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os comportamentos ansiosos dos pais 
servirão de modelo para as crianças… 
sendo esta uma experiência nova para 
a criança, ela irá guiar-se pelas rea-
ções dos pais para saber como deve 
também ela reagir a esta experiência;

●  É importante incutir na criança o gos-
to pela escola de uma forma lúdica e 
divertida para contrariar eventuais rea-
ções de medo e ansiedade pelo “desco-
nhecido”… Saber que aquilo que acon-
tece na escola é parecido com o que 
acontece no infantário ou na pré-escola 
(onde brinca, mas também aprende 
coisas novas e divertidas) pode ter um 
efeito pacificador para a criança;

●  Os pais deverão esforçar-se por incutir 
o gosto pela aprendizagem… Servirá 
de pouco que a criança aprenda a ler 
e escrever, se os pais não estimularem 
o gosto pela leitura e a escrita.

2) A transição entre ciclos. 
Outros momentos críticos correspondem 
ao início dos vários ciclos: 5.º ano, 9.º ano 
(e 12.º ano). A transição do 1.º para o 2.º 
ciclo do ensino básico (5.º ano) é geral-
mente um momento difícil devido à passa-
gem de uma escola pequena com um(a) 
professor(a) e aulas numa só sala para 
uma escola grande com inúmeras salas 
de aula, professores, colegas, etc. Não 
obstante, este pode também constituir um 
momento de crescimento, se for gerido e 
ultrapassado com o apoio dos pais:
●  Se os pais tiverem de optar por uma 

de várias escolas possíveis, a escolha 
deve ponderar aspetos que permitam 
facilitar o processo de integração e 
adaptação à nova escola, como: o am-
biente da escola; a popularidade da 
escola em termos de preparação es-
colar dos seus alunos; a preferência da 
criança em relação à escola para onde 
gostaria de ir; a escola para onde vão 
os atuais amigos e colegas; a abran-
gência dos ciclos (dar preferência a 
escolas que abranjam os vários ciclos 
para evitar possíveis dificuldades futu-
ras na mudança entre escolas); etc.;

●  Os pais podem ajudar os filhos a pre-
parar-se para esta nova experiência 
de transição, fazendo uma visita com 
as crianças à nova escola antes do iní-
cio das aulas (durante as férias) para 
se familiarizarem com o percurso até à 
escola, conheçam os seus espaços e 
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os seus ambientes, conheçam alguns 
funcionários e, eventualmente, futuros 
colegas e/ou professores.

3) A preparação. 
A maioria das escolas abre em meados de 
setembro, pelo que é aconselhável criar-
-se um período de transição em que as 
últimas semanas (ou, pelo menos, os últi-
mos dias) das férias sejam pautados com 
algumas “obrigações” e atividades seme-
lhantes às da rotina escolar:
●  Ir à escola informar-se dos horários, 

comprar os materiais escolares, arru-
mar e preparar o espaço de trabalho 
são apenas alguns exemplos de tare-
fas que podem facilitar o regresso à 
rotina escolar. Esta aproximação gra-
dual e progressiva serve a importan-
te função de preparação psicológica 
para uma rotina diferente daquela a 
que as crianças estavam já habitua-
das (das férias), diminuindo o impacto 
inicial do regresso às aulas.

4) A reação da criança. 
Como já foi referido, o regresso às aulas 
pode desencadear reações muito diferentes 
nas crianças. Como tal, e sobretudo para as 
crianças que reagem de forma mais negati-
va ao regresso à escola, é importante tornar 
esta uma experiência mais positiva:
●  Os pais podem ajudar a criança a as-

sociar pensamentos e emoções posi-
tivas à escola. Por exemplo, podem 
lembrar-lhes as coisas de que gos-

tam na escola (por ex., os amigos, o 
recreio, as aulas de exercício físico, 
etc.), as coisas que têm aprendido e 
como isso as tem ajudado a crescer;

●  Pode ser útil também lembrar as crian-
ças das consequências importantes 
e positivas da escola para o seu pre-
sente e futuro. É importante que as 
crianças aprendam que as coisas se 
conquistam com esforço, que deve-
rão fazer as tarefas (mesmo as menos 
agradáveis) por si e pelo seu futuro, e 
não apenas para obedecer (ou agra-
dar) aos pais e professores;

●  É importante também que os pais se 
lembrem que o gosto e o desejo de 
aprender devem ser cultivados desde 
as mais tenras idades, tendo os pais 
um importante papel nisso…

