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Com o encerramento das atividades educativas presenciais, decretado pelo Governo em 16 de 

março, seguido pelo estado de emergência nacional, as vidas de todos nós sofreram uma 

alteração profunda e todos ficámos confinados em casa. 

Durante este período, a equipa CIOS desenvolveu um plano de trabalho que se foi reajustando 

a esta realidade de interação e de trabalho, mas procurando que todas as opções e decisões 

tomadas fossem de grande coerência com o nosso compromisso com as crianças, com as 

famílias, com a comunidade, num compromisso social e ético que norteia a educação de 

infância. 

No espírito de cooperação e diálogo que muito valorizamos pedimos a colaboração das famílias 

para através de um questionário nos poderem dar conta da sua situação relativamente ao bem-

estar durante o confinamento, incluindo o processo de suporte à aprendizagem das crianças em 

casa assegurado pelo CIOS e, finalmente, se pronunciassem sobre a intenção de regresso das 

crianças. 

Numa análise preliminar apresentamos aqui os dados que consideramos mais expressivos e 

significativos de modo que, de modo mais alargado, se possa percecionar o sentir das famílias e 

também construir o elo entre as decisões individuais, o quotidiano no CIOS e reconstruir uma 

nova rotina das crianças. O seu bem-estar e segurança são basilares, o seu regresso é um direito 

que todos juntos e em diálogo informado e permanente confiamos que continuaremos a 

assegurar. Oportunamente iremos aprofundar a análise qualitativa das perguntas abertas. 

Agradecemos a cada uma das 120 pessoas (72,8% dos utentes) a participação e resposta ao 

questionário. 

 

A Direção 

Alexandra Marques 

Júlia Santos 
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N.º respondentes por resposta educativa (creche, educação pré escolar) 
 

As 120 respostas distribuíram-se como se apresenta no quadro seguinte. 

 

 

A resposta de famílias com filhos em creche foi dada por 80,20% enquanto que no caso da 

educação pré-escolar significa 76,08% de participação. 

 

 

Acolhimento de outras pessoas em casa 
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Situação face ao emprego e benefício de medidas excecionais 
 

Nesta questão procurou-se conhecer a situação laboral do agregado familiar (pai, mãe, outro 

cuidador principal da criança). Foram consideradas também as situações que se isncrevem nas 

medidas excecionais de proteção dos postos de trabalho e de rendimento da família criadas 

pelo Governo durante a pandemia, a saber: assistência a família com crianças menores de 12 

anos, teletrabalho e lay-off simplificado. 

 

 

Salienta-se que das 120 pessoas existem 79 delas que exercem o seu trabalho em regime de 

teletrabalho (43 mães e 36 pais). 

Durante o período de encerramento do Centro a distribuição de benefício da medida de 

assistência à família abrangeu 22 progenitores (15 mães e 7 pais). 

Em situação de desemprego regista-se o total de 22 pessoas (15 mães, 6 pais 1 1 outro cuidador). 

 

Apoio psicológico ou psiquiátrico durante o confinamento 
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Apoio de outras instituições/entidades 
 

A esta perguntas registaram-se 117 respostas das quais 106 pessoas afirmam não estar a receber 

qualquer apoio. 

Embora 67 pessoas esteja sobretudo a assegurar o apoio ao estudo de filhos menores apenas 5 

delas referem estar a receber apoio para essa tarefa. 

 

 

 

Perceção do bem estar dos adultos do agregado familiar 
 

Para esta questão utilizou-se uma escala de 1 a 5 em que 1 - Bem-estar geral extremamente 

perturbado; 5 - Bem-estar geral totalmente preservado. 
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Perceção do bem estar das crianças do agregado familiar 
 

A exemplo da questão anterior as respostas foram dadas de acordo com uma escala de 1 a 5 

em que 1 - Bem-estar geral extremamente perturbado; 5 - Bem-estar geral totalmente 

preservado. 

  

Frequência de atividades de aprendizagem em casa 
 

Após uma pergunta aberta em que as famílias puderam descrever do modo livre o modo com 

asseguraram a aprendizagem das crianças em casa procurámos compreender quais as mais 

adotadas, de acordo com uma lista proposta por nós. 

• Atividades plásticas (e.g. desenhar; pintar; recortar, rasgar e colar; modelar; etc.). 

• Atividades motoras (e.g. utilização de vídeos; jogos; dança; etc.) 

• Leitura e exploração de histórias (e.g. utilização de vídeos, livros, etc.) 

