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Os desafios do século XXI 

 

A entrada na escolaridade obrigatória exige 

das crianças uma maior capacidade de aten-

ção e concentração. Muitas vezes ouvimos os 

professores dizerem: 

“Podia ser melhor aluno se estivesse aten-

to!” ou “Ele quando está atento consegue 

bem, mas está sempre distraído…” 

A verdade é que cada vez mais encontramos 

crianças com dificuldade em manter a aten-

ção durante o período escolar. Atenção esta 

que é essencial ao sucesso educativo.  

Garantido que não existe qualquer problema 

de saúde, podemos tentar compreender qual 

a origem desta desatenção, e definir algumas 

estratégias  para a melhorar. 

 

 Desmotivação 

 Falta de descanso 

 Má higiene do sono (sono com pouca qua-

lidade ou insuficiente) 

 Excesso de estimulação 

 Demasiado tempo de tela (televisão, com-

putador, tablet, telemóvel, …) 

 Falta de tempos de “tédio” (não saber o 

que fazer) 

 Falta de treino/ prática 

 Problemas pessoais/familiares 

 Em situações mais complexas, podemos 

estar perante situações clínicas como Difi-

culdades de Aprendizagem, Perturbação 

de Hiperatividade e Défice de Atenção, 

Problemas emocionais ou outros (que ne-

cessitam de uma avaliação especializada). 

Sendo a atenção uma função cognitiva, é pos-

sível estimula-la.  

Esta estimulação pode ser feita no dia-a-dia 

através de jogos e atividades simples.  

Deixamos algumas sugestões... 

Em Casa, o Que Fazer? 
Caso tenha dúvidas se o/a seu/sua educando tem 

uma Perturbação de Hiperatividade e Défice de Aten-

ção, fale com a educadora de infância, ou com a/o 

professor titular, para que seja feita uma avaliação 

especializada. Para esclarecimento de dúvidas, pode 

ainda recorrer ao Serviço de Psicologia e Orientação do 

Agrupamento. 

A Origem da Desatenção Estimular a Atenção 

 

Nas rotinas diárias… 

 Dormir bem 

 Leitura diária 

 Conversar com a família 

 Manter-se à mesa durante as refeições  

 Reduzir a exposição a tecnologias (<1h) 

 Fazer exercício físico regular 

 Manter-se bem alimentado e hidratado 

 

Jogos e Brincadeiras 

 Puzzle ou construções (blocos, legos, ...) 

 Jogos de tabuleiro 

 Jogos de papel e lápis (labirintos, sopa de 

letras, palavras cruzadas, sudoku,…) 

 Jogo do STOP 

spo@aepbs.net 