Indicações para educadores 
e professores
Diversos estudos têm sido desenvolvidos 
no campo da aprendizagem, apresentan-
do-se de seguida uma síntese das estra-
tégias que os educadores e professores 
podem utilizar para promover comporta-
mentos mais adequados no contexto de 
sala de aula e promover uma maior moti-
vação das crianças para a aprendizagem:
●  Explicar o “porquê” da sequência dos 

conteúdos programáticos da disciplina 
que leciona, conduzindo a uma maior 
compreensão da relação entre as ma-
térias e promovendo uma perspetiva 
global das aprendizagens;

Chega setembro e, se por um lado, 
para muitas crianças as sauda-
des das férias começam mesmo 

antes destas terminarem, por outro lado, 
para muitas outras surge uma genuína 
saudade e inquietação com o tão espe-
rado momento de regressar à escola, de 
retomar as rotinas escolares, de rever os 
amigos e até mesmo os professores. 
O regresso às aulas pode despoletar sen-
timentos muito diferentes nas crianças, 
contribuindo para isso diversos fatores, 
entre os quais, as vivências da escola e as 
experiências de aprendizagem anteriores. 
Na generalidade, as crianças que mantêm 
vivências e experiências de aprendizagem 
mais positivas - seja em casa, no infan-
tário, na pré-escola ou na escola - apre-

sentam um gosto intrínseco pela aprendi-
zagem e demonstram maior facilidade em 
aprender.

Sugestões para pais
1- A entrada na escola. 
Muitas crianças vão entrar, pela primeira vez, 
no primeiro ano do 1.º ciclo, constituindo este 
um dos momentos mais decisivos que pode 
determinar a experiência de aprendizagem 
futura da criança. Como tal, importa reter al-
guns aspetos que podem promover a boa in-
tegração e adaptação das crianças à escola:
●  Os pais devem preparar a criança para 

esta nova experiência com antecedên-
cia, falando com ela sobre o que vai 
acontecer (dar exemplos concretos). 
É importante transmitir uma visão 

positiva do acontecimento e ajudar a 
criança a perceber como se vai sentir 
(incutir emoções positivas);

●  Os pais devem evitar associar efeitos 
punitivos ou negativos à escola (por 
ex., “Portaste mal e por isso vou-te ti-
rar do infantário e vais para a escola!”, 
“Agora é que vai ser a doer”), pois es-
tes fazem com que a escola se torne 
um fator de ansiedade e de medo para 
a criança, podendo interferir com a ex-
periência de aprendizagem futura;

●  Os pais devem associar expectativas 
positivas e sentimentos de autocon-
fiança nos seus filhos em relação à 
escola para que esta se torne uma ex-
periência agradável e gratificante (por 
ex., “Vais para a escola porque és um 
menino crescido e já és capaz de fazer 
muitas coisas!”, “Vai ser muito engra-
çado, vão estar lá outros meninos com 
quem vais poder brincar e aprender 
coisas novas!”);

●  Muitos pais vivem com ansiedade o mo-
mento de entrada na escola dos seus 
filhos, no entanto, importa lembrar que 

Regresso às aulas

Saiba como integrar
e adaptar as crianças à escola
No mês do regresso às aulas, convidamos pais, educadores 
e professores a saber como podem proporcionar a adequada 
integração e adaptação das crianças à escola e promover o aumento 
da sua motivação para a aprendizagem. Os pais podem ainda 
conhecer sugestões sobre como poupar no regresso às aulas.
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●  Clarificar o “para quê” das matérias e 
seus conteúdos, em termos da sua liga-
ção à realidade fora da escola e da sua 
importância para o futuro das crianças;

●  Criar situações em que as crianças te-
nham um papel ativo na construção da 
sua própria aprendizagem;

●  Deixar as crianças participarem na 
escolha das matérias e tarefas esco-
lares, sempre que possível;

●  Incentivar a participação das crianças 
menos participativas, através de “pe-
quenas” responsabilidades que lhes 
permitam serem bem-sucedidas;

●  Utilizar metodologias de ensino diver-
sificadas e que tornem a explicação 
das matérias mais clara, compreensí-
vel e interessante para as crianças;

●  Partir de situações ou acontecimentos 
da atualidade ou da realidade circundan-
te para ensinar as matérias às crianças;

●  Utilizar um ritmo de ensino adequado 
às capacidades e conhecimentos das 
crianças;

