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A escola é o local onde a criança aprende
a ser independente, a separar-se da
família. Esta aprendizagem deve ser
feita pela positiva, com alegria, e não
encarada como uma separação dolorosa.
Só desta forma a personalidade da
criança, ainda em construção terá
alicerces sólidos resultantes de uma
correta avaliação das suas
competências.



Com a entrada na escola as crianças não realizam com tanta 
frequência as actividades da sua preferência e recebem mais 

avaliações criticas das suas competências

A adaptação depende de:

• Idade;
• Competências 

cognitivas e sociais;
• Capacidade para 

lidar com as 
situações  novas.

Factores protectores:

• Estabilidade social 
e económica da família

• Frequência na 
pré -escola
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Família

EscolaSociedade

Influências ambientais sobre 

a adaptação ao meio escolar



ANTES de mais…



6

Antes do grande dia...

� Introduzir o tema de uma forma positiva:

“Estás a ficar crescido e até já vais para a escola”  

É fundamental que a criança perceba esta mudança 
como uma conquista de tudo aquilo que ela é capaz de 
fazer!
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� Não como um castigo ou punição:

“Tu agora é que vais ver como é! A professora 
que tu tiveres vai pôr-te na linha !”

Antes do grande dia...
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Preparar para a Mudança...

Falar de todas as coisas que vai aprender: 

� Ler;
� Escrever;
� Contar;
� Pintar;
� Desenhar...
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Preparar para a Mudança

Se possível a criança deve conhecer 
antecipadamente a escola que vai frequentar 
(conhecer as pessoas e os lugares novos)

�Entusiasmo para a mudança



a) Do sono

• O seu filho deve dormir pelo menos 9 horas

diárias. 

• É importante haver rotinas nas horas de

deitar e levantar.

A importância�



b) Da alimentação

• Antes de ir para a Escola, deve tomar o
pequeno-almoço, pois caso não o faça, pode
tornar-se desatento, agitado e sonolento, não
obtendo o rendimento escolar necessário.

• Ao meio da manhã e ao meio da tarde, o seu
filho deve comer um pequeno lanche (por
exemplo, um pão e uma fruta).



c) Da Higiene 

O seu filho deve ter hábitos

de higiene diários, tais como:

• tomar banho;

• lavar os dentes após as refeições;

• cuidar do cabelo;

• usar roupa lavada, entre outros.



d) Do Exercício Físico

- 3 a 4 vezes por semana: O exercício físico 
(desporto, brincadeiras, jogos) promove a 
coordenação motora e o desenvolvimento 
intelectual
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e) Da Saúde Mental

- Os EE devem estar 
atentos a sinais de: 
Ansiedade, 
depressão, medos, 
baixa autoestima, 
isolamento, 
insegurança, 
desânimo, 
agressividade…
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f) Das Condições de Estudo 

- Proporcionar um local adequado para estudar: 
Confortável, sem ruídos, temperatura e luz)

- Verificar diariamente a mochila (Caderneta)
- Cadernos/dossiers
- Capas/micas para as fichas
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O primeiro dia de aulas…
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O grande dia...

� Estar ao lado dele(a) é fundamental
�Ser pontual
�Mostre-se seguro, entusiasmado e orgulhoso 

Afinal não é todos os dias que o nosso filho
entra no 1º ano de escolaridade!



DEPOIS
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� Demonstre interesse pela sua evolução 
� Falar com a criança 
� Carinho e afeto
� Encorajar
� Podemos errar
� Não comparar
� O dormir
� Alimentação
� Higiene
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�Monitorizar
- O Sono
- Alimentação
- Higiene
- Exercício
- Saúde Mental
- As condições de estudo
- A medicação
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� Proteger as crianças 
das ansiedades dos 
adultos (expectativas)

�Os pais também vão à 
escola

� Não desautorizar os 
professores



(�)

�Encorajar a realização dos Trabalhos de Casa
�Encorajar a leitura diária da matéria dada
�Incentivar a leitura de livros adequados à idade



As atitudes dos Encarregados 

de Educação em Casa:

• Converse com o seu filho sobre o seu dia na Escola;

• Tente apoiá-lo/acompanhá-lo na resolução dos trabalhos
de casa, mas não os faça por ele (Autonomia);

• Ajude-o na organização do seu material escolar e na
responsabilização para a preservação do mesmo.



(�)

• Em casa, a criança deve ter um “tempo de
brincadeira”. Gestão do tempo

• Defina horários e regras para o tempo do uso
do computador e alguns jogos, para que o seu
filho não fique horas nestas atividades.



• Horário semanal
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Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

09h-13h Aulas

13h-14h Almoço

14h-17h30 Aulas TPC/

Estudo

Tempo de 

lazer18h-19h ATL/

Ludoteca

Catequese Piscina Piscina ATL/

Ludoteca Tempo de 

lazer

19h-20h TPC/Estudo

20h-21h Jantar

21h-21h30 Tempo de lazer

21h30-22h Deitar

22h-22h30 Deitar 
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Conclusão...

� O 1º ano é um ano de adaptação

� Transmita ao seu filho: “sou capaz”, “ir para a  
escola é um coisa boa!”

� A escola é um local agradável e aberto aos 
pais
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Lembre-se

� Todos em conjunto podem fazer a  diferença
e transformar a aprendizagem escolar num   
projeto motivador e com sucesso.



• Site do Agrupamento:

http://www.aeag.pt
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Contactos

• Morada:

R. de Fernão Lopes Apartado 192

5401-909 Santa Maria Maior, Chaves

• Telefone: 276 340 640

• Fax: 276332475

• Telemóvel: 934276828
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Transição para o 1º Ciclo

Obrigada!

Serviço de Psicologia e Orientação


