver meninos a usufruir destas medidas 
na nossa turma, que o trabalho deles poderia ser um pouco diferente do trabalho 
dos outros alunos da turma e que a avaliação das nossas aprendizagens seria for
mativa, através de questões de aula, trabalhos de grupo, apresentação oral de um 
filme, história ou jogo do qual gostássemos muito, etc. Além disso, alertou-nos 
para os novos critérios de avaliação! Esclareceunos a atribuição de percenta
gens ao nível da avaliação das nossas capacidades, dos nossos conhecimentos e 
das nossas atitudes.

O que eu percebi foi que, por outras palavras, tinha de trabalhar muito, portarme 
bem e cooperar em grupo de forma correta e criativa. Tudo seria avaliado diaria
mente ao pormenor, em todas as aulas. A avaliação seria contínua! Os «testes» 
não eram o mais importante! Aliás, nem sempre iríamos fazer testes! Para mim, 
era um alívio! Eu costumava ficar muito tensa no dia dos testes, parecia que 
«bloqueava»! Agora podíamos ser avaliados de outras formas: oralmente, atra
vés de trabalhos de grupo, trabalhos individuais, etc.

Nas salas, as mesas estavam dispostas em grupo! Não era para brincarmos ou 
falarmos mais, mas sim para partilharmos ideias e realizarmos algumas tarefas 
em conjunto.

A professora disse que em Portugal os alunos passavam muito tempo na escola, 
em comparação com outros países, pelo que era necessário diversificar estra
tégias para aprenderem melhor e sentiremse felizes. Além disso, igualmente 
importante era fazer chegar a mensagem a todos! Nem todos os alunos tinham 
as mesmas capacidades, logo, era preciso usar medidas diferentes para que todos 
os meninos pudessem ter sucesso. Um «peixinho» não conseguia trepar uma 
árvore! Também havia meninos que não conseguiam realizar certas tarefas. Era 
necessário adaptar as tarefas à realidade e às capacidades de cada aluno. Cada 
aluno era diferente do outro!

A diretora de turma pediu que lêssemos com atenção o Código de Con
duta, que estava no website da escola.

Eu estava disposta a respeitar a nova dinâmica de trabalho do 2.º ciclo. Eu era 
capaz! Eu queria conseguir! Eu iria conseguir! Nunca fora menina de desistir!

Gostei logo do professor de Educação Visual. A primeira aula com ele foi no 
recreio da escola. Observámos árvores, passarinhos, flores e esculturas em pedra. 

Atividade
36
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A MAriA no 5.º Ano DE EscolAriDADE

Atividades

Duração: Ao longo do ano letivo.
Objetivos: Contribuir para o desenvolvimento de atitudes e comportamentos, de diálogo e de respeito 
pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham como referência os direitos humanos, 
nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social.
Intervenientes: Comunidade educativa.
Instruções: 

1. Afixar à entrada de cada sala de aula a lista que se segue:

sou responsável | sou sereno | sou solidário | sou afável | 
sou cuidadoso | sou interventivo | sou capaz | sou singular

 Entro e saio da sala de aula ordeiramente, após autorização do professor; 
 Respeito a planta da sala de aula, ocupando o lugar que me foi destinado;
 Desligo o telemóvel antes de entrar na sala de aula;
 Não me levanto sem autorização do professor, em contexto de sala de aula;
 Não interrompo o discurso do professor e dos colegas, sem que para tal tenha autorização;
 Utilizo a técnica do «braço no ar», na eventualidade de desejar intervir na aula;
 Mexo no equipamento que se encontra na sala (persianas, radiadores, computador…) apenas com 

autorização expressa do professor;
 Respeito o direito dos colegas à educação e ao ensino;
 Sigo as orientações dos professores relativas ao meu processo de ensino/aprendizagem;
 Deixo arrumado/organizado e limpo o espaço utilizado.

Atividade 36 Código de Conduta
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Duração: Variável.
Objetivos: Criar momentos de lazer com a mãe.
Intervenientes: Mãe e criança do 1.º ciclo.
Instruções: 

1. Elaborar uma lista de jogos para realizar a pares. 
2. Perguntar à criança que jogos quer realizar naquele dia com a mãe e tentar, diariamente, ter 15 mi

nutos para realizar esses jogos com os filhos.

Lista:
Jogo da memória com frutas ou animais | Fazer um desenho e tentar adivinhar do que se trata (à vez) | 
Pintar um cartaz com guaches em conjunto e afixá-lo numa parede de casa | Brincar com a plasticina, 
tentando adivinhar os objetos criados | Fazer o lanche da tarde em conjunto | Ir às compras com a mãe e 
selecionar produtos saudáveis | Ler um texto (diálogo) em conjunto | Jogos de mímica e trautear canções 
| Adivinhar palavras em que a pista é apenas o tema em que se insere a palavra, por exemplo: «animais», 
sendo que a palavra é, por exemplo, «lagarto» – cada jogador vai dizendo letras, uma de cada vez, até 
acertar na palavra em questão (à vez)” | Criar uma grelha com vários temas: nomes, animais, plantas, rios, 
vestuário, cores… Em simultâneo, durante um curto espaço de tempo, escrever o máximo de palavras 
que cada uma se lembrar (uma palavra em cada tema); as palavras repetidas valem 5 pontos para cada 
jogador, palavras diferentes valem 10 pontos e, quando só um jogador acerta a palavra, vale 20 pontos.

