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Este documento é um guia para ajudar a regular a execução das atividades e elevar a
motivação e a qualidade das aprendizagens
Estabeleça uma rotina diária com o seu filho(a). Dessa rotina deve constar: - A hora
de levantar, fazer a higiene, fazer as refeições, tempo para brincar livremente em casa
e/ou no quintal (sozinho ou em família), tempo para momentos de aprendizagem
(propostas enviadas pela educadora e outras propostas feitas por si ou pelo seu
filho(a)), tempo para arrumar os materiais que usou, tempo para participar nas tarefas
da família (ex: pôr a mesa, ajudar a preparar uma refeição, regar as flores…), tempo
para relaxar e hora de deitar.
Faça a criança sentir que pode ajudar a combater o vírus
Explique-lhe como se pode proteger a si e aos outros. Para sermos uma espécie de
SUPER-HERÓIS e destruirmos este vírus precisamos de lavar frequentemente as mãos
e muito bem; tossir e espirrar para o cotovelo; avisar quem nos ajuda a limpar o nariz
que tem de deitar fora o lenço e lavar novamente as mãos; não andar sempre a levar
as mãos à cara e evitar dar beijinhos e abracinhos a outras pessoas que não os nossos
familiares mais próximos (porque o vírus entra no nosso corpo pelos olhos, boca e
nariz) e… ficar em casa. Assim evitamos que o vírus entre no nosso corpo e evitamos
passá-lo a outras pessoas.
Habitue o seu filho a participar nas atividades propostas pela educadora vestido como se
fosse para o Jardim de Infância, isto é, sem usar pijama.
Ajude o seu filho(a) a participar nas atividades que a educadora lhe propuser, de acordo com
a vossa disponibilidade e a predisposição da criança, dentro do prazo estabelecido (as
propostas são disponibilizadas na página do Agrupamento e enviadas à 2ª feira para o seu
email e devem ser realizadas até à 2ª feira seguinte, até essa altura deve dar feedback à
educadora. E o processo repete-se semana após semana.
Registe as atividades (tire fotografias, faça vídeos, preencha o diário de grupo) e envie para a
educadora ou para o grupo, de preferência para o email e só por último para o WhatsApp.
Ajude o seu filho(a) a concentrar a atenção na atividade que está a realizar, limite outras
distrações (ex: televisão ligada, comer enquanto faz a atividade).
Motive o seu filho para as aprendizagens, o que fizer deve ser agradável. Aprender é
divertido. Valorize sempre os progressos do seu filho(a).
Se participar em alguma videoconferência, ligue a câmara e mantenha o microfone ligado
apenas enquanto fala, depois desligue-o para evitar o ruído.

