
 

 

 

 

Na sequência do que realizámos o ano letivo passado, através da Escola de Pais, queremos dar 

continuidade ao projeto e conseguir chegar a um maior número de famílias através de temáticas de 

grande interesse para o desenvolvimento pessoal, emocional e social das crianças e jovens. É um projeto 

dinamizado pelo subgrupo da Educação da Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica. 

Este ano apresentamos a Escola das Famílias 2017. É um conceito que pretende contribuir, através dos 

diferentes saberes, para o desenvolvimento psicológico, académico e social da pessoa e para o bem-

estar em família. A família, a escola e a comunidade são espaços onde emergem saberes diversos e onde 

cada pessoa tem um papel formativo e informativo essencial. Surge, por isso, a proposta de promoção 

destes espaços através da Escola das Famílias, um lugar de partilha de saberes e experiências.  

Hoje só faz sentido uma proposta que integra as famílias nas suas múltiplas conjugações onde pais, 

mães, avós e outros cuidadores participam na educação das crianças e jovens.  

As temáticas escolhidas têm como finalidade ir de encontro aos interesses e preocupações mais comuns 

das famílias. A Escola das Famílias 2017 para além das sessões presenciais vai elaborar um conjunto de 

artigos fundamentais que irão apoiar e tornar as sessões presenciais mais construtivas, permitindo um 

ponto de partida para a reflexão conjunta e debate. 

Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro irão ser divulgados artigos mensais e a partir de janeiro 

iniciaremos os seminários presenciais. Este ano terá um formato itinerante e serão convidados oradores 

de referência.  

Continuamos a contar com o excelente contributo da Escola de Yoga Sámkhya Benfica para o momento 

de relaxamento e introspeção inicial. Minutos essenciais que provocaram o “aquecimento” corporal e 

emocional para estimularem a nossa disponibilidade em ouvir, em partilhar, ou melhor dito em participar de 

forma ativa e efetiva. 

Com o objetivo de apoiar as famílias para lidarem com as diferentes dimensões inerentes aos processos de 

desenvolvimento das nossas crianças apresentamos o 3º artigo da Escola das Famílias 2017 

Boas festas! 

  



 

 

Mês de Dezembro 

Chegaram as notas, e agora? 

Com a chegada da época das festas, dá-se também o encerramento do primeiro período escolar e 

consequentemente a chegada das primeiras impressões face ao rendimento académico de crianças e 

jovens. Se por um lado pode ser a constatação do valor quantitativo do empenho e da dedicação, pode 

ser, por outro lado, um fator de stress e ansiedade quer para os/as protagonistas quer para as suas 

famílias. Em muitas situações, neste período de festas, as notas são igualmente utilizadas para premiar 

ou punir as crianças e jovens através das escolhas ou tipos de presentes a receber, fator que pode 

exponenciar a ansiedade ou 

desvirtuar o verdadeiro intuito do 

empenho académico.  

As notas no final do primeiro 

período devem, acima de tudo, 

constituir um sinal de alerta para 

as áreas onde as famílias devem 

incidir a sua atenção com o 

objetivo de redefinir estratégias 

e/ou mudar comportamentos ou 

metodologias. Existem, 

inclusivamente, situações em que 

ajuda da parte de entidades 

externas pode ser necessária: 

explicações, apoios pedagógicos ou 

ajuda de profissionais da área da 

psicologia podem ser 

substancialmente importantes para identificar as causas bem como concretizar métodos e estratégias 

para fortalecer quer a confiança quer a motivação para colmatar eventuais lacunas.  

É importante perceber que recorrer a este tipo de ajuda não deve ser, de maneira nenhuma, sinónimo 

de vergonha ou de alguma forma falha da parte das crianças, pelo contrário, pode ser muito vantajoso 

para toda a família, sobretudo porque evita o desgaste da relação familiar. Até mesmo os/as melhores 

estudantes têm áreas em que necessitam de suporte suplementar ou apoio em situações em que não 

estão emocionalmente tão disponíveis para os estudos. Por outro lado, pode ser apenas necessária uma 

intervenção pedagógica especifica que ajuda a desbloquear aprendizagens que estavam menos 

consolidadas e que por vezes são essenciais para aquelas que se seguem.  



 

 

 

As avaliações do final do primeiro período devem ser vistas como um primeiro olhar, abrangente, sobre 

aquilo que as crianças e jovens produziram durante os primeiros meses do ano letivo, mas, 

essencialmente, como uma bussola que guiará as intervenções complementares que a escola e a família 

deverão desenvolver daí para frente.  

Pode acontecer, igualmente, que, principalmente, nas mudanças de ciclo, o primeiro período possa 

corresponder a um fase de adaptação da parte das crianças, pelo que as notas poderão espelhar este 

aspeto, manifestando o esforço da criança ou jovem para se reorganizar e integrar novas relações com 

colegas e professores. A nível familiar pode ser interessante promover momentos em que se reflecte 

sobre as notas e o seu significado, tentando, também do ponto de vista afectivo, fazer convergir 

esforços para que alunos e alunas possam serenar e, dessa forma, vivenciar a escola de uma forma 

positiva e harmoniosa. Procurar no diálogo e na auto-avaliação os motivos para aquilo que correu 

menos bem e as razões que possam justificar determinada nota, são aspectos importantes para 

ultrapassar as dificuldades. Um acordo entre estudante e família com objetivos claros a cumprir  ao 

longo do período escolar seguinte, os quais vão sendo conversados com professores, podem, também, 

ser estratégias que promovem uma atitude responsável, quer para estudantes quer para as famílias e 

escola. Com certeza que essa postura irá reflectir-se no desempenho escolar. 

A pausa letiva do período do natal é, para além de um período de celebração e convívio familiar, uma 

época planeada para que crianças e jovens possam descansar, alhear-se da escola e preparar-se para o 

que resta do ano letivo, pelo que as avaliações devem ser vistas da mesma forma: reflectir numa 

primeira fase, celebrar e depois, sim, preparar e planear com os ajustes necessários, o resto do ano 

escolar. 

 

Boas festas! 

Um artigo do Subgrupo de Educação da Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica.  

 

 


