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COVID-19 

Face à pandemia de COVID-19 e a todas as mudanças repentinas a que nos obrigou, consideramos de todo importante manter uma mente 

saudável e respeitar as indicações da DGS. Para isso, deixamos aqui alguns conselhos, ideias e sugestões para os encarregados de educação, 

os seus educandos e restante família, bem como os contactos disponíveis para apoio não presencial por parte do SPO e, ainda, links para 

documentação e/ou outro material que consideramos pertinente. 

 

1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO DIA-A-DIA: 

 Manter uma ROTINA é muito importante. Como o podemos fazer? Faça um horário (exemplo em anexo), essencialmente para as 

crianças/jovens, mas para os adultos também, de forma a manter alguma normalidade e organização no dia-a-dia. Este poderá ser 

elaborado em conjunto com os seus educandos e deverá contemplar todas as atividades planificadas para esse dia, que deverão ter 

uma componente mais académica (de estudo/aprendizagem) e uma componente mais lúdica (jogos e tempos de lazer e descanso). 

Será importante, mesmo não podendo sair de casa, que ajam como se o fossem fazer, ou seja, façam a vossa higiene e a das crianças e 

vistam-se, ainda que com roupa mais confortável, mas não usando o pijama todos os dias. Se ao longo destes dias, o nosso 

comportamento se mantiver como se fosse sempre fim-de-semana, o nosso cérebro terá dificuldade em estabelecer rotinas e 

identificar momentos diferentes do dia-a-dia que são essenciais à nossa organização e sanidade mental. Não descure a higiene, as 

horas de sono e o horário das refeições. 
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 Deverá haver alguma FLEXIBILIDADE, ou seja, devemos respeitar horários sem ser de uma forma rígida. A situação é nova para todos, 

pelo que é importante darmos tempo a nós próprios e às nossas crianças para todos se adaptarem a estas novas rotinas. Se não 

conseguir iniciar a atividade planeada às 9h da manhã em ponto, não há problema em iniciá-la mais tarde ou, até mesmo, se se 

considerar melhor (imagine que a criança não dormiu bem ou sente algum desconforto), ponderar trocar essa atividade por outra que 

pareça mais ajustada ao momento. Esta flexibilidade deverá ser maior neste período inicial que exigirá uma maior capacidade de 

adaptação e sensibilidade às necessidades de todos. No entanto, esta mesma flexibilidade não deverá ser usada como desculpa para a 

não realização das tarefas de forma continuada, pois sem rotinas e planificações, tanto as crianças como a família tenderão a 

desorganizar-se rapidamente, tendo isto repercussões na sua saúde física e mental. 

 Todas as alterações repentinas podem fazer surgir ou intensificar alguns comportamentos de irritação, birras ou medo nas crianças. 

Assim, devemos tentar TRANQUILIZAR, primeiro que tudo, tentando manter nós próprios alguma calma de forma a passar à criança 

um sentimento de confiança e segurança. Depois, devemos explicar-lhes o que é vírus, de forma simples e concreta, adequada a cada 

idade. Quanto menor for idade da criança, menos pormenores sobre o vírus e toda a situação necessita, por outro lado, quanto mais 

velha for, maior será a sua curiosidade assim como o seu nível de perceção, pelo que terá mais dúvidas e, consequentemente, 

necessitará de mais informação. Tente sempre perceber, primeiro, o que é que a criança sabe ou pensa, perceber do que é que tem 

medo e, a partir daí, será mais fácil trabalhar essa mesma informação, não correndo o risco de lhe dizer algo que a assuste mais por 

ainda não ter pensando nessa hipótese, por exemplo. Quando são necessárias mais informações, nas crianças mais velhas, 

principalmente, devemos focar-nos nos aspetos positivos como: o maior número de casos de sobrevivência em relação ao número de 

mortes; a maioria das pessoas infetadas terem apenas sintomas ligeiros que são tratados em casa, não sendo necessário estarem 

isoladas num hospital (medo comum nas crianças), etc. Devemos sempre falar com as crianças, pois quando não há informação 

