A pandemia da COVID-19 está a criar desafios
sem precedentes, a todos os níveis da sociedade. Indivíduos com perturbações do neurodesenvolvimento, como a Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA),
são particularmente vulneráveis ao sofrimento causado pelas medidas de distanciamento
e confinamento físico e social e podem exibir
dificuldades e problemas acrescidos.
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As crianças com e sem PHDA estão em casa
por razões que não entendem completamente,
a maioria delas podem sentir-se tristes, assustadas e até mesmo com raiva. Perderam o que
lhes era familiar: rotinas diárias, amigos, praticar
desporto, participar em atividades extracurriculares, festas, etc.
Para as crianças com PHDA que lutam naturalmente com o controlo de impulsos e a gestão
de emoções, é provável que elas sintam mais
dificuldades do que o habitual, apresentando
mais recusa em cooperar ou mais discussões
com todos sobre questões triviais.
As novas restrições impostas pela COVID-19
condicionaram uma necessidade de adaptação a uma situação previamente desconhecida,
colocando desafios importantes aos profissionais relativamente à melhor forma de manter e
prestar assistência a um grupo vulnerável que
carece dos seus serviços.
Sabemos hoje que uma elevada percentagem
de crianças e jovens com PHDA, não vai voltar
à escola este ano letivo e, mesmo os que voltarão, têm que se adaptar a um novo paradigma.
No seguimento do primeiro webinar “Quando
as crianças com PHDA vão à escola... em casa!”,
partilhamos algumas das dicas que foram apresentadas pelo Dr. José Boavida e pela Dra. Iane
Kestelman, sobre a gestão desta nova realidade
da aprendizagem à distância.
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ASPECTOS GERAIS
A informação geral sobre a Covid-19 é da
máxima importância, com a recomendação
de ser apenas a necessária e suficiente.
Deve evitar-se ter a TV ligada durante todo
o dia, sobretudo em canais noticiosos. O
excesso de informação pode levar a um
aumento do medo e ansiedade.

Deve explicar-se à criança o que é o coronavírus (SARS-CoV-2) e como se pode contrair a Covid-19.
Os vírus não são seres vivos, são agentes infeciosos que, para se reproduzirem,
necessitam dum hospedeiro. O coronavírus
não tem capacidade de se deslocar ou multiplicar de forma independente e a entrada
no nosso organismo faz-se por inalação
de gotículas ou por contacto manual com
superfícies contaminadas, seguido
do contacto das
mãos com a boca,
olhos ou nariz.

Uma dieta saudável e exercício físico regular contribuem para melhorar o estado
imunitário.
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Com base nos métodos possíveis de contágio, sugerem-se como mudanças comportamentais a adotar nos