
ESCOLARIDADE
À DISTÂNCIA



Mesmo antes da pandemia, para muitas crianças e jovens o ensino à distância já era uma 
realidade. Esta realidade implica uma nova adaptação que vai desde a participação nas aulas 
através da videoconferência, das fichas e trabalhos à distância e do afastamento físico dos
colegas e professores.

Como estudar em casa? - Dicas para os pais

Alguns Links:
Aula Digital Leya: https://auladigital.leya.com/
Escola Virtual: https://www.escolavirtual.pt/
Escola Mágica: https://www.escolamagica.pt/
Khan Academy: https://pt-pt.khanacademy.org/
Rádio para miúdos: https://www.radiomiudos.pt/
Instituto Camões – Centro Virtual: https://www.instituto-camoes.pt/
Livros e Histórias: www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/ 
Histórias e Contos Infantis: https://www.youtube.com/channel/UClJgCCPse_xeDSqWBeH4nvA 
e https://www.terravista.pt/sociedade/historias 
Quizzes de Cultura Geral, História e Geografia: www.jetpunk.com/pt
Sebenta da Quarentena: https://sebentadaquarentena.com/sebenta 
Jogos sobre Segurança na Internet: http://www.jovensonline.net/html/default.htm 
Atividades Diversas: https://www.daamaoafloresta.pt/ e https://estrelaseouricos.sapo.pt/

É importante ter o material escolar necessário em casa;
Deve fazer em conjunto com o seu filho um horário semanal com as atividades escolares
e com outras atividades do dia a dia, como as tarefas em casa, tempos em família e de
relaxamento;
Organize um espaço de estudo adequado:
 Mínimo de distrações possíveis (televisão, brinquedos, pessoas a conversar);
 Luminoso (preferencialmente luz natural);
 Evite que o seu filho estude na cama ou no sofá;
 Mobiliário confortável.
Elogie os sucessos e conquistas do seu filho;
Estabeleça objetivos realistas e alcançáveis;
Ajude o seu filho a reconhecer as suas dificuldades e a pedir ajuda. Podem por exemplo,
pensar em conjunto como ultrapassar essas dificuldades;
Fale regularmente com a escola e com os professores de forma a receber orientações e
partilhe as dificuldades que está a ter;
Esclareça todas as suas dúvidas e medos em relação às novas tecnologias de ensino à
distância e garanta que o seu filho também está familiarizado. Estes roteiros e links
poderão ajudar a esclarecer algumas questões:

Google Classroom: https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_google_-
_g_suite_for_education.pdf
Microsoft Teams: https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_microsoft_-
_1_2_3_escola_em_casa.pdf
Segurança na Internet: https://www.seguranet.pt/sites/default/files/estudoem-
casa/20200410-seguranet-estudo-em-casa-video.jpg



E@D – Ensino à distância 
O Ministério da Educação criou conteúdos que complementam o trabalho dos professores e
estão disponíveis na RTP Memória mas também no Youtube:
 Pré-Escolar: https://www.youtube.com/channel/UChcfiTs4sqjwRS6fzaxKyog
 1.º Ciclo: https://www.youtube.com/channel/UCTzWCFMxJ4wWmWlh-Gzewfg
 2.º Ciclo: https://www.youtube.com/channel/UCyhocJbYZIOehpISd7yyNqQ/
 3.º Ciclo: https://www.youtube.com/channel/UCmweZLU2OEU-FOBtLBLJ84w/
 Secundário: https://www.youtube.com/channel/UCJdh52Zkf0u0qvYOfCWd3gg

Material: sete peças em papel ou cartolina, cinco triângulos de tamanhos diferentes
(dois grandes, dois pequenos e um médio), um quadrado e um paralelogramo.
Descrição: é dada uma “imagem sombra” de uma figura e o objetivo é construir a imagem com 
as peças criadas, sem sobreposição. 