Atividade 37 Jogos com a mãe

Duração: Vinte e cinco minutos.
Intervenientes: Pais e filhos.
Objetivos: Promover a interação entre pais e filhos.
Instruções:

1. Prepare todos os ingredientes: 
 2 chávenas de farinha de trigo; 
 1/2 chávena de açúcar;
 1 colher (de sopa) de fermento em pó; 
 1 colher (de chá) de raspas de laranja; 
 1 ovo;
 3 colheres (de sopa) de óleo; 
 3/4 de chávena (de chá) de sumo de laranja.

2. Modo de preparação: 
 Colocar numa tigela a farinha, o açúcar, o fermento e as raspas; e mexer bem;
 Acrescentar o ovo, depois o óleo e o sumo, aos poucos, e ir sempre mexendo;
 Colocar a massa nas formas e levar ao forno preaquecido (entre 180200 °C).

Atividade 38 Receita de muffins
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A Maria no 6.º ano  
de escolaridade

O 6.º ano de escolaridade chegou de repente, e mais uma vez tinha de me aplicar 
muito e ser mais responsável. Afinal, já era uma jovenzinha, até já tinha telemó
vel, a minha mãe ofereceramo nas férias de verão.

A minha turma teve pequenas alterações: entraram dois alunos novos e saíram 
outros dois. Alguns professores mudaram, outros mantiveramse, e a diretora de 
turma era uma professora nova, muito simpática e dinâmica.

Logo de início inscreveunos em vários projetos relacionados com a sustenta
bilidade. Tínhamos de realizar vários trabalhos e partilhálos com meninos de 
outros países, sempre de forma a contribuirmos para a sustentabilidade do nosso 
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planeta, ou seja, assegurar a existência de recursos naturais às gerações futuras. 
É preciso usar os recursos naturais de forma controlada, sem agredir o meio am
biente, para que futuramente não se esgotem.

Além disso, trabalhávamos esse tema e outros em várias áreas curriculares. Por 
exemplo, para trabalharmos a língua inglesa, todas as semanas havia uma aula 
de Inglês extra, ou numa aula de Matemática, ou de Ciências, ou de História e 
Geografia de Portugal em que trabalhávamos conteúdos das respetivas áreas, na 
língua inglesa. Este tipo de metodologia foi muito interessante e inovador, pois 
o nosso inglês melhorou muito.

Continuávamos a trabalhar muito em grupo, a cooperar, a partilhar ideias, a es
clarecer dúvidas uns com os outros. Nem sempre o Pedro e a Rita faziam parte 
do meu grupo, mas eu gostava muito de trabalhar com eles. No entanto, o Pedro 
andava muito distraído, parecia preocupado e isolavase um pouco. Eu bem fa
lava com ele, mas não me contava nada. Às vezes até parecia que tinha lágrimas 
nos olhos.

Falei com a diretora de turma sobre o Pedro e ela disse para ficarmos atentos aos 
comportamentos dele e que, entretanto, iria falar com os pais. Sei que os pais do 
Pedro estiveram na escola a falar com a diretora de turma.

Passados alguns dias, os pais voltaram à escola e já sabiam o que se passava com 
o filho. O Pedro teve coragem e contou tudo aos pais. Era um menino do 7.º ano 

que obrigava o Pedro a darlhe o seu lanche e os brinquedos, caso con
trário, batialhe e chamavalhe palavrões feios, isto é, o Pedro estava a 
ser vítima de bullying.

Esse menino foi chamado à direção, assim como os pais dele. Foi repreendido, 
cumpriu trabalho cívico na escola e, caso não melhorasse, corria o risco de ser 
suspenso por 3 dias. Mas não foi necessário, pois ele começou a portarse bem.

A diretora de turma alertounos para alguns «perigos» da adolescência, dizendo 
que, infelizmente, alguns iriam surgir, mas o mais importante era andarmos em 
grupo, desabafar com os amigos, falar com os professores e contarmos sempre 
a verdade aos pais.

Na disciplina de Matemática tinha um professor que era muito exigente, mas eu 
gostava dele. Numa aula fizemos um trabalho no chão, perto da porta da entrada 
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Atividades

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Partilhar atitudes preventivas.
Intervenientes: Pais, professores e crianças/jovens de qualquer idade. 
Sugestões: O bullying é um tipo específico de violência continuada. Todos devemos estar atentos a com
portamentos que possam ser suspeitos, quer por parte da vítima, quer por parte do agressor.
Os pais devem, por exemplo:

 Supervisionar o comportamento da criança;
 Privilegiar sempre o diálogo e perguntas: «Como correu o dia na escola?»; «O que mais gostaste?»; 

«O que menos gostaste?»;
 Promover o diálogo sobre a importância de as situações de intimidação não serem mantidas em sigilo.