• Ouvir música e cantar 

• Brincar ao faz de conta 

• Atividades integradas na rotina doméstica familiar (cozinhar; arrumar; limpar; 

refeições conjuntas; preparação da rotina do sono; rotina de higiene e autocuidado; 

etc.) 

• Jogos de mesa (com regras e jogadas em família) 

• Saídas curtas à rua 

• Contacto com amigos e familiares (telefonemas, vídeochamada) 

• Registo escrito da fala da(s) criança(s) 

 

Sobre cada categoria pediu-se aos respondentes que utilizassem a seguinte escala: nunca, 

raramente, ocasionalmente, regularmente, muito frequentemente.  
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Desta lista obtivemos a seguinte distribuição e resultados: 

 Nunca Raramente Ocasionalmente Regularmente Muito 
frequentemente 

Atividades plásticas 1 9 26 48 36 

Atividades motoras 1 3 19 61 36 

Leitura e exploração de histórias 1 4 19 53 43 

Ouvir música e cantar 1 5 24 49 41 

Brincar ao faz-de-conta 2 8 28 44 38 

Atividades integradas na rotina doméstica familiar 1 1 16 51 51 

Jogos de mesa 19 25 39 25 12 

Saídas à rua 8 24 27 41 20 

Telefonemas, videochamada 1 3 22 45 49 

Registo escrito da fala da(s) criança(s) 41 36 20 18 5 
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Preocupação atual com a saúde e o desenvolvimento da criança 
 

As respostas foram dadas numa escala de 1 a 5 em que 1- Extremamente preocupado e 5- Nada 

preocupado. 

 

 

 

Preocupação atual com a aprendizagem da criança 
 

As respostas foram dadas numa escala de 1 a 5 em que 1- Extremamente preocupado e 5- Nada 

preocupado.  
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Audição da criança 
 

Considerando o direito da criança em ser ouvida e em participar na sua aprendizagem 

questionou-se as famílias com que frequência, ao longo da última semana, perguntaram à 

criança que atividades e como desejam realizá-las.  Em 47% das situações, as crianças são 

ouvidas pelos pais. 

 

 

 

 

 

 

Principais conquistas/aprendizagens que observa na criança 

 

Destacamos algumas das conquistas/aprendizagens que mais foram referidas pelos pais. 

 

• A paciência, compreensão e autonomia 

• Aumento da cumplicidade entre irmãos  

• Brinca mais com os irmãos, pois agora passa mais tempo com eles. 

• A relação entre irmãos ficou mais próxima e afetuosa depois de tanto tempo em casa, 

juntos. 

• Relação de afetos entre pais/filhos. 

• Colabora mais na rotina diária da casa; sinto-a mais compreensiva. 

• A capacidade de adaptação à nova situação, resolução de conflitos e brincadeiras mais 

complexas.  

• Compreensão, expressão, sensibilidade, exploração e curiosidade, acompanhado por 

um bom desenvolvimento motor. 

• Muito mais perguntador e muito curioso 

• A forma como recebe a informação de como devemos viver nestes dias, acho que 

aceitou muito bem apesar de não ser fácil.  

• Tem saudades dos colegas e professores, mas continua a dizer que não se importa de 

ficar em casa 

 

• Aprender a escrever o nome, alguns números.  

• Desenvolvimento da fala. 
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• Desenvolvimento da fala e o enquadramento lógico com que, repete as palavras que 

ouve com mais frequência. 

• Começa a falar e expressar se melhor, reconhece alguns animais e imita.  

• Aumento elevado de vocabulário que utiliza e reconhece. 

• A linguagem também está mais rica em vocabulário. 

• Percebe cada vez mais o que a rodeia, percebe as palavras apesar de ainda não falar. 

• Notamos desenvolvimento no raciocínio e forma de se expressar.  

• Mais comunicativo, muito atento e memoriza bem tudo o que fazemos ou dizemos. 

• Aprendeu a contar melhor , a pintar melhor, faz bem os contornos, fala mais a língua 

Italiana.  

• Já sabe escrever o seu nome, aprendeu algumas letras do alfabeto e está 

extremamente comunicativo  

• Maior capacidade de argumentação e de comunicação /fala 

• Muitas palavras novas,  aprendizagem do ritmo das músicas. 

• Consegue pintar desenhos dentro dos contornos com muito mais perfeição e os 

próprios desenhos começaram a ganhar formas mais percetíveis.  

• A imaginação e criatividade nas brincadeiras de faz de conta. 

• O uso da imaginação na criação de histórias e brincadeiras. 