concreta, estas tendem a imaginar cenários muito piores que a realidade. Devemos ser honestos, mas adequando o discurso e a 
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informação à idade. É importante, também, não alimentar “segredos” dentro de casa, dado que se a criança sentir que lhe estão a 

esconder informação (quando os pais cochicham alguma coisa, por exemplo, à sua frente), sentirá o ambiente como inseguro e pouco 

protetor. Por fim, passar sempre a ideia de que esta situação não será para sempre, que é uma fase e que, daqui a algum tempo, 

vamos voltar à normalidade e a poder sair e fazer tudo o que fazíamos. Esta fase não durará para sempre. Quanto mais depressa 

seguirmos todas as indicações, mais depressa tudo irá passar. 

 DIMINUA E SUPERVISIONE O ACESSO À INFORMAÇÃO E ÀS TECNOLOGIAS NO GERAL. A informação sobre o vírus e toda a situação 

atual deverá ser passada de forma concreta e simples, como já referido, não sendo necessário a criança saber, por exemplo, quantas 

mortes já houve em Itália. O que necessita saber é que terá de ter cuidados e é essa a razão pela qual terá de estar em casa com a 

família e não poderá ir à escola ou a outras atividades. Se houver necessidade de mais detalhes, procure as fontes oficiais como a 

Direção Geral de Saúde, utilize os vídeos que disponibilizamos e o jogo didático para ajudar na compreensão de toda esta situação. 

Neste sentido, é também importante não assistir a notícias e telejornais com as crianças e supervisionar os conteúdos que elas vêm no 

telemóvel, PC ou tablet. O tempo que deverá ser dado às tecnologias deverá ser diminuído, não só ao nível do acesso à informação, 

mas também ao nível dos jogos, por exemplo. Deverá estabelecer esse tempo no horário diário e/ou semanal. Sendo, agora, a forma 

mais segura de comunicar com o exterior, devemos fazer um uso assertivo das tecnologias que temos ao nosso dispor, 

nomeadamente para aceder aos conteúdos enviados pelos professores e realização dessas mesmas atividades, realização de 

videochamadas ou outros contactos com família, amigos e colegas e, uma menor parte do tempo, para jogar. 

 VALORIZE as emoções e os sentimentos e a sua expressão. O medo, a ansiedade, a angústia são sentidos muitas vezes em situações 

distintas. Face à pandemia e a todas as alterações que esta obrigou, as nossas crianças podem referir mais vezes estes sentimentos. 

Não brinque ou faça pouco das perguntas que elas possam fazer, não desvalorize as suas emoções pois as crianças precisam, tal como 
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nós, que alguém lhes transmita segurança. Dizer que não há razão para ter medo não é suficiente. Poderão fazer jogos e/ou desenhos 

que abordem o tema das emoções. Por exemplo: Como será o medo? Que aspeto tem o medo? Pedir para desenharem e explicarem o 

que o medo lhes provoca (sinto o coração a bater rápido; choro; etc.). Agora, que sabemos como ele é e o que nos faz sentir, como 

podemos controlá-lo? Podemos desenhar o medo dentro de uma jaula ou de uma caixa. Podemos contar histórias e ou imaginar como 

o vamos enfrentar, de uma maneira cómica (se eu fizer muitas cócegas ao medo, se calhar, ele vai querer ir embora porque não 

aguenta). Use a imaginação sempre de forma positiva. Se a criança demonstra medo de estar sozinha, pode utilizar um fio ou corda e 

segurar numa das pontas, dando a outra ponta à criança, de forma a que ambos consigam deslocar-se pela casa e sentirem que, ao 

puxar o fio/corda, do outro lado há resposta. Assim, mesmo sem se verem, a mãe ou o pai estão sempre por perto; 

 A par destes sentimentos e emoções, é muito provável que as crianças procurem mais o adulto e chamem mais a sua ATENÇÃO. 