Os professores devem, por exemplo:
 Promover a coesão do grupo/da turma, supervisionando as suas interações;
 Realizar as dinâmicas de grupo dentro das turmas;
 Informar sobre comportamentos típicos de bullying, através da análise de histórias ou estudo de casos.

Atividade 41 Bullying

Duração: Variável.
Objetivos: Identificar diferentes tipos de ângulos.
Intervenientes: Professor e alunos a partir do 3.º ano.
Instruções: 

1. Os alunos da turma, em conjunto com o professor, desenham em papel de cenário um transferidor 
«gigante». 

2. Depois, ilustramno e recortamno. 
3. Em seguida, colocase papel autocolante transparente por cima e colase no chão junto à porta de 

entrada da sala de aula, de forma que os alunos, ao abrirem a porta da sala de aula, consigam visua
lizar os vários tipos de ângulos existentes no chão.

Atividade 42 Tipos de ângulos
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Duração: Não aplicável.
Objetivos: Informar/orientar os jovens ao nível da sexualidade.
Intervenientes: Adolescentes e jovens dos 2.º e 3.º ciclos.
Sugestões: Se pretendes obter apoio nas áreas de contraceção, planeamento familiar ou sexualidade, 
podes dirigirte à tua Unidade de Saúde Familiar e ter consultas gratuitas. Estas consultas gratuitas e 
confidenciais têm como objetivo:

 Dar resposta às necessidades não resolvidas no âmbito da saúde sexual e reprodutiva; 
 O acesso a métodos contracetivos gratuitos, incluindo a de emergência hormonal (a «pílula do dia 

seguinte»); 
 O esclarecimento de dúvidas sobre a forma como o corpo se desenvolve e o modo como funciona em 

relação à sexualidade e à reprodução, tendo em conta a idade da mulher; 
 Realizar acompanhamento clínico; 
 Prestar ajuda na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de infeções sexualmente transmissíveis;
 Efetuar o rastreio do cancro da mama e do colo do útero; 
 Proceder ao acompanhamento da gravidez e a preparação para o parto;
 Deste modo, não há que ter receio e os pais podem, e devem, acompanhar os adolescentes nas consul

tas deste serviço.

Atividade 43 Planeamento familiar

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Fornecer informação relativa a esta patologia.
Intervenientes: Não aplicável.
Sugestões:

 A depressão é uma perturbação psicológica que condiciona a vida de uma pessoa;
 Esta doença necessita de tratamento, daí a importância do diagnóstico o mais precocemente possível;
 Este diagnóstico deve ser feito por um médico psiquiatra, cujos sintomas incluem, entre outros: tris

teza grave ou persistente, que diminui o interesse ou o prazer nas atividades; insónia ou hipersónia 
quase todos os dias; agitação ou lentificação psicomotora quase todos os dias; fadiga ou perda de 
energia quase todos os dias; ideação suicida;

 O tratamento engloba, normalmente, psicoterapia e farmacologia, a qual deve ser prescrita por um 
médico especialista.

Atividade 44 Depressão
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A Maria no 7.º ano  
de escolaridade

O 7.º ano de escolaridade entrou de rompante…

Fiquei satisfeita porque continuava a morar em Vila Nova de Gaia e a frequentar 
a minha querida escola. Que alívio! A minha mãe tinha mudado de ideias, fora 
promovida no emprego, já não íamos morar para Lisboa, até porque a avó estava 
a pensar vir morar connosco definitivamente, o que seria ótimo! Ela era uma 
excelente companhia. Eu adoroa.

As aulas iniciaram com algumas áreas novas: Ciências FísicoQuímicas, Geo
grafia e Francês.

Numa aula de Geografia fizemos uma atividade muito interessante: «A 
nossa turma à volta do mundo». O resultado ficou fantástico: um globo 
gigante suspenso no hall de entrada da escola.

Estávamos todas muito crescidas, o nosso estilo de roupa tinha mudado um 
pouco, era a moda das calças rasgadas nos joelhos, das T-shirts curtas na barriga, 

9
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do cabelo comprido, dos brincos compridos e os ténis tinham de ser brilhantes. 
Os rapazes também estavam diferentes, mais altos e corpulentos, com uma pe
quena barba no rosto e gel no cabelo.

Logo no primeiro dia de aulas, o Marcos veio falar comigo e desejoume um 
bom regresso à escola. Estava giro! Nós costumávamos trocar mensagens boni
tas no telemóvel.