• Com mais tempo e liberdade de brincar livremente, plantar, semear e fazer muitas 

experiências nesse sentido. 

 

• Adaptou-se bem ao ensino a distância, gosta de cumprir de forma perfeccionista os 

trabalhos propostos pela educadora, o que já sucedia em contexto escolar 

• Aprendizagem informáticas  

 

• Autonomia na escolha dos materiais acabou por ajudá-la a desenvolver. 

• Autonomia nas brincadeiras e capacidade de escolha e decisão nas tarefas propostas 

• Fazer a cama sozinha. Despir se é vestir se sozinha. Ajudar na lida da casa.  

• A capacidade de imitar os sons que houve, maior capacidade de tomada de decisão, 

maior autonomia na higiene diária e na alimentação e regulação do sono. 

• Quer ir a casa de banho sozinha. Gosta de ajudar na cozinha! Gosta de "ler" as histórias 

aos pais! 

• Está mais autónomo, consegue brincar sozinho com os bonecos ou com os carros imita 

os barulhos e fala "a sua maneira". 

• Brinca muito sozinha ao faz de conta e conta histórias aos bonecos, folheando os 

livros. 

• Autonomia melhorou muito (vestir-se sozinho, lavar os dentes sozinho) e melhoria da 

destreza na realização de atividades também com a ajuda da interação diária com o 

irmão mais velho.  

• Alimentação mais diversificada e maior autonomia em diversas tarefas. 

• Interesse nas tarefas domésticas 

• Em termos de autonomia no vestir/despir também notamos melhorias. 

• Aprofundou a capacidade de brincar sozinho no contexto doméstico bem como adquiriu 

uma maior autonomia nas tarefas pessoais e domésticas 
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Avaliação do serviço educativo a distância prestada pelo CIOS 

 

A fim de compreender qual a perceção das famílias relativamente ao modo como foi prestado 

o serviço educativo foram inquiridas as famílias sobre as seguintes dimensões: 

 

Utilidade das interações para as atividades de cuidado, educação e suporte à 
aprendizagem da criança 

 

 Inútil Nada 
útil 

Indife
rente 

Útil Muito 
útil 

Manter contacto com equipa CIOS por  
videochamadas 

3 3 16 69 29 

Manter contacto com outras famílias por 
videochamada 

3 4 40 58 15 

Manter contacto entre crianças por 
videochamada 

2 4 25 53 36 

Partilha de atividades e recursos de apoio à 
aprendizagem 

1 2 9 64 44 

Partilha de documentação pedagógica 1 4 9 60 46 
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Nível de satisfação geral 
 

As respostas foram dadas numa escala de 1 a 5 em que 1- Extremamente insatisfeito e 5 – 

Extremamente satisfeito.  

 

 

Intenção de regresso ao CIOS 
 

Após estes dois meses de ausência e num contexto de pandemia, perante a reabertura do 

Centro coloca-se a todos o desafio da decisão. A resposta a esta questão evidencia uma 

tendência de dúvida para a maioria das famílias a que a equipa do CIOS dará a maior atenção e 

procurará dar o devido suporte, de modo a que as crianças possam retomar, como é seu direito 

e necessidade, o contacto com outras crianças e adultos, em segurança e protegida. 
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Numa análise provisória dos dados sublinhamos que os principais motivos apresentados para a 

decisão são os seguintes: 

Não Ambos os progenitores ou um deles encontra-se em teletrabalho e por receio 
de contágio preferem ficar em casa ou aguardar a evolução nas próximas 
semanas para decidir. 
Não é seguro as crianças tão pequenas estarem juntas porque não conseguem 
manter distanciamento de 2 metros. 
Vão permanecer a trabalhar em casa mas consideram que a socialização é 
muito importante; e ponderam ir um ou outro dia ao CIOS. 
Estão desempregados e/ou cuidar de pessoa de risco. 
Dúvidas e receios sobre o contágio. 
Receio de uma nova vaga, agora mais acentuada nas crianças 

Sim (creche) Apesar da preocupação com a saúde parece aos pais ser necessário o regresso 
à escola 
Minha filha precisa de escola e professores. 
Melhor acompanhamento de profissional da área educativa,  
Os dois pais trabalham e não têm nenhum suporte seja familiar ou de outro 
género. 
Queremos que volte para a Creche por tudo o que oferece a nível pedagógico, 
no entanto, temos alguns receios quanto às medidas preventivas que 
naturalmente se têm de tomar. 
Tenho receio, mas terei de ir trabalhar. 
Temos uma excelente imagem e confiança no CIOS que não foi abalada pela 
situação do COVID-19 

