
ESTUDO A PARTIR DE CASA

Para ajudar a entrar nesta nova rotina, descrevem-se, a seguir, algumas estratégias

que podem ser adoptadas pelos alunos, de forma a rentabilizar o mais possível esta

forma de aprender à distância: 

Neste período de isolamento preventivo e de forma a minimizar a risco

de contagio por COVID-19, o Governo decretou a continuidade da

suspensão de abertura das escolas. Surge, assim, a necessidade de dar

continuidade às práticas já iniciadas no fim do 2º período lectivo, que

incluíam aulas à distância, com sessões síncronas e assíncronas.   Para

além destas, foi também iniciado o serviço de  telescola, com aulas

destinadas aos alunos do 1º ao 9º ano e transmissão pela televisão. Esta

nova forma de funcionamento obriga a um ajuste dos hábitos dos alunos

e das rotinas da família, de forma a acomodar as necessidades

impostas pelo tipo de aula e dos trabalhos solicitados.

Porquê e Como?

EDUCAÇÃO

Manter as rotinas o mais próxima possível das seguidas em tempo de

escola. De preferência, lavar-se e tomar o pequeno almoço à hora

habitual.

 

Apesar do horário das aulas estar, agora, dependente do horário

estabelecido pela escola ou pela transmissão televisiva das aulas,

tentar começar a preparar o início da rotina escolar

antecipadamente, para estar pronto para começar mal as aulas

sejam iniciadas.

 

https://ginasio-online.pt/


Escolher um espaço da casa apropriado, como pouco ruído e o mais

possível livre de interferências. Se for possível, escolher um local

separado do ambiente residencial, onde possa ter a certeza que o

tempo necessário para manter a atenção à aula não é perturbado

por outras pessoas.

 

Combinar, antecipadamente, com a restante família, quais os

horários que vão ser dedicados às aulas síncronas, os tempos de

estudo autónomo, as reuniões de grupo, as pausas e em que altura

está disponível para as refeições ou as tarefas de casa. Desta forma,

não haverá interrupções imprevistas e desnecessárias. 

 

Não cair  na tentação de trabalhar deitado ou no sofá, tendo a

preocupação de estar bem sentado, de forma a evitar posturas

incorretas e estados de sonolência.

 

Posições como as que se seguem são incorrectas e levam a dor:



Posturas  correctas  permitirão estar a trabalhar de forma mais

confortável e com menos queixas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além de se sentar adequadamente, é importante fazer paragens

e movimentar-se.  Tal como acontece numa aula normal, na escola,

existem momentos de interrupção que, em casa, devem igualmente

ser seguidos.

 

 

As paragens devem incluir o levantar-se da cadeira, dar uns passos,

ir lanchar ou falar com os outros elementos da família. Nas crianças

mais novas, podem incluir um pequeno momento de brincadeira.

 

 



Regras a respeitar nas aulas à distância:

 

Evitar chegar atrasado à sessão síncrona. Quando não for de todo

possível evitá-lo,  tal como numa aula presencial, também nas aulas

por videoconferência se deve ter cuidado para não perturbar o

decurso da aula e respeito por quem já iniciou o seu trabalho;

 

Evitar fazer barulho durante o decorrer da aula; de preferência,

manter o microfone fechado e abri-lo apenas quando solicitado pelo

professor; 

 

Se precisar de fazer alguma questão, existe, normalmente, associado

à plataforma que está a ser usada, a possibilidade de comunicar por

escrito (chat); pedir a palavra por escrito e intervir apenas quando

lhe for dada a palavra.

Os conteúdos serão transmitidos na RTP Memória. Clique nas imagens em

baixo para consultar os horários e programação, assim como outra informação

adicional.

https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/
https://sdistribution.impresa.pt/data/content/binaries/437/aa4/ca83e807-4cfd-482c-abbd-cf95bb1de081/EstudoEmCasa_GrelhaSemanal.pdf


 

 

 

 

A escola não é, no entanto, apenas constituída por aulas e tempos de estudo.

Como já dito, os períodos de pausa entre aulas (intervalos) são muito

importantes, para permitir relaxar e voltar para o período seguinte mais

disponível e, por isso, com a possibilidade de manter maior concentração.   

 

Mas para além destes intervalos, também o tempo passado com os colegas e

amigos faz parte da rotina das crianças e jovens. Assim, porque não aproveitar

as possibilidades que as sessões de videoconferência permitem e  juntar-se com

as pessoas da sua preferência para uma conversa, um jogo tradicional ou tomar

um café virtual? Use os recursos em baixo clicando nas imagens para aproveitar

melhor as pausas.

 

 

 

Todos os conteúdos estão também disponíveis na Comunidade Youtube

#EstudoEmCasa. Clique nas imagens em baixo para aceder aos canais

dedicados a cada nível de ensino.

PICTIONARYSTOPBATALHA NAVAL 

A Direção Geral da Educação disponibiliza também Recursos e Atividades de

Apoio à Escola. Clique nas imagens em baixo para conhecer mais.

RECURSOS ATIVIDADES

https://www.youtube.com/channel/UCyhocJbYZIOehpISd7yyNqQ
https://www.youtube.com/channel/UChcfiTs4sqjwRS6fzaxKyog
https://www.youtube.com/channel/UCTzWCFMxJ4wWmWlh-Gzewfg
https://www.youtube.com/channel/UCmweZLU2OEU-FOBtLBLJ84w
https://www.youtube.com/channel/UCJdh52Zkf0u0qvYOfCWd3gg
http://pt.battleship-game.org/
https://jogostoponline.net/
https://www.drawize.com/
https://apoioescolas.dge.mec.pt/Recursos
https://apoioescolas.dge.mec.pt/Atividades
https://apoioescolas.dge.mec.pt/Recursos
https://apoioescolas.dge.mec.pt/Atividades