Não sei bem como, mas passados alguns dias começámos a namorar, mas tudo 
muito em segredo. Demos um beijinho nos lábios e pouco mais. Com o passar 
do tempo, cada vez estávamos mais vezes juntos e todas as noites falávamos 
ao telemóvel antes de ir dormir. Ele parecia muito meigo e querido, no entanto 
não gostava que eu convivesse com o Pedro, da minha turma. Parecia que tinha 
ciúmes! Era o que a minha amiga Rita me dizia. É verdade que eu também não 
gostava de o ver rodeado de amigas, mas não ficava chateada.

Num sábado à tarde, fomos ao cinema, com a autorização da minha mãe. Come
mos pipocas, bebemos Coca-Cola e rimo-nos muito; o filme era uma comédia.

No fim de semana seguinte, ele convidou-me para irmos lanchar juntos, mas eu 
expliqueilhe que não podia, que ia para casa da Rita, a minha melhor amiga. 
Ele ficou zangado e disse-me que eu gostava mais da minha amiga do que dele. 
Pediu-me para desmarcar com a Rita. Eu assim fiz, e ficou tudo bem novamente!

Uma certa quartafeira, na escola, como as aulas acabavam mais cedo, decidimos 
ir até ao parque andar de bicicleta, eu, a Rita e o Pedro. Quando contei ao Marcos 
que não podia ir ao centro comercial com ele, mas se quisesse podia vir andar de 
bicicleta connosco, ficou muito zangado e disse-me que, se eu não fosse com ele, 
terminávamos o namoro. Então, liguei à Rita e ao Pedro, e expliqueilhes que 
não iria com eles, que tinha um compromisso com o Marcos.

No centro comercial passeámos, comemos um gelado e ele comproume uma 
pulseira com pedrinhas de várias cores. Gostei muito. Deilhe um beijinho e 
abraçámonos.

No dia seguinte, a Rita falou comigo, que tinha saudades minhas, que já não 
estava com ela como dantes. Foi então que lhe prometi estar com ela no sábado 
seguinte, durante todo o dia.

Passei a andar diariamente com a pulseira que o Marcos me dera, mas houve 
um dia que me esqueci de a colocar. O meu namorado ficou muito zangado e 
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Duração: Variável.
Objetivos: Identificar países do mundo e suas características (língua, costumes, número de habitantes, 
área, património cultural…).
Intervenientes: Professores e alunos dos 2.º e 3.º ciclos.
Sugestões:

 Construir um globo gigante com materiais reutilizáveis; 
 Elaborar cartões em tamanho A5; 
 Escrever nos cartões as características de cada país e colar a respetiva bandeira (pesquisa sobre o 

tema); 
 Por fim, suspender o globo no hall de entrada da escola.

Atividade 47 Globo gigante

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Alertar pais e jovens para identificação de situações de violência no namoro.
Intervenientes: Pais e jovens.
Sugestões:

 A violência no namoro é muito comum hoje em dia, constituindo um crime público. Quer as rapa
rigas, quer os rapazes podem ser violentos para os seus parceiros, podendo incluir várias formas de 
violência (física, sexual, verbal, psicológica social e/ou digital);

 Todas estas formas de violência têm como objetivo magoar, humilhar, controlar e assustar, não sendo 
NUNCA uma forma de expressar o amor que uma pessoa sente por outra;

 É importante procurar ajuda de um adulto/profissional, bem como alertar para qualquer suspeita que 
se possa ter relativamente a outrem. As denúncias são confidenciais;

 As vítimas sofrem muitas vezes em silêncio e a denúncia é por vezes adiada um semnúmero de vezes 
por medo de retaliações. Este medo não deve existir, pois pode salvar vidas. Denunciar é um direito 
e um DEVER.

Nota: Existem instituições que poderão ajudar neste sentido, nomeadamente a Associação de Apoio à Vítima. 
Mais informações em https://apav.pt/apav_v3/images/folhas_informativas/fi_violencia_no_namoro.pdf.

Atividade 48 Violência no namoro
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Duração: Variável.
Objetivos: Sensibilizar as crianças para a comunicação com surdos.
Intervenientes: Pais, professores e alunos a partir do 1.º ciclo.
Sugestões: A lista que se segue apresenta algumas vantagens de se aprender a «falar com o corpo e 
expressões faciais»:

 A aprendizagem da língua gestual seria uma maisvalia nas escolas e também no atendimento ao 
público, pois faz parte do nosso quotidiano;

 Os alunos surdos sentemse mais integrados nas escolas se os colegas conseguirem comunicar com 
eles por gestos;

 Os alunos podem e devem comunicar mais com os amigos surdos, desmistificando, desta forma,  
o «medo» de comunicar com eles;

 Para se comunicar com uma pessoa surda deve chamarse a atenção, tocandolhe no braço, ombro ou 
perna. Não se deve tocar numa pessoa surda nas costas ou na cabeça;

 Deve falarse devagar, de forma clara e sem exagerar, utilizando frases curtas ou simples para que as 
consigam ler nos lábios.

