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ANTES de mais… 



Secundária Dr. António Granjo 
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Matriz Curricular 

4 

• Matriz Curricular do 3º Ciclo 

PDC_pag9.docx


Outras atividades 

• Clube de teatro 

• Clube das ciências 

• Clube do ambiente 

• Clube da rádio escolar 
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Preparar para a Mudança 
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 Se possível o jovem deve conhecer 
antecipadamente a escola que vai frequentar 
(conhecer as pessoas e os lugares novos) 

 

Entusiasmo para a mudança 

 



Boas Práticas 

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1027998


• Transmita segurança e conforto; 

 

• Mostrar disponibilidade para estar com o seu 
filho (conversar, brincar, passear…); 

 

• Respeitar as características pessoais do seu 
filho evitando comparações; 

 

• Valorizar sempre os progressos do seu filho, 
para que ele se sinta motivado para continuar 
a investir nos estudos; 
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• Demonstre interesse pela sua evolução: O processo 
mais do que o resultado!  

• A organização, as novas disciplinas: Maior autonomia! 
• Carinho e afeto 
• Podemos errar 
• O dormir 
• Alimentação  

• Higiene 



• Dialogar com o seu filho diariamente sobre o que se 
passa na escola. Não conversar somente sobre o que 
corre mal, mas também sobre o que corre bem; 

 

• Aproxime-se do universo do seu filho mantendo-se 
informado dos seus gostos e interesses; 

 

• Mantenha um espaço aberto para o diálogo, tentando 
que a conversa seja espontânea e não imposta ou 
forçada; 

 

• Encoraje o seu filho sempre que ele não consiga 
atingir os objetivos a que se propôs. Implica ter 
objetivos!!!! 
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• Não tenha uma postura sempre crítica em relação a 
tudo que ele faz. Procure entender os motivos dos 
comportamento; 

 

• Elogie quando o seu filho fizer algo de bom; 

 

• Seja simpático com os amigos do seu filho, estando 
próximo deles irá manter-se próximo dele 
também…cada vez mais!; 

 

Serviço de Psicologia do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes  



- Alunos com Necessidades Educativas que exigem a 

intervenção do Departamento de Educação Especial: 

- Os alunos são acompanhados pelos professores da 

Educação Especial, Diretores de turma e, sempre que 

necessário por diferentes técnicos.  

- Toda a equipa está disponível para o acompanhamento 

sistemático dos alunos e apoio aos Encarregados de 

Educação. 
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a) Do sono 

• O seu filho deve dormir 8 horas diárias.  

• Negociar com o seu filho os dias em que se pode 

deitar mais tarde. 

• 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, a temperatura e a luz 

- A supervisão depende dos níveis de autonomia 

- Capas/micas para as fichas 
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• Ajudar o seu filho a definir um horário de estudo 
semanal; 
 

• Para cada hora de estudo, é aconselhável fazer 10 min. de 

intervalo. Este tempo é adequado para o cérebro processar 

a matéria estudada, facilitando assim, o desempenho e o 

rendimento escolar. 
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(…) 

• O seu filho deverá ter uma folha de registo dos trabalhos 

de casa e das datas dos testes de avaliação. 

 

• Encorajar a leitura diária da matéria dada: (o poder do 
exemplo…); 

 

• Incentivar a leitura de livros adequados à idade; 

 

• Promover a escrita. 
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• Para além de um horário de estudo, é importante e 
necessário que o seu filho tenha espaços de lazer; 

 

• Proporcionar ao seu filho tempo de lazer, para estar 
com os amigos e desenvolver outras atividades do seu 
agrado, principalmente se forem atividades que possam 
fazer juntos; 

 

• Defina horários e regras para o tempo do uso da 
Internet…; 
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• 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 

lazer 18h-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  



 
• Orientar sempre que possível a realização dos 

trabalhos de casa; 

 

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

Escola Grupo de 
Amigos 

Influências ambientais sobre  

a adaptação ao meio escolar 



Atitudes face à escola 

• Mostrar confiança e respeito 
por todos os elementos da 
comunidade escolar; 
 

• Monitorizar (acompanhar, ex.: 
Recorrer à informação através 
do cartão do aluno); 
 

• Assiduidade/pontualidade; 
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• Justificação de faltas; 
 

• Comunicação de assuntos relevantes para a escola; 
 

• Participar nas atividades da escola; 
 

• Conversar regularmente com o Diretor de Turma do 
seu filho; 
 
• Solicitar ajuda no caso de verificarem dificuldades de 
adaptação por parte do vosso filho. 
 
 

 



• Site do Agrupamento: 

 

http://www.aeag.pt 
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http://www.aeag.pt/
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 

 

30 



 Avaliação da sessão 

31 



  

  Transição para o 3º Ciclo 
 

Obrigada! 

Serviço de Psicologia e Orientação 

 


