
Dificuldades de atenção 

Vivemos numa soc iedade na qua l  
vár ias coisas acontecem ao mes-
mo tempo,  onde estamos cons-
tantemente expostos a  vár ios es-
t ímulos e pressões e as cr ianças  
conv ivem com este processo des-
de que nascem. Ta l ,  pode provo-
car  d i f icu ldades de atenção e con-
centração,  fundamenta is  em todos 
os aspetos da nossa  v ida .  

Deste modo cr iamos este bolet im 
de forma a  or ientar  os pa is  e 
educadores a  adotar  estratég ias  
educat ivas e comportamenta is  
que promovam o sucesso acadé-
mico e  nas  at iv idades d iár ia s das  
cr ianças .  
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Dormir as horas necessárias  
 
- Uma medida importante para que 
uma criança mantenha níveis de 
atenção e concentração suficientes 
é que tenha um sono reparador, 
caso contrário terá mais dificulda-
des durante o dia em manter-se 
atento e mostrará mais inquietação 
e irrequietude. 
 
 

Práticas educativas  
- Focar a atenção nos aspetos posi-
tivos da criança; 
- Estabelecer regras claras, e sim-
ples; 
- As recompensas e punições de-
vem ser imediatas; 
- Evitar críticas frequentes e não 
cobrar os resultados mas sim  em-
penho e dedicação; 
- Auxiliar com as tarefas e o estudo 
em casa. 
 

 
Ambiente Familiar Tranquilo e 
Estruturado 
- Manter um ambiente familiar tranqui-
lo com uma rotina diária sem muitas 
alterações, favorece a serenidade das 
crianças (horários estáveis para as re-
feições, para dormir, para ver televi-
são, para fazer os trabalhos de casa, 
etc.). 
 
 

 

Realizar atividades de “lápis 
e papel” 
 

- Realizar em casa tarefas semelhan-
tes às escolares (colorir, desenhar, 
escrever,…); 
- Fichas/atividades específicas para 
treino de atenção. 

Reduzir tempo de uso de vídeo-
jogos e televisão 
- Utilizar com moderação jogos de com-
putador e visualização de televisão; 
- Promover atividades ao ar livre. 
- Incentivar uso de brinquedos e jogos 
pedagógicos de acordo com a idade da 
criança e que favoreçam a atenção, con-
centração e outras capacidades cogniti-
vas (puzzles, dominós infantis, identificar 
diferenças, etc.); 
- Ler histórias à criança, fazendo posteri-
ormente questões sobre a história e per-
sonagens. 