Deverá ter alguma PACIÊNCIA e compreender que se trata de uma situação que não é normal para nenhum de nós e que as crianças 

procuram um sentimento de segurança e proteção para acalmar os seus receios. Assegure-se que lhes dá alguma atenção, mostrando 

confiança e relembrando que tudo irá passar e ficar bem, que poderá voltar à tarefa ou brincadeira que estava a fazer. Perceba que 

poderá haver regressões nalguns comportamentos, ou seja, as crianças poderão “desaprender” algo já adquirido e ter 

comportamentos mais infantis ou não serem capazes de fazer algo que já faziam sozinhas antes. Deverá reforçar positivamente a sua 

capacidade de realizar a tarefa que já fazia anteriormente, podendo dar alguma atenção inicial e algum “mimo” ao ajudar na 

realização desta. Não se deverá zangar com a criança por causa destes comportamentos, pois é apenas uma forma dela se expressar. 

Se existir outro adulto em casa, tentem alternar o tempo que estão com a criança de forma a fazer intervalos e poderem descansar e, 

assim, ser possível uma resposta mais tranquila e assertiva. 
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 Desenvolva ATIVIDADES EM FAMÍLIA como jogos de tabuleiro, jogos de cartas, desenhos, pintura, horta, trabalhos manuais, entre 

outros. Devemos ser criativos e manter as nossas crianças ativas. Poderão cozinhar em conjunto, seguindo receitas simples e pedir a 

colaboração na organização e limpeza da casa, podendo estas tarefas constar do seu horário. Deixamos também algumas ideias em 

anexo. 

 Tal como é importante desenvolver atividades em família, também é importante haver atividades só para as crianças e só para os 

adultos. Se os adultos podem ver um filme, a criança poderá ter de fazer um desenho ou um texto sobre um tema que goste, por 

exemplo sozinha, para mostrar depois. Estar em casa com os filhos, continuamente, não é uma tarefa fácil, pelo que é essencial que os 

adultos também cuidem da sua saúde e procurem, dentro do possível, TER MOMENTOS PARA SI; 

 Se possível, não estando em quarentena (por contacto com alguém infetado) e respeitando todas as medidas preventivas como: o 

distanciamento social (manter distância de outras pessoas alguns metros); a etiqueta respiratória (espirrar ou tossir para o interior do 

cotovelo) e a lavagem, várias vezes, das mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos (cantar os parabéns duas vezes), poderá 

sair com os seus filhos para ESPAÇOS ABERTOS e pouco usados para que possam ter algum contacto com o exterior, apanhar sol, fazer 

corridas ou caminhadas, fazerem um jogo, apanhar flores ou até tirar fotografias. O acesso aos parques infantis não é recomendado 

uma vez que, para além de poder ser um espaço que junte várias pessoas, não respeitando o distanciamento social, os seus 

equipamentos como os baloiços, escorregas, entre outros, podem ser veículos de transmissão do vírus (através do toque nestas 

superfícies que podem estar infetadas e posteriormente pôr a mão na boca, nos olhos ou no nariz, o que é muito comum nas 

crianças). Todos os espaços fechados ou mesmo abertos onde existam outras pessoas, devem ser evitados. O distanciamento social 

deverá ser sempre respeitado (2 metros ou 3 passos de adulto) mesmo em espaços abertos. Caso não seja possível sair ou não tenha 

acesso a espaços abertos, de forma segura, usufrua do quintal ou varanda, se tiver, ou mesmo da janela para apanhar sol e sentir o 
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vento. Trate das plantas e incentive os seus filhos a ajudar, poderá ser engraçado plantarem algo e acompanharem o seu 

desenvolvimento diário. Idealmente, se for possível, mesmo dentro de casa, pratique algum tipo de exercício físico, existem muitas 

atividades possíveis de fazer com crianças que se tornam em momentos divertidos em família. Por outro lado, esse poderá ser o tal 

momento que terá só para si, sem a criança, se assim o conseguir. 