JOGOS E ATIVIDADES MANUAIS 

Tangram 

Material: 28 peças de dominó que podem ser construídas em papel ou cartolina. As suas faces 
podem conter cálculos matemáticos, formas geométricas, pontos, etc.
Descrição: cada jogador deve retirar 7 peças e começa a jogar aquele que tem a peça com mais 
pontos (por exemplo, 6-6). Cada jogador deve, na sua vez, jogar uma peça que corresponda com 
uma das duas peças nas extremidades do jogo. Quando não existe correspondência o jogador 
deve retirar uma das peças que sobram ou, caso não seja possível, passar a sua vez. O jogo 
acaba quando um jogador ficar sem peças. 

Dominó Matemático



Material:  cotonetes, folha de papel e marcadores. Devem ser coloridas as pontas dos cotonetes 
e criadas cartas com as suas sombras dos (utilizar cores diferentes nas pontas torna a tarefa 
mais difícil). 
Descrição: o objetivo é, após visualizar a carta, criar o mesmo padrão com os cotonetes. Poderá 
tapar a carta de forma a dificultar a tarefa.  

Imitar o padrão

Material:  tampas de garrafas, cartolina ou folha de papel e marcadores. Na cartolina ou folha 
de papel devem ser desenhados os números ou letras e o mesmo nas tampas das garrafas. 
Descrição: a criança deve fazer corresponder o símbolo (letra ou número) da tampa da garrafa 
com os símbolos desenhados na cartolina ou folha de papel. O jogo termina quando forem 
encontradas todas as correspondências. Poderá dificultar a tarefa colocando limite de tempo. 

Encontrar os pares 

Material: pauzinhos de madeira, cola, tintas e outros materiais decorativos.
Descrição: a criança deve colar os pauzinhos uns aos outros e, posteriormente, pintá-los e 
decorá-los à sua maneira. Por fim é só colar uma fotografia especial.

Moldura decorativa



Material: balões, farinha ou areia, marcadores.  
Descrição: com o seu filho, represente, através de desenhos, algumas emoções (por exemplo, 
raiva, alegria, medo, tristeza, calma). Peça-lhe que reconheça a sua expressão, ou seja, o sinal 
mais visível de cada emoção. Em seguida, partilhem situações em que tenham experienciado as 
diferentes emoções (poderá utilizar o desenho). 

Balões de Emoções

Material: rolo de papel higiénico, cartão para a base, cola e materiais decorativos (tintas, auto-
colantes, tecidos).
Descrição: aproveite um rolo de papel higiénico ou rolo de papel de cozinha e, juntamente com 
o seu filho, decore-o por fora. Para tal, podem utilizar diversos materiais. No final, devem colar o 
rolo numa base de cartão ou outro material resistente.

Lata para lápis 

Material: diversos (tampas, cartões, caixas de ovos, palhinhas, pedaços de cartolina).
Descrição: a criança deve fazer um desenho e depois preenchê-lo com diferentes materiais. 

Desenhos alternativos



Material: cartolina ou papel e marcadores. Crie cartas com imagens ou símbolos exatamente 
iguais ou cálculos e figuras correspondentes (por exemplo, pasta de dentes - escova de dentes). 
Para crianças em idade pré-escolar é importante introduzir através do jogo conceitos do dia a 
dia (horas, animais, profissões, roupa, etc.).
Descrição: o objetivo deste jogo é encontrar o par correspondente, sendo que cada participante 
só pode virar duas cartas de cada vez. Ganha o jogador que, no final, obtiver mais pares ou 
correspondências. 

Jogo da Memória

Material:  pequenos cartões de papel, caneta e ampulheta (ou temporizador do telemóvel). 
Descrição: cada participante deve escrever 5 palavras num quadrado de papel e e dobrá-lo 
muito bem. O primeiro jogador deve retirar um papel e fazer mímica da palavra lá escrita no 
tempo determinado (sussurre a palavra ao ouvido da criança caso não saiba ler). O primeiro a 
adivinhar, será o próximo a fazer a mímica e assim sucessivamente.

Jogo da Mímica 

Material:  dois dados, cartolina ou folha de papel e ampulheta (ou temporizador do telemóvel). 
Devem ser construídos cartões com as operações a trabalhar. Por exemplo, cartões com a 
palavra “soma”, “subtração”, “multiplicação” e/ou “divisão”.
Descrição: cada jogador começa por retirar um cartão de “operações” para definir qual o cálculo 
que tem que fazer. De seguida, lança os dois dados e deve fazer o cálculo em 30 segundos, por 
exemplo. 

