
 

 A organização do tempo de estudo é fundamental. O tempo que cada 
criança consegue estar concentrada é variável
características da criança e vai aumentando

Devem ser estabelecidos períodos de tempo realistas. Por exemplo, uma 
criança do 1º ano de escolaridade pode ter um período de trabalho com 
25/30 minutos, enquanto uma criança do 6
estudo com duração de 45/50 minutos.  

O plano de estudo deve ser avaliado regularmente 
que necessário!  

No decorrer da sessão de 
estudo/trabalho, é fundamental 
anotas as dúvidas ou dificuldades 
sentidas. Com o ensino à distância, 
é importante organizar as questões, 
para colocar, mais tarde, ao 
professor. Pode passar algum tempo 
desde a realização da tarefa até à 
oportunidade de esclarecer as 
dúvidas.  

 

A organização do tempo de estudo é fundamental. O tempo que cada 
estar concentrada é variável, de acordo com as 

ndo com a idade.  

Devem ser estabelecidos períodos de tempo realistas. Por exemplo, uma 
pode ter um período de trabalho com 

uma criança do 6º ano pode ter uma sessão de 

regularmente e ajustado, sempre 

É importante existir uma rotina de 
trabalho e de estudo, que 
dependerá de organização e 
disponibilidade de cada família e 
da relação escola 
agora se cria. 

A rotina deve incluir momentos de 
lazer
da criança.

A organização e gestão do 
plano de trabalho devem ser 
construída em parceria com a 
criança. Desta forma, 
promove-se a autonomia e 
responsabilização da mesma
no sucesso do plano definido!

As sessões de estudo devem 
incluir, sempre que possível, 
disciplinas de maior entusiasmo 
para a criança, intercaladas 
com aquelas que suscitam maior 
dificuldade ou desinteresse. 
Assim, a criança mantém a sua 
motivação e empenho.  

  

É importante existir uma rotina de 
trabalho e de estudo, que 
dependerá de organização e 
disponibilidade de cada família e 
da relação escola - família que 
agora se cria.  

A rotina deve incluir momentos de 
lazer, fundamentais ao bem-estar 
da criança. 

A organização e gestão do 
plano de trabalho devem ser 
construída em parceria com a 
criança. Desta forma, 

e a autonomia e 
responsabilização da mesma 
no sucesso do plano definido! 



A MINHA SESSÃO DE ES

Dia da Semana Tarefas a realizar

2ª Feira 

3ª Feira 

4ª Feira 

5ª Feira 

6ª Feira 

 

A MINHA SESSÃO DE ESTUDO 

Tarefas a realizar Tarefas realizadas 

  

  

  

  

  

Dúvidas 

 

 

 

 

 