 Aquando da necessidade de realização de trabalhos escolares, deverá assegurar-se que o seu educando realiza as tarefas que os 

professores solicitaram, ajudando no que for possível. Caso verifique que o seu educando não consegue, de todo (mesmo com ajuda), 

realizar a tarefa solicitada, deverá informar os professores para que estes possam ajudar e/ou tentem ajustar a tarefa de forma a ser 

possível a sua realização. Mantenha sempre a COMUNICAÇÃO COM A ESCOLA, através dos professores e/ou do diretor de turma, de 

forma a manter e promover os hábitos de estudo do seu educando. 

 As ATIVIDADES QUE IMPLIQUEM MAIOR CONCENTRAÇÃO, nomeadamente os trabalhos e o estudo, deverão ser, preferencialmente, 

realizadas no período da manhã, sempre que possível (ter em consideração os tempos das aulas, os trabalhos a realizar e a respetiva 

data de entrega). 

 Procure manter uma ALIMENTAÇÃO saudável. Uma vez que quando estamos em casa, existe uma maior tendência para “petiscarmos” 

constantemente (normalmente alimentos pouco saudáveis como batatas fritas, chocolates ou bolachas), opte por doces como 

gelatinas ou fruta. Seja criativo e crie, por exemplo, formas no prato com os vegetais, de forma a ficar mais atrativo para as crianças. 

 Havendo necessidade de ter de se DESLOCAR AO EXTERIOR, ao supermercado, à farmácia ou mesmo para ir trabalhar, evite levar a 

criança consigo. No caso das compras, deverá elaborar previamente uma lista do que precisa e ir apenas um elemento da família, 

sempre tendo presente que a saída ao exterior deverá ser o mais breve possível. Respeite, sempre, todas as indicações e medidas 
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preventivas já referidas. Ao chegar a casa, seja das compras, farmácia ou trabalho, deverá descalçar-se à entrada ou no exterior, se 

possível, colocar a sua roupa e outros objetos pessoais numa zona à parte (ou, se puder, lavá-los) e tomar um duche. De seguida, 

deverá desinfetar com água e sabão ou álcool gel, todos os objetos em que tocou aquando da sua entrada em casa (maçanetas das 

portas, volante do carro, etc.), lavando de seguida, novamente, as suas mãos. A lavagem e desinfeção das mãos e objetos é uma das 

medidas mais eficazes no combate ao vírus, não se esqueça! Objetos como telemóveis ou óculos devem também ser desinfetados 

aquando de qualquer contacto com o exterior; 

 RESPEITE, CUMPRA E FAÇA COM QUE OS SEUS FILHOS CUMPRAM todas as medidas preventivas e limite os contactos, mesmo com 

familiares que não habitam na mesma residência. As crianças não devem também frequentar a casa umas das outras. Explique que 

não poderão ser feitas reuniões de família, festas de aniversário ou do pijama, ou outro tipo de encontros, pelo bem de todos. Reforce 

a necessidade do distanciamento social para nos protegermos e não propagarmos o vírus, uma vez que podemos ser detentores do 

mesmo, estando sem sintomas até 14 dias depois do contacto com alguém infetado. Poderão ser comemoradas datas importantes 

como dia do pai ou da mãe ou um aniversário em casa, com um bolo feito por todos e decorado pelas crianças e com presentes feitos 

pelos mais pequenos. 

 Se tiver alguma suspeita de sintomas não saia, não vá ao centro de saúde nem às urgências, limite o contacto, dentro de casa, com a 

restante família e ligue para a SAÚDE 24 através do n.º 8002424. A chamada é gratuita e embora o tempo de espera possa ser grande, 

tenha paciência e aguarde, pois esta é a única forma de obter informação adequada e existir um encaminhamento se necessário. 
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2. SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 Jogos de tabuleiro (monopólio ou outros); cartas UNO; jogos de cartas; damas; 4 em linha; Mikado; Dominó ou outro qualquer jogo 

que tenha em casa e já nem se lembra. Poderão ser realizados alguns jogos em papel como é o caso do jogo do STOP ou do Galo; 