Atividade 49 Linguagem gestual

Duração: Variável.
Objetivos: Aprender a reciclar papel.
Intervenientes: Pais, professores e alunos de todos os anos de escolaridade.
Instruções:

1. Cortar papéis em pedaços muito pequenos para um recipiente de plástico. 
2. Deitar por cima água bem quente para amolecer o papel. 
3. Desfazer o papel com a ajuda de uma colher de pau; colocar o papel desfeito sobre uma toalha (tur

ca) e espremêlo muito bem para lhe retirar o excesso de água. 
4. Adicionar cola do tipo V7 e amassar muito bem até obter uma massa consistente e homogénea.
5. Podem começar a trabalhar de imediato a pasta de papel ou embrulhála em película aderente e 

guardá-la no frigorífico.

Atividade 50 Pasta de papel
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A Maria no 8.º ano  
de escolaridade

O 8.º ano de escolaridade bateume à porta, mais uma vez, no mês de setembro, 
e com muita emoção revi a minha turma. Seria sempre uma turma especial para 
mim.

Dei um abraço caloroso aos professores que já conhecia e estava pronta para 
mais um ano letivo cheio de desafios e alegrias. Claro que apareceriam barreiras 
e obstáculos para ultrapassar, mas estava preparada para os encarar de frente, em 
conjunto com os meus amigos, os meus professores e, essencialmente, a minha 
família.

A diretora de turma não era a mesma, aliás, agora tínhamos um professor como 
diretor de turma. Ele dissenos que a nossa anterior professora estava 
de atestado, que andava muito cansada. Que cansaço a mais também é 
uma doença.

Além disso, alertounos para a nossa saúde mental. Para termos em atenção o ex
cesso de ansiedade e as possíveis depressões nos jovens. Para irmos às consultas 

10
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de rotina e conversarmos com pais ou professores quando nos sentíssemos mais 
cansados, deprimidos ou muito irritados, descontrolados…

Na disciplina de Desenvolvimento e Cidadania, tivemos de fazer um trabalho de 
pesquisa sobre o tema: «Crianças a meio tempo… filhos a meio tempo». Tínha
mos 2 semanas para o preparar e a apresentação iria durar 20 minutos. O meu 
grupo, formado por quatro elementos, era novo, mas eu estava à vontade com 
eles, sentiame bem.

Todos os trabalhos apresentados foram bastante positivos, mas vou mostrarvos 
o cartaz elaborado pelo meu grupo:

Quem sofre são os filhos

Já pensaram? Então, pensem melhor…

– Necessidades das famílias!

– Interesses dos adultos!

– Decisões tomadas pelo Ministério!

Em conclusão, é importante que exista tempo para desfrutar bons momentos 
entre pais e filhos.

Certo dia, a Rita chegou à escola com um ar preocupado. Fiquei logo a pensar 
no que se passava. Conversei com ela no intervalo e ela contoume que tinha en
viado uma foto em biquíni para um rapaz com quem falava na Internet. O rapaz 
andava a chantageála, dizendolhe que se não se encontrasse com ela o mais 
breve possível, publicava a foto na Internet para toda a gente ver.

A Rita estava em pânico, porque não queria que os pais soubessem. Foi então que 
tive uma ideia. Sugeri à Rita que marcasse um encontro e que eu iria com ela. 
Depois, tentávamos roubarlhe o telemóvel e fugíamos. Ela estava com medo, 
mas lá concordou comigo.

Uma sextafeira à tarde, às 14 horas, fomos ter com ele ao parque. Quando che
gámos, no banco onde nos tínhamos combinado encontrar estava sentado um 
senhor com os seus 40 anos. Perguntámoslhe se tinha visto por ali um rapaz e 
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A MAriA no 8.º Ano DE EscolAriDADE

Atividades

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Identificar os sintomas do burnout.
Intervenientes: Professores dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos.
Sugestões:

 Burnout é um conceito utilizado muitas vezes para definir uma síndrome associada a um estado de 
grande cansaço físico, mental e emocional;

 A síndrome de burnout pode ter várias causas, contudo, é normalmente reflexo de um ambiente pro
fissional exigente. Esta síndrome pode acontecer em qualquer área ou profissão, estando associada, 
por exemplo, a ambientes de grande competitividade ou pressão, em que as atividades atribuídas não 
são adequadas a cada indivíduo ou quando há sobrecarga de tarefas e/ou de horários. De entre os vá
rios sintomas podemos mencionar: alterações de humor sem causa aparente, dores de cabeça, costas 
e/ou barriga, cansaço fácil, insónias, sentimento de ineficácia, entre outros;

 Se suspeita que possa estar em burnout, procure a ajuda de um profissional de saúde!