Sim 
(educação 
pré-escolar) 

A confiança de que o regresso será feito cumprindo todas as regras de 
segurança possíveis e sabendo que os profissionais vão ser incansáveis para 
garantir que tudo corra bem. 
O pediatra recomendou e pais confiam com base em estudos que estão  
Acredito que nessa altura não existirá qualquer perigo para a saúdo do nosso 
filho. 
Ajudar os pais a voltar ao trabalho a 100% e pelo bem estar emocional da 
criança  
Ambos os pais trabalham e todas as pessoas que ajudaram a tomar conta da 
criança também retornam ao trabalho. O Estado não dá qualquer tipo de apoio 
para esta faixa etária para que um de nós possa ficar com ela. 
As crianças precisam voltar as suas rotinas, as aprendizagens, aos amigos.  
Necessidade da criança socializar e desenvolver atividades no âmbito escolar.  
Convívio com educadoras e amigos de sala faz com que desenvolvam as suas 
capacidades e saibam lidar com os desafios e frustrações.  
Tem irmãos mais velhos que permanecerão em casa mas ponderam regressar 
no final de junho ou início de julho. 
Grande exigência e pressão de trabalho a partir de casa por parte dos pais. 
Falta de tempo para um acompanhamento sistemático e integral devido ao 
teletrabalho.  
Reduzir o tempo de ecrãs que esta situação impôs. 
O isolamento é prejudicial ao desenvolvimento da criança. 
O regresso gradual ao trabalho. 
País a trabalhar e retomar a rotina 
Para melhor interação para quando transitar de escola. 
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Acredito que irão tomar todas as precauções e cuidados necessários para a 
volta em segurança de todas as crianças  
Porque não há alternativa 

Não sei Ainda estamos a ponderar se o nosso filho deverá permanecer em casa até 
ao final do mês.  
Estamos a aguardar pela decisão concreta do Estado, bem como as 
indicações do CIOS relativa às medidas de segurança e integração para 
tomarmos a nossa decisão.  
A partir de 1 de Junho em princípio sim (quando termina o apoio do governo 
para o apoio a família), mas vamos tenta perceber se os números não sobem. 
Ainda tenho receio do contacto direto 
Alguns dias poderemos colocá-la, mas poderemos ter alguns dias disponíveis 
na semana e nesse caso optaremos por ficar com ela. 
Andar  nos  transportes públicos. 
Caso ainda esteja em teletrabalho, vou optar por permanecer com a minha 
filha em casa.  
O meu receio está pautado, especialmente, no fato de ainda não haver 
vacina para a Covid19. 
Embora nós achemos que é muito importante para ele frequentar a escola 
após o confinamento ainda não sabemos o que fazer  
Enquanto houver a ameaça de contágio por COVID há sempre uma grande 
preocupação e as crianças com 3 anos não se podem afastar umas das outras 
nem se podem proteger. 
Estamos um pouco indecisos, porque julgamos que as crianças juntas serão 
um foco de fácil propagação da doença. Por outro lado, não podemos 
esperar que haja uma vacina para continuar com a nossa vida... 
Vamos adiar a decisão para junho. 
Estamos todos preocupados com a situação que estamos a viver e em 
consciência que nós, adultos, fazemos o melhor que sabemos e podemos 
para nos proteger, mas que eles tão pequeninos, apesar de não serem do 
grupo de risco, também podem ficar doentes e dependem de nós para os 
proteger. 
Receberam conselho do pediatra para não regressar. 
Julgamos que se existe restrição ao convívio presencial nos adolescentes, não 
consideramos totalmente seguro a abertura às creches e pré escolas.  
Ainda que surja informação de as crianças terem alguma aparente 
imunidade, podem perfeitamente ser portadoras do vírus trazendo para casa 
até nas suas roupas, calçado etc.... 
Sendo estas idades tão carentes de afetos, não considero que a abertura de 
creches e jardins de infância seja benéfico para as crianças. 
Estamos a ponderar aguardar um tempo para saber como está a correr a 
adaptação às novas medidas para a frequência da creche. Preocupa-me o 
cumprimento das medidas de afastamento social de pares e cuidadores na 
saúde emocional/afetiva das crianças. 
Receio que com as orientações da DGS a vivência na creche se torne 
"esterilizado" e "regrado" de tal forma que as crianças não se possam tocar 
ou tocar educadoras e auxiliares, partilhar brinquedos, agir 
espontaneamente, abraçar, etc 

 