 Os adultos podem dar a conhecer o tipo de brincadeiras ou mostrar fotografias sobre a sua infância, contando-lhes histórias sobre 

esta fase da sua vida. Por outro lado, o adulto pode aprender algo que a criança domine muito bem e que o adulto não tenha 

conhecimento, por exemplo, sobre os meios informáticos; 

 Desenhar e/ou pintar; 

 Ler livros e/ou treinar a leitura; Contar histórias; Escrever; 

 Organização de tarefas de casa em conjunto. Deverão ser atribuídas tarefas às crianças de acordo com a idade, como fazer a cama, pôr 

e levantar a mesa, arrumar os brinquedos, arrumar o quarto, entre outras. Poderão ser realizadas atividades em conjunto como 

cozinhar, pedir ajuda aos mais pequenos para passar a frigideira que precisa ou para ir buscar as batatas, ou ajudar a pôr os alimentos 

dentro do tacho por exemplo. Poderão fazer uma receita do doce ou bolo que a criança gosta, em conjunto também. Quando as 

crianças pedem para fazer um bolo, um sumo natural, bolachas caseiras ou outra comida, é importante concretizar este pedido e 

adequá-lo ao momento apropriado para as tarefas domésticas. Pode-se tornar um momento criativo para o adulto e para a criança. 
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Para além destes momentos serem muito importantes para a criança, ajudam a criar relações mais satisfatórias e são uma 

oportunidade para fortalecer a confiança entre o adulto e a criança; 

 Se possível pode mudar, de vez em quando, a zona de refeições para a varanda ou quintal ou até fazer uma espécie de piquenique, 

onde os mais pequenos ajudarão na confeção dos alimentos a levar e assim terão um momento diferente na semana; 

 Poderão realizar uma caça ao tesouro dentro de casa ou no quintal, se possível. Esconda vários objetos ou, uma vez que estamos na 

Páscoa e até se faz caça aos ovos, poderá usar ovos (no caso de usar comida não desperdice), ou pode usar bolas de brincar por 

exemplo ou outro qualquer objeto, e esconda em vários locais. Poderá fazer um mapa com pistas ou jogar apenas com o famoso 

“quente” e “frio”. 

 É possível voltar aos jogos tradicionais e jogar à apanhada ou às escondidas. O jogo da macaca, do “rei manda”, do elástico ou saltar à 

corda poderão também ser opções; 

 Se não existe espaço exterior, reorganize, se possível, uma divisão da casa para ter mais espaço para poder realizar atividades como 

dançar/aprender uma coreografia, exercício físico, concursos de beleza ou o que a sua imaginação e das suas crianças permitir; 

 Subir e descer escadas é uma forma de se manter ativo, também, quando não existem outras hipóteses; 

 Poderá fazer uso daquele fato de carnaval que foi usado só uma vez e/ou permitir que as crianças usem algumas roupas, sapatos e 

objetos seus para criarem e imaginarem histórias e fazerem teatros; 

 Privilegie os brinquedos que estimulem a atenção das crianças como são o caso dos legos, puzzles, jogos de diferenças, sopas de 

letras, labirintos, palavras cruzadas, entre outros. A plasticina e os jogos de faz de conta são muito aconselhados também; 
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 Poderão fazer um diário ou apenas escrever uma frase positiva, no fim do dia. Poderá ser escrita num caderno ou num quadro que 

possam ter afixado ou até ser colocada numa “caixa de pensamentos”; 

 Façam trabalhos manuais com material simples que possam ter em casa como rolos de papel higiénico ou de cozinha, caixas de 

cereais, copos de iogurte, garrafas de água, entre outras. Aprender novas técnicas poderá também ser uma opção. Existem vários 

vídeos com ideias e que explicam como fazer. Procure a técnica do Origami, por exemplo, que poderá ser feita com papel normal ou 

até com papel dos folhetos das promoções que recebe no correio (link de exemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=SypI7bMGehA&feature=emb_logo); 

