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O meu filho vai para o 1.º ano, e agora? 

 

A entrada de um filho para o 1.º ano de escolaridade é, 

muitas das vezes, um fator de stress para os pais. Muitos 

pais vivenciam esta etapa da vida dos seus filhos com 

alguma preocupação e incerteza. 

Para que a criança faça uma adaptação tranquila, é muito importante que os adultos 

cuidadores consigam gerir as suas expectativas. A entrada para o 1.º ano é um dos 

maiores desafios que surgem nos primeiros anos de vida das crianças, mas ao mesmo 

tempo, também é encarada como uma nova etapa, que significa para a criança “estar 

mais crescido”, “ter mais responsabilidade”, “ser mais autónomo” e “trabalhar”. 

 

Os pais também têm ideias 

acerca do modo como esperam 

que os seus filhos se vão adaptar 

a esta nova etapa, 

frequentemente, recordam a sua 

vivência enquanto alunos e têm 

alguns receios que podem estar relacionados com as suas experiências anteriores, mas 

não nos podemos esquecer, que o que aconteceu com os pais, não terá que se repetir 

com os filhos. 

Apesar de a sua criança passar a desempenhar um novo papel, o de aluno, a forma como 

o encara não deve depender apenas do seu desempenho escolar. Cada criança aprende 

ao seu próprio ritmo e é muito importante preocuparmo-nos com a sua autoestima 

nesta nova etapa. Nesse sentido, devemos também evitar comparações entre as 

crianças, irmãos, vizinhos, primos, pois cada criança é única. 
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O que posso fazer? 

 

Falar com o seu filho sobre a entrada para o 1.º ano e escutá-lo de forma compreensiva 

pode ser uma forma de o tranquilizar. Às vezes, os receios e dúvidas das nossas crianças 

são bem diferentes daquilo que os adultos pensam, daí que seja importante fazer o 

exercício de tentar “ver o mundo” pelos olhos da criança. Escutar e apresentar soluções 

para as suas dúvidas e angústias poderá ser suficiente para efetuar uma transição 

tranquila e uma entrada confiante. 

 

 

A nova escola 

Sempre que falar com o seu filho sobre a nova escola, fale 

de forma positiva. Esforce-se para que o seu filho se 

imagine numa escola onde ele vai gostar de estar! 

Refira-se à escola como um local onde ele vai aprender 

coisas novas, como aprender a ler e a escrever, onde vai fazer novos amigos, onde vai 

fazer trabalhos como os crescidos e onde também vai divertir-se muito. Poderá iniciar a 

conversação efetuando algumas perguntas simples sobre o que aprendeu na sala de 

aula, a que brincou no recreio ou com que brincou. A escola é local onde tem de haver 

mais regras que em casa, pois é uma “casa” onde existem muitas crianças. 
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Estabeleça uma rotina de sono 

À medida que as férias se forem aproximando do 

final, comece por implementar com o seu filho 

uma rotina de deitar, dormir e acordar. Combine 

com ele que terá de começar a preparar-se para 

os novos dias que aí vêm e organizem-se para 

estabelecer uma hora para ir para a cama todos os dias, por exemplo, por volta das 21 

horas. Tenha em conta que uma criança de 6 anos necessita de dormir no mínimo cerca 

de 10 horas por dia. O horário de sono não é negociável! 

O sono é fundamental para a aprendizagem, a concentração, a memorização e a 

regulação do comportamento. 

Não se esqueça de proporcionar um tempo diário para brincar em família, antes de lavar 

os dentes e ir para a cama. Quando for deitar o seu filho, crie o hábito de ler uma história 

antes de adormecer. 

 

O pequeno-almoço é fundamental 

O corpo e o cérebro precisam de ser bem alimentados. 

Nunca deixe o seu filho sair de casa sem tomar um bom 

pequeno-almoço. Evite alimentos muito açucarados. 

Acorde-o com tempo suficiente para ele fazer a higiene e 

poder comer com calma. 

O pequeno-almoço pode ser uma ótima ocasião para a família começar bem o dia! 
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Preparar com antecedência 

A mochila do seu filho, todos os materiais 

necessários para as aulas e o lanche, 

deverão ser preparados com ele na véspera. 

Assim como, a roupa que ele irá usar no dia 

seguinte. Ajude-o a consultar o horário, para 

antecipar as atividades do dia seguinte, pergunte se a professora pediu para levar algum 

material... Estas tarefas, como também, selecionar a roupa de acordo com o clima ou 

com as atividades do dia seguinte, são muito importantes para promover competências 

de planeamento e de autonomia. 

 

Defina um espaço e uma rotina de estudo 

Ao preparar o início do ano letivo, defina um 

espaço para o seu filho estudar e fazer os TPC 

(Trabalhos Para Crescer). Este espaço poderá ser 

no quarto do seu filho, na sala ou na cozinha, 

desde que a criança não esteja isolada. Quando 

a criança está a trabalhar em casa mantenha a 

televisão desligada para que ele se concentre. 

Crie o hábito de rever o caderno diário, de perguntar o que aprendeu ou em que 

trabalhou nesse dia, de verificar se fez ou se necessita de ajuda para os TPC. 
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Estimular a leitura 

A aprendizagem da leitura e da escrita é a chave para toda a aprendizagem escolar. 

Mesmo a matemática tem muitas letrinhas, isto é, para podermos resolver um problema 

matemático, precisamos de o conseguir ler e interpretar corretamente. 

As melhores formas de favorecer o início da 

aprendizagem da leitura, são ler histórias, ler 

com eles e para eles, antes de dormir, fazer 

jogos de rimas, lengalengas, cantilenas, 

destrava-línguas, falar das letras e das 

palavras… 

É fundamental, conversar muito com as crianças e favorecer o desenvolvimento de um 

vocabulário rico e correto, evitando a “linguagem à bebé” e corrigindo os erros da fala. 

Uma criança pequena que ainda não sabe ler, ouve atentamente a leitura de um livro 

pelos pais, apreende regras da nossa escrita e interpreta o que é lido, ao mesmo tempo 

que desenvolve a memória, a imaginação, o vocabulário, por exemplo. 

O gosto pela leitura estimula a curiosidade e a curiosidade é um dos mecanismos básicos 

da aprendizagem. 

Entrada na escola 

Garanta que o seu filho chega sempre a horas! 

Quando for deixar o seu filho demonstre que é 

seguro e tranquilo ficar na escola sem a mãe. 

Deverá deixar claro quando o irá buscar, dar-lhe 

pistas, sobre se irá ser depois do recreio ou 

depois da AEC, etc. 

Não lhe minta, se houver um dia em que tem de o ir buscar mais tarde, converse com 

ele e informe-o sobre isso. 

A forma como se despede é importante, diga-lhe clara e calmamente que vai sair, que 

ele vai ficar bem com a professora e com os colegas e que o irá buscar no final do dia.  
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Converse com o/a professor/a 

O envolvimento dos pais na escola é muito importante 

para a adaptação e para o sucesso educativo dos filhos! 

Procure comparecer sempre nas reuniões para os pais! 

Fale regularmente com o/a professor/a do seu filho, 

tanto para recolher informação sobre o desempenho da 

sua criança, aprendizagem, comportamento, relacionamento social com os pares, como 

para, transmitir informação sobre o seu filho que possa ajudar o professor. 

Se sentir que tem muitas dúvidas, na escola existem recursos que o podem ajudar. Peça 

ajuda à professora que ela encaminhará o seu pedido. 

 

“É preciso toda a aldeia para educar uma criança” 

(provérbio africano) 