Atividade 53 Burnout
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Duração: Não aplicável.
Objetivos: Informar e alertar para prevenir situações de ciberbullying.
Intervenientes: Pais e filhos.
Sugestões:

 Existem diversas formas de ciberbullying, como assédio, difamação, roubo de identidade, persegui
ção, entre outras;

 Devem os pais estar atentos a qualquer alteração comportamental dos filhos e supervisionar a partici
pação e frequência dos filhos nas redes sociais, sem comprometer a sua autonomia:
 Privilegiar sempre o diálogo e perguntar diariamente: «Como correu o dia na escola?; Do que mais 

gostaste?; Do que menos gostaste?»;
 Supervisionar a utilização das redes sociais;
 Estar atento a eventuais comportamentos de isolamento dos filhos (passar muito tempo fechados 

no quarto com o telemóvel, etc.);
 Permanecer alerta relativamente a eventuais alterações emocionais/estado do humor;
 Falar com o professor e partilhar as suas preocupações. Perguntarlhe também como é que o jovem 

está inserido na turma e com o resto dos colegas ou se tem notado algum sinal que seja importante 
realçar.

Atividade 54 Ciberbullying

Duração: Variável.
Objetivos: Reconhecer o valor do dinheiro e saber gerilo.
Intervenientes: Pais, professores e alunos a partir dos 6 anos.
Sugestões:

 A educação financeira é um ponto fulcral na vida dos jovens. No entanto, cabe aos pais, conforme 
o contexto familiar, definir se atribuem uma mesada ou uma semanada aos seus filhos. Talvez uma 
mesada seja mais adequada aos mais pequenos (dos 6 aos 14 anos de idade) e uma semanada aos mais 
crescidos (dos 15 aos 18 anos de idade);

 É fundamental que as crianças/jovens aprendam desde cedo a economizar, a ganhar responsabilidade 
e a serem mais independentes.

Atividade 55 Semanada/mesada
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A Maria no 9.º ano  
de escolaridade

Cheguei ao 9.º ano, sou agora uma rapariga de 15 anos, quase a fazer 16. Dizem 
que sou divertida, bonita, criativa, determinada, responsável, interessada e muito 
sociável, mas também teimosa e mandona.

Alguns colegas ainda hoje me chamam a «Poetisa», depois de, no ano anterior, 
a minha poesia ter ficado exposta na entrada da escola, com direito a um grande 
elogio do diretor, tendo eu recebido de prémio um jogo muito interessante.

E já que me chamam a «Poetisa», iniciei o novo ano letivo de escolaridade tam
bém com uma poesia. Foi numa aula de Educação Musical. Escrevi uma letra 
para uma canção muito especial, com palavras de incentivo a um excelente ano 
letivo para todos. A Rita tocou violino, o Pedro tocou flauta e os outros alu
nos tocaram outros instrumentos musicais. A professora ajudounos muito com 
os arranjos e penso que ficou perfeita. As palavras que compunham a canção 

11
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motivaram lágrimas em alguns colegas, mas principalmente em algumas profes
soras, inclusive a subdiretora da escola.

A canção chamavase «A Melodia dos Sentimentos»:

A melodia nos nossos corações 
São sentimentos profundos.
Vamos ser felizes… aqui,
Pois não há dois mundos.
A melodia nos nossos corações 
São sentimentos a dançar.
Existem mil razões
Para estudar, aprender e acreditar. 
A melodia nos nossos corações 
São sentimentos a sorrir.
Os professores fazem as correções 
E ajudam-nos a conseguir!
A melodia nos nossos corações 
São sentimentos de gratidão.
Pela comunidade educativa… sem exceções,
Em mais um ano letivo são a nossa mão.

O 9.º ano era um ano muito desafiante, repleto de coisas novas, de disciplinas 
novas, de conteúdos difíceis e complicados, e com exames no final do ano. Mas 
com muito esforço e dedicação tudo se conseguiria ultrapassar.

Ainda estava no início do ano letivo e muitas dúvidas e ansiedades já andavam 
às voltas na minha cabeça por representar o final de um ciclo.

Certo dia, numa aula de Ciências Naturais, o professor falou nas consequências, 
em relação à saúde, de ser fumador. Alertounos para os perigos que este vício 
traz. Que fumar é muito perigoso e afeta os pulmões, bem como outros órgãos.  
E eu fiquei muito preocupada, porque a Rita, nas férias de verão, disse-me que 
andava a fumar e que era divertido. Então, depois da aula, falei com ela, só 
as duas, e pergunteilhe se ainda fumava. Ela respondeume que só de vez em 
quando, mas eu não acreditei, pois até a roupa dela cheirava a fumo. Só que ela 
viroume as costas e foise embora, não queria mais conversa.

Passados uns dias, voltei a falar com a Rita; tinha de a ajudar, ela era a minha 
melhor amiga. Ela disseme que não conseguia deixar de fumar e eu aconselheia 
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Duração: Variável.
Objetivos: Proporcionar aos alunos atividades de corte e cose e incutirlhes a importância do reaprovei
tamento de materiais.
Intervenientes: Pais, professores e alunos do 1.º ciclo.
Sugestões:

 A partir de tecidos de vários padrões e plásticos coloridos, confecionar peças de vestuário (vestidos, 
túnicas, coletes, camisas, gravatas, etc.);

 Os tecidos/plásticos deverão ser unidos com o auxílio de uma agulha e linha, e/ou usar uma máquina 
de costura;

 Para os retoques finais podem ser cosidas fitas e rendas nas peças de vestuário. Por fim, realiza-se 
um desfile de moda na escola, no âmbito da área de Educação Visual, na presença da comunidade 
educativa.