 Ajude o seu filho a escrever ou desenhar para alguém que gosta e na impossibilidade de estar junto no momento, se possível partilhe 

através de fotografia ou vídeochamada com essa pessoa; 

 Quando a criança está mais nervosa ou ansiosa ou a fazer birra, podem utilizar-se técnicas de relaxamento através da respiração. Uma 

técnica muito utilizada é a do “cheira a flor e sopra a vela”, durante o qual a criança deve imaginar que tem uma flor na mão e uma 

vela à sua frente. Se tiver uma flor e uma vela poderá usar mesmo os objetos (vídeo explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ETn7qS6Szhw). A meditação e o relaxamento através da respiração deve ser incentivado 

diariamente mesmo que não existiam situações de stress, uma vez que promove o autocontrolo e ajuda a acalmar e relaxar a criança; 

 A pintura de Mandalas (desenhos de figuras e formas geométricas concêntricas), é uma forma de estimulação da 

atenção/concentração. A escolha da mandala a pintar deve variar de acordo com o seu tamanho (espaços), ou seja, de acordo com o 

tempo que leva a concluir a tarefa. Podem escolher uma mandala com 8 espaços para pintar (1 min de pintura) ou uma mandala de 

20 espaços para pintar (5 min de pintura), depende do tempo adequado para cada criança. No final de 2 semanas, por exemplo, 

https://www.youtube.com/watch?v=SypI7bMGehA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ETn7qS6Szhw
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podem criar um mural de pintura com as mandalas (exemplo de desenhos: https://www.criandocomapego.com/10-beneficios-de-

pintar-mandalas-para-criancas/);  

3. LINKS E DOCUMENTOS DE APOIO IMPORTANTES: 

 Página da Ordem dos Psicólogos Portugueses com várias informações de apoio para adultos e crianças: 

https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19/documentos_apoio – documentos 

https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19/videos - vídeos  

 Site oficial da Direção Geral de Saúde sobre o COVID-19. É através deste site que deve consultar informação fidedigna e atualizada diariamente: 

https://covid19.min-saude.pt/  

 Site informativo e educativo sobre o vírus com jogos e outras atividades para as crianças: https://www.coronakids.pt/ 

 

4. CONTACTOS 

O SPO do AEPAL disponibiliza ajuda não presencial através de e-mail, telefone e vídeochamada (recurso ainda em teste). 

Assim, pedimos a todos os Encarregados de Educação cujos alunos já usufruíam de apoio psicopedagógico/psicológico por parte do SPO, que 

contactem, preferencialmente, a psicóloga que realizava os acompanhamentos. 

Os alunos e/ou famílias que nunca usufruíram do apoio do SPO podem usar qualquer um dos contactos disponíveis, ficando as técnicas 

responsáveis pela gestão dos atendimentos. 

https://www.criandocomapego.com/10-beneficios-de-pintar-mandalas-para-criancas/
https://www.criandocomapego.com/10-beneficios-de-pintar-mandalas-para-criancas/
https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19/documentos_apoio
https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19/videos
https://covid19.min-saude.pt/
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Salientamos para o facto de vivermos neste momento tempos desafiantes, que nos obrigam a tomar também atitudes extraordinárias, pelo 

que excecionalmente serão facultados os números telefónicos das técnicas para um apoio mais rápido e de acesso fácil a todos, devendo o 

mesmo ser utilizado de forma responsável. 

Contactos: 

Geral: spo@aepal.pt 

Psicóloga Andreia Henriques: andreia.henriques@aepal.pt ; Telm: 961443986; 

Psicóloga Patrícia Camacho: patricia.camacho@aepal.pt ; Telm: 917493650. 

 

OS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS PARA APOIAR ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO E ALUNOS NESTA FASE DE MUITOS DESAFIOS PARA TODOS 

 

 

 

 

 

mailto:andreia.henriques@aepal.pt
mailto:patricia.camacho@aepal.pt
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ANEXO 

Exemplo horário semanal: 

Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

8.00h Acordar; Fazer Higiene; 

Vestir; Tomar o pequeno 

almoço. 