Dados Matemáticos
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Um farol só meu

Se vieres a minha casa, da janela do meu quarto verás o mar, a praia e muitos barcos de pesca. Um deles, 
o mais bonito, é o do meu pai. O meu pai é pescador. Quando regressa, traz sempre muito peixe, e a 
minha mãe apressa-se a ir vendê-lo. 
— As pessoas gostam de peixe fresquinho – diz ela. 
Na sala, debaixo do quadro com os nós, está a minha fotografia preferida: o meu pai, a minha mãe, e eu 
no meio. Por vezes, o meu pai parte durante vários dias, quando o peixe está muito longe, e eu sonho 
com o mar. 

Às vezes são sonhos feios em que o mar está mau, e o meu pai está sozinho no barco... Eu acordo com 
muito, muito medo.
Hoje foi uma dessas noites; fui a correr ter com a minha mãe e contei-lhe o meu sonho mau. Ela falou-me 
dos faróis, como eles ajudam os pescadores, e deu-me um livro para ver, com muitas imagens de faróis. 
Eu acho que ela também tem medo. Passei muito tempo a ver todas aquelas imagens: faróis grandes, 
faróis pequenos, faróis coloridos... Vocês sabiam que há pessoas que vivem em faróis?
Eu gostava de viver num farol, para ajudar o meu pai a voltar para casa. Vou construir eu mesma um farol! 
O maior e mais alto farol do mundo! Pedirei ajuda aos meus brinquedos preferidos e vamos todos trazer 
de volta o meu pai.
Os brinquedos ficaram contentíssimos com a novidade, mesmo o Ronaldo, o meu preguiçoso pato amare-
lo. Incansáveis, durante horas arrastámos e sobrepusemos os cubos de madeira que me foram dados 
pela tia Joaninha. Já estava tão alto que saía pela janela. 
Subi… Subi… passei pelas nuvens, e continuei a subir até chegar perto da estrela mais brilhante, aquela 
que a minha mãe disse que era só para mim… Pedi-lhe para se sentar no meu colo e ajudar-me. Ela 
sentou-se, e ajudou-me. 
Estava agora em cima do meu farol, com a minha estrela ao colo. 
Por muito longe que estivesse o meu pai, por muito escuro que fosse… não poderia deixar de ver a minha 
luz, o farol que eu tinha construído só para ele. 
Se hoje o meu pai chegar a casa, da janela do meu quarto verá o mar, a praia e muitos barcos de pesca…  
E o meu farol de amor. 

Francisco Cunha 
Um farol só meu 

Porto, AMBAR, 2004 
(Adaptação)



Orelhas de borboleta

 “A Mara é orelhuda!”

 “Mãe, tu achas que sou orelhuda?” 
“Não, filha. Tens é orelhas de borboleta.” 

“E como são as orelhas de borboleta?” 
“São orelhas que revoluteiam sobra a cabeça e pintam as coisas feias de mil cores.” 

“A Mara tem cabelo de palha-de-aço!” 
“Não, não! O meu cabelo é como a erva recém-cortada.”



“A Mara está vestida com uma toalha de mesa!” 

“A Mara tem uma meia rota!” 
“Não, não! Tenho é um dedo curioso.” 

“A Mara calça sapatos velhos!” 
“Não, não! São é sapatos muito viajados.” 

“A Mara não tem nem mochila nem carteira!”
“Pois não! Para correr livre como uma gazela.” 

“A Mara lê sempre livros usados!” 
“Não, não! Já foram é acariciados por mil mãos mais.” 

“A Mara tem as tripas a fazer barulho!” 
“Não, não! Tenho é uma orquestra na barriga.” 

“A Mara é um espeque!” 
“Não, não! De bicos de pés posso é abraçar a Lua.” 

“A Mara é orelhuda! Ou vais dizer-nos que são orelhas de borboleta?” 
“Não! São só orelhas grandes. Mas não me importa!”