Atividade 56 Desfile – Vestuário – Materiais reutilizáveis

Duração: Variável.
Objetivos: Fornecer estratégias para os alunos lidarem com a ansiedade.
Intervenientes: Alunos a partir do 1.º ciclo.
Sugestões:

 A ansiedade para os exames pode se reduzida se tivermos as necessidades básicas satisfeitas:
 Dormir o suficiente (pelo menos 8 horas);
 Fazer exercício diário;
 Comer de forma equilibrada e variada, fazendo várias refeições ao longo do dia.

 Relativamente ao estudo:
 Estudar com antecedência para o exame;
 Na noite anterior ao exame, não estudar até tarde;
 Evitar estudar no próprio dia do exame.

 No dia do exame:
 Tomar um bom pequenoalmoço;
 Fazer respirações longas, de forma a produzir algum relaxamento; 
 Antes de entrar na sala de exame, comer um pedacinho de chocolate.

Atividade 57 Depressão: ansiedade para os exames
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Duração: Variável.
Objetivos: Orientar pais, alunos e professores. Intervenientes: Pais, alunos a partir do 5.º ano e profes
sores. 
Sugestões:

 O roubo é um comportamento inadequado, designado por cleptomania, que geralmente começa no 
fim da adolescência e continua por vários anos;

 Apesar de ser uma conduta moral e eticamente reprovável, há que ter alguns cuidados na forma de 
abordar o adolescente. Nesta faixa etária, o jovem já tem configurada a noção de roubo e as suas 
consequências;

 Estes episódios podem ter ocorrido na infância, ou seja, a criança apropriarse de uma coisa pela 
qual se interessa sem que isso constitua um roubo propriamente dito. É, normalmente, sinal de algum 
problema emocional. E nesse momento é importante que os pais expliquem que esse comportamento 
é incorreto;

 Deste modo, caso surjam situações de roubo na adolescência, procure um profissional que o orientará 
e ajudará da melhor forma possível.

Atividade 58 O vício de roubar

Duração: Variável.
Objetivos: Reconhecer a história do nosso país.
Intervenientes: Pais, professores e alunos do 5.º ano.
Sugestões:

 Inicialmente, os alunos fazem uma pesquisa aprofundada sobre o tema na disciplina de História, 
criam roupas e cenários nas aulas de Educação Visual e de Educação Tecnológica e reúnem o material 
necessário (com a ajuda da família, amigos e professores);

 A finalidade é recriar o ambiente da Idade Média, com várias atividades e produtos daquela época.

Atividade 59 A feira medieval
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A Maria no 10.º ano  
de escolaridade

Estava no 10.º ano, tinha quase 17 anos. Já era uma mulher!

Na passagem do 9.º para o 10.º anos de escolaridade tive de optar por um dos 
cursos a seguir: Artes Visuais, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómi
cas ou Ciências e Tecnologias.

Eu optei pelo curso de Artes Visuais, apesar de adorar escrever poesia, mas uma 
coisa não invalidaria a outra. Eu era muito criativa e sonhava com o mundo das 
artes. Além disso, tinha a minha Titi sempre por perto para me ajudar, apesar de 
agora estar em Londres, a fazer um curso de Design.

O ano letivo começou lindamente. Fui para uma escola secundária (em Vila Nova 
de Gaia) muito simpática e fiz logo novos amigos. Era uma nova realidade, mas 
na qual me sentia satisfeita e feliz.

A Rita foi para uma escola profissional, queria tirar um curso de cabeleireira, 
pois a mãe ia abrirlhe um salão de cabeleireiro logo que terminasse o curso, e o 
Pedro foi para uma outra escola, na cidade do Porto. 

12
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Todos longe uns dos outros, todos separados fisicamente, mas ao mesmo tempo 
todos perto. Víamo-nos aos fins de semana e durante a semana trocávamos men
sagens, fazíamos videochamadas e partilhávamos informações e experiências 
pelo WhatsApp ou pelo Facebook.

A minha avó de Lisboa estava connosco muitas vezes e, de vez em quando, lá 
ia eu a Lisboa passar uns dias. O meu irmão, o Diogo, continuava em Espanha 
e só vinha a Portugal no Natal e nas férias de verão. Eu continuava a «pular» de 
minha casa para casa do meu pai, e da escola para casa e de casa para a escola. 
A minha madrasta, a Ana, era uma amiga especial, mas, claro, a minha mãe é a 
minha mãe. Os meus meiosirmãos gostavam muito de mim e adoravam quando 
eu ia lá para casa aos fins de semana ou durante alguns dias nas férias.