●  Criar situações de aprendizagem sig-
nificativas para as crianças, contri-
buindo para uma retenção das apren-
dizagens a médio/longo prazo;

●  Reconhecer o progresso escolar das 
crianças, comparando os seus conheci-
mentos atuais com os seus conhecimen-
tos anteriores, levando-as a percecionar 
as melhorias ocorridas e a acreditar na 
possibilidade de ainda poderem melho-
rar mais o seu desempenho;

●  Reconhecer e elogiar o esforço e a ca-
pacidade das crianças, enfatizando a 

importância dos processos e não tanto 
dos resultados;

●  Ter confiança e otimismo nas capacida-
des das crianças para a realização das 
tarefas escolares, e transmitir-lhes isso;

●  Contribuir para que a criança seja bem-
-sucedida nas tarefas escolares, promo-
vendo a sua autoconfiança, nível de ex-
celência e “brio” na realização escolar;

●  Promover a realização de tarefas de ní-
vel de dificuldade intermédio, visto que 
as tarefas demasiado fáceis ou dema-
siado difíceis não fomentam o envolvi-
mento das crianças, nem a perceção de 
competência pessoal na sua realização;

●  Clarificar crenças inadequadas que as 
crianças possuam e que possam es-
tar a contribuir para um menor esforço 
ou empenho nas atividades de estudo 
(por ex., “Nunca vou ser bom aluno, por 
isso, não vale a pena esforçar-me…”).

Dicas para poupar
O regresso às aulas implica sempre gas-
tar dinheiro (por ex., mochila, materiais es-
colares, roupa, etc.). Tendo em conta que 
este pode ser um mês particularmente di-
fícil para muitos pais em termos financei-
ros, seguem-se algumas sugestões sobre 
como os pais podem poupar no regresso 
às aulas dos seus filhos.
●  Fazer uma lista. Para facilitar o con-

trolo das despesas e a gestão do orça-
mento, pode ajudar fazer uma lista de 
tudo aquilo que as crianças vão preci-
sar para o novo ano letivo (por ex., mo-
chila, materiais, roupa, calçado, etc.). 

Isto evitará aquisições desnecessá-
rias e compras por impulso;

●  Analisar o que já tem e o que precisa 
de comprar. É importante registar na 
lista aquilo que as crianças já possuem 
(de anos letivos anteriores), aquilo que 
podem pedir emprestado a outros fami-
liares ou amigos (por ex., primos mais 
velhos) e aquilo que efetivamente vão 
ter de comprar;

●  Pesquisar e comparar preços. Antes 
de comprar é importante pesquisar di-
versas lojas e comparar os preços dos 
vários produtos. Pode ser uma impor-
tante ajuda aproveitar as alturas de pro-
moções ou descontos em produtos es-
pecíficos. Os pais também podem fazer 
uma comparação do valor das compras 
em 2 ou 3 lojas para decidir qual aquela 
que permite poupar mais dinheiro;

●  Ir às compras. Começar a fazer as 
compras o mais cedo possível pode 
ajudar a poupar algum dinheiro e evitar 
situações de material esgotado nas lo-
jas (com a aproximação da data do re-
gresso às aulas os preços aumentam 
e os materiais esgotados também);

●  Livros em segunda mão. Habitual-
mente os livros escolares são reno-
vados todos os anos, de qualquer for-
ma os pais podem averiguar, junto de 
familiares e amigos, se algum primo, 
vizinho ou amigo tem os livros de que 
necessitam e se os podem emprestar 
durante o ano letivo que se avizinha;

●  Lista do professor. Por vezes, os 
professores entregam aos alunos uma 
lista do material escolar que vão neces-
sitar para as suas disciplinas. Como tal, 
e antes de irem às compras, os pais po-
derão averiguar se a criança já possui 
algum desses materiais, certificando-
-se assim de que compram apenas o 
material que está em falta;

●  Qualidade vs. quantidade. Algumas 
coisas podem durar vários anos (por 
ex., roupa, calçado, mochila, etc.), 
pelo que pode valer a pena investir 
mais algum dinheiro na sua aquisição 
e apostar na qualidade. Outras coisas 
provavelmente durarão apenas alguns 
meses ou um ano (por ex., lápis, cane-
tas, cadernos, etc.), pelo que não exi-
girão tanta qualidade. Nestes casos, 
optar pelas marcas “brancas” pode 
ajudar a poupar algum dinheiro.

Votos de um bom regresso às aulas! n
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