Luísa Aguiar 
Orelhas de borboleta 

Matosinhos, Kalakandra, 2008



As três peneiras

O pequeno Raul saiu da escola a correr, chegou a casa excitado e ao beijar a mãe, exclamou: 
— Já sabes o que dizem do António? 
— Espera lá, já me contas; mas antes de principiares lembra-te das três peneiras... 
— Quais peneiras, mãe? 
— A primeira chama-se VERDADE. Tens a certeza de que é verdadeiro, certo, o que me queres dizer? 
— Não. Se é certo não sei. 
— Vês? E a segunda chama-se BONDADE. Será bondosa, será boa, essa notícia que me trazes? 
— Não, mãe, não é boa. 
— Vês? E a terceira chama-se NECESSIDADE. Será necessário repetires-me tudo isso que te contaram 
desse teu colega e amigo? 
— Não, mãe. 
— Pois então, se não é necessário, nem bondoso e talvez nem seja verdade, é preferível, meu filho, 
calares a tua boca. 

António Botto 
O Livro das Crianças 

Trofa, Sólivros de Portugal, 1989 
(Adaptação)



Os Ratos das Botas

 Eram dois ratos e cada um vivia na sua bota. Mas viviam um tanto afastados, porque, embora as botas 
fossem irmãs e em tempos tivessem caminhado juntas, os ratos que as habitavam, por razões que não 
vêm para o caso, andavam de mal um com o outro.
Por isso estavam as botas de costas voltadas, isto é, de calcanhares voltados, como as botas de Charlot.
Mas, num dia de grande temporal, o vento soprou a valer por aqueles sítios e empurrou uma das botas 
em direção à irmã, que também se deslocou com a ventania.
– Quem está aos pontapés à minha casa? – irritou-se um dos ratinhos, muito assustado com a tempesta-
de.
O vento puxou a chuva que, cada vez mais forte, alagou aquele cantinho do mundo onde estavam as 
botas.
– Ora botas! Já nem se vive em sossego na nossa própria casa – lastimou-se um dos ratinhos.
Graças à proximidade, o outro rato ouviu o vizinho queixar-se e também se lamentou:
– Casas velhas e mal calafetadas não dão segurança nenhuma. Ora botas! Ora botas!
Que o pior ainda estava para vir. Quando a água da chuva inundou aquelas paragens, e a corrente deu em 
rio, as duas botas foram arrastadas na chuva e rolaram, muito trangalhadanças, sobre pedras e seixos.
– Ora botas! Em vez de casa, um barco – desesperava-se um ratinho.
– Ora botas! Em vez de bota, um bote – desesperava-se o outro ratinho.
Amainou a tempestade, estancou a chuva e as duas botas acabaram poisadas, lado a lado, num montinho 
de areia.
Os dois ratos, quando sentiram que o perigo tinha passado, saíram ao mesmo tempo das respetivas 
botas, isto é, das respetivas casas.
– Que viagem mais tormentosa – queixou-se um.
– Nunca mais acabava – queixou-se o outro.
Sem darem por isso estavam a falar um com o outro.
– Mas o sítio é bonito.
– E tem bom ar.
– E boa vista.
– E bom piso.
Um dos ratinhos apontou para a bota, isto é, para a casa do outro, e reparou:
– Tem as persianas todas escangalhadas.
Eram os atacadores fora das ilhós e deslaçados.
O outro ratinho retorquiu:
– As suas persianas também precisam de arranjo. Eu ajudo--o.
Passaram a tarde a consertar as casas e, com a boa ajuda um do outro, o trabalho rendeu muito. Vão 
agora, segundo combinaram, fazer uma vedação para proteger umas hortas, que querem cultivar a meias.
Ficaram outra vez dois ratinhos amigos, e as botas, aliás as casas geminadas, são bem prova disso.

António Torrado 



POEMA

Nos meus sonhos de menina 

havia sempre uma mina. 

Uma mina, um tesouro 

com pedrinhas todas de ouro. 

Uma mina de brilhantes, 

turquesas e diamantes. 

Hoje ainda sou menina 

mas já pisei uma mina. 

Tenho o sonho em estilhaços: 

fiquei sem pernas, sem braços. 

Luísa Ducla Soares 
A Cavalo no Tempo