Numa aula de Filosofia tivemos de fazer um trabalho em grupo sobre «Valores 
e Cultura». Quando estava a fazer o trabalho, lembreime dos valores que os 
meus avós e pais me vinham a incutir desde que nasci, e percebi que realmente 

fazem toda a diferença no meu dia a dia. Depois, tivemos de fazer uma 
pesquisa sobre o tema e descobrimos coisas muito interessantes, por 
exemplo, quando se emigra para outro país adquirimos os novos traços 

dessa cultura. Passada 1 semana, a professora avaliou os trabalhos e o nosso 
grupo teve 17 valores. Foi uma nota muito boa.

Tudo corria bem na escola, em casa e com a família, no entanto, começámos a ler 
no jornal notícias sobre um vírus que tinha aparecido na China e que era muito 
perigoso. As pessoas começaram a andar de máscara e tinham de usar um gel 
desinfetante para aplicar nas mãos e o vírus não se propagar. Entretanto, o vírus 
desconhecido alastrouse por todo o mundo, e as pessoas não estavam a saber 
lidar bem com ele. Até que chegou a Portugal, e o receio e o medo começaram 
a instalarse nas pessoas. Foram poucos os dias que estivemos em «liberdade» 
até termos de permanecer em casa 24 horas por dia – o chamado confinamento 
obrigatório.

Já estávamos em abril, e eu estava tão angustiada que tive de ligar ao meu avô 
Guilherme:

– Bomdia, avô! – disse eu, com algumas lágrimas nos olhos.

– Bomdia, Maria! Pareces preocupada…

Atividade
62
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A MAriA no 10.º Ano DE EscolAriDADE

Atividades

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Incutir nos jovens de hoje alguns valores fundamentais ao sucesso e bemestar dos mesmos.
Intervenientes: Alunos a partir do 4.º ano, pais e professores.
Sugestões: O professor faz um brainstorming, escreve um valor no quadro e pede aos alunos que indi
quem palavras com o mesmo significado ou exemplos de situações que demonstrem valores:

 Honestidade;
 Responsabilidade;
 Solidariedade;
 Amizade;
 Amorpróprio;
 Humildade;
 Otimismo;
 Flexibilidade;
 Tolerância;
 Perseverança.

Atividade 62 Lista de valores

Atividades: Receita das panquecas de aveia.
Duração: Quinze minutos.
Objetivos: Promover a socialização e as relações interpessoais.
Intervenientes: Filhos e pais.
Instruções:

1. Preparar os ingredientes: 150 g de farinha de aveia integral, meia colher (de chá) de sal (facultativo), 
50 g de gordura de coco, 50 g de açúcar amarelo, 200 g de leite magro sem lactose ou leite vegetal, 
2 ovos e 1 colher de chá de fermento em pó para bolos.

2. Colocar num recipiente os ingredientes (um a um) e mexer sempre. Começar pelo açúcar e pelos 
ovos.

Atividade 63 Receita das panquecas de aveia

u
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Duração: Não aplicável.
Objetivos: Evitar que os jovens se exponham demasiado nas redes sociais.
Intervenientes: Crianças a partir do 5.º ano, pais e professores.
Sugestões:

 Alertem os jovens para não colocarem fotografias nas redes sociais em fato de banho ou em biquíni;
 Recomendem que:

 Não publiquem contactos de telemóvel, morada, códigos e passwords, ou seja, os dados pessoais;
 Não partilhem segredos com desconhecidos;
 Não marquem encontros com desconhecidos sem a presença de alguém e sem ser num local público;
 Não publiquem fotografias dos amigos ou familiares sem o consentimento deles;
 É importante que saibam as devidas informações sobre a proteção de dados (é crime publicar fotogra

fias ou informações sem a devida autorização);
 Relembrem-nos que a publicação de uma fotografia no Facebook ficará para sempre lá, mesmo que 

seja apagada pelo próprio;
 É fundamental fazêlos perceber que todos têm direito à sua privacidade. 

Atividade 64 Cuidados a ter nas redes sociais

u

3. Em seguida, passar um papel absorvente em azeite e untar levemente a superfície da frigideira (deve 
repetirse este procedimento sempre que necessário).

4. Colocar a frigideira em lume brando e encher uma concha da sopa com a massa preparada. Verter 
para a frigideira.

5. Quando começarem a aparecer «borbulhas» na superfície, virar e alourar o outro lado.

Nota: Se quiser, pode adicionar banana, mirtilos ou framboesas ao preparado, antes de cozer.

Duração: Não aplicável.
Objetivos: Prevenir a propagação do vírus e assegurar a saúde de todos.
Intervenientes: Crianças a partir do 1.º ano, pais e professores.
Sugestões: Quando se deve lavar as mãos (durante 20 segundos), segundo a DireçãoGeral da Saúde:

 Ao chegar e ao sair do local de trabalho;
 Antes de vestir e depois de despir a farda/vestuário de trabalho;
 Antes de calçar as luvas e depois de retirar as luvas;
 Antes de colocar uma máscara/viseira de proteção e depois de a retirar;

Atividade 65 Regras: COVID-19