Acordar; Fazer Higiene; 

Vestir; Tomar o 

pequeno almoço. 

Acordar; Fazer Higiene; 

Vestir; Tomar o pequeno 

almoço. 

Acordar; Fazer Higiene; 

Vestir; Tomar o pequeno 

almoço. 

Acordar; Fazer Higiene; 

Vestir; Tomar o pequeno 

almoço. 

Dormir Dormir 

9.00h Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores  

Consulta e realização 

das atividades enviadas 

pelos professores 

Atividade lúdica à 

escolha: ler um livro, 

desenhar, pintar, jogar, 

dançar,etc. 

Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Acordar; Fazer 

Higiene; Tomar o 

pequeno almoço 

Acordar; Fazer 

Higiene; Tomar o 

pequeno almoço 

10.30h Lanche; Brincar; Lanche; Brincar; Lanche; Brincar; Lanche; Brincar; Lanche; Brincar; Atividade lúdica à 

escolha 
Atividade lúdica à 

escolha 

11.00h  Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Consulta e realização 

das atividades enviadas 

pelos professores 

Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Rever matéria e 

fazer 

apontamentos e 

trabalhos se 

necessário 

Atividade lúdica à 

escolha 

12.30h Almoço; Brincar. Almoço; Brincar. Almoço; Brincar. Almoço; Brincar. Almoço; Brincar. Almoço; Brincar. Almoço; Brincar. 

14.30h Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Consulta e realização 

das atividades enviadas 

pelos professores 

Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Consulta e realização das 

atividades enviadas pelos 

professores 

Atividade lúdica à 

escolha 
Atividade ao ar 

livre se possível 

e/ou em família 

16.00h Lanche e atividade em Lanche e atividade ao ar Lanche e atividade em Lanche e atividade ao ar Lanche e atividade em Lanche e atividade Lanche e atividade 

ao ar livre se 
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família livre se possível família livre se possível família lúdica à escolha possível e/ou em 

família 

19.00h Uso de tecnologia (jogar 

playstation, telemóvel ou 

ver vídeos) e jantar 

Uso de tecnologia (jogar 

playstation, telemóvel 

ou ver vídeos) e jantar 

Uso de tecnologia (jogar 

playstation, telemóvel ou 

ver vídeos) e jantar 

Uso de tecnologia (jogar 

playstation, telemóvel ou 

ver vídeos) e jantar 

Uso de tecnologia (jogar 

playstation, telemóvel ou 

ver vídeos) e jantar 

Uso de tecnologia 

(jogar playstation, 

telemóvel ou ver 

vídeos) e jantar 

Uso de tecnologia 

(jogar playstation, 

telemóvel ou ver 

vídeos) e jantar 

21.00h Ler, escrever, pintar ou 

jogar um jogo educativo 
Atividade em família – 

todos na mesma divisão 

a fazer um jogo ou ver 

algo na televisão 

Ler, escrever, pintar ou 

jogar um jogo educativo 
Atividade em família – 

todos na mesma divisão a 

fazer um jogo ou ver algo 

na televisão 

Ler, escrever, pintar ou 

jogar um jogo educativo 
Atividade em 

família – todos na 

mesma divisão a 

fazer um jogo ou 

ver algo na 

televisão 

Atividade em 

família – todos na 

mesma divisão a 

fazer um jogo ou 

ver algo na 

televisão 

Até às 

22.00h 
Higiene e Dormir Higiene e Dormir Higiene e Dormir Higiene e Dormir Ler, escrever, pintar ou 

jogar um jogo educativo 
Ler, escrever, 

pintar ou jogar um 

jogo educativo 

Higiene e Dormir 

Até às 

23.00h 
Higiene e Dormir Higiene e Dormir Higiene e Dormir Higiene e Dormir Higiene e Dormir Higiene e Dormir Higiene e Dormir 

 

Alvalade do Sado, 19 de março de 2020 

 

As Psicólogas: 

Andreia Henriques 

Patrícia Camacho 
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