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Transição do 4º ano para 
o 5º ano 

Proporciona um “salto” 

desenvolvimental - As 

mudanças são etapas naturais da 

vida e devem ser encaradas como 

uma preparação para a vida, e uma 

oportunidade de enfrentar desafios 

de forma saudável.



É natural encontrar 
dificuldades. 

Uma proporção 
significativa de 

crianças irá adaptar-
se bem a esta 

transição



O que muda...

Novos horários, 
conhecer novos 

colegas, interagir 
com vários 

professores e 
ocupação de 

difetente salas

Maior carga de 
trabalho e 

maiores 
expectativas de 
concretização 

académica

Escola pequena e 
com uma sala de 

aula 
personalizada

Escola maior e 
com ambientes 
menos pessoais

Fite, P., Frazer, A., DiPierro, M., & Abel, M. (2019). 



O que muda...

Coordenar os 
seus horários 

de estudo 
autónomo

Organizar o seu 
tempo na escola 

, por exemplo, 
para comprar 

senhas, lanchar 
ou ir à casa de 

banho

Completar 
tarefas com 

menor 
orientação do 

adulto

Fite, P., Frazer, A., DiPierro, M., & Abel, M. (2019). 



Potenciais 
impactos 
positivos

● Aumento da competência 

percebida

● Elevação da autonomia -

sentem-se mais crescidos



Família

A família tem sido 

apontada como o fator 

preditor de um melhor 

ajuste

Pares

Suporte da 
escola/professores

Fite, P., Frazer, A., DiPierro, M., & Abel, M. (2019). 

Fatores protetores em situações de mudança



Como posso ajudar 
o meu filho?

Conversar tranquilamente sobre 

a escola: Gradualmente, voltar a 

conversar sobre a escola, as 

rotinas, a matéria, os professores e 

os colegas, de forma tranquila. 

Deste modo,ajuda o seu filho a pôr 

o cérebro em “modo escola”.

Voltar ao horário escolar: ajude o 

seu filho a readaptar-se ao seu horário 

escolar, aproximando-se da hora de 

deitar e de acordar da época de aulas. 

A rotina de sono é essencial para um 

bom aproveitamento e precisa de um 

tempo para voltar a instalar-se.

Ideias práticas por Rita Castanheira Alves 
(2015)



Como posso ajudar 
o meu filho?

Arrumar o quarto para “modo 

escola”.Juntos, reservem uma tarde 

para limpar o quarto, arrumar a 

secretária, mudar a disposição da 

mesma para uma maior organização, 

e instalar ou limpar o placar de 

recados importantes, para colocar os 

horários da escola e das horas de 

estudo e as datas dos testes e dos 

trabalhos.

Rever mochila e material: antecipar a 

compra dos materiais necessários e 

possíveis de adquirir e envolver o seu 

filho nessa tarefa. Promover a 

participação ativa nas decisões sobre a 

mochila, os cadernos e o material que 

é necessário e para que situações.



No regresso às aulas

√ O aluno deve ter sempre um horário consigo;

√ Andar com relógio facilita a gestão de tempo no intervalo;

√ Estar familiarizado com o espaço ajuda a uma melhor adaptação;

√ Cartão do/a Aluno/a (é responsabilidade do/a aluno/a marcar e desmarcar 

refeições, carregar o cartão, etc.).

√ A leitura em conjunto do regulamento interno da escola poderá ser uma boa 

estratégia para família e aluno se inteirarem de regras de pormenores sobre o 

funcionamento da escola. 



Como posso ajudar o meu 
filho?

Mercury

Venus

Jupiter

Fazer COM a 

criança e não 

pela criança

Ajudar a fazer 

revisões mentais 

sobre o dia

Conversar 

sobre as 

preocupações

Dar confiança 

e 

compreender



Motivação

√ O papel da família e da escola passa, também, por saber motivar, o que nem sempre é

tarefa fácil! Família e escola devem-se unir dado que sem motivação o caminho torna-se 

mais doloroso para todos. 

Dicas:

√ O elogio é um verdadeiro aliado da motivação. Utilizar elogios sinceros e imediatos 

ajuda a reforçar o comportamento;

√ Demonstrar interesse pelo que o seu educando aprendeu na escola, fazendo perguntas 

sobre como foi o dia, o que aprendeu de novo e do que mais gostou, por exemplo.

√ O erro deve ser encarado como uma fonte de mudança. Olhar para um exercício 

errado é uma porta de oportunidades para aprender de forma consolidada. Perceber 

onde se errou e a razão do erro ajuda a melhorar o desempenho naquele conteúdo, a 

lidar com a frustração e promove a autonomia.



Motivação

√ Não premiar prioritariamente com bens materiais, mas com incentivos pelo esforço feito. 

Deve-se passar a mensagem que estudar é uma responsabilidade das pessoas dessa idade. 

√ Mostrar disponibilidade para ajudar, mas nunca fazer as atividades pelo aluno. O papel da 

família deve ser mais de orientar e vigiar o estudo.

√ Valorizar mais o esforço que o resultado! Existe sempre uma tendência natural de se 

compararem resultados. Não nos podemos esquecer que mais importante que o resultado 

é todo o caminho que se faz ate ́ la ́ chegar. Se para uma criança tirar 90% nos testes é algo 

normal para outra pode não ser assim. É importante respeitar os ritmos de aprendizagem e 

de evolução de cada um, desde que haja esforço e trabalho.

√ Definir pequenas metas e estabelecer pequenos objetivos. Não adianta estudar muito se 

a matéria não é aprendida. Por exemplo, dividir o estudo de acordo com os títulos e 

subtítulos do manual. 



Preocupações 
dos pais



Poderão contactar-nos para o e-mail:

spo@aecister.pt

Fim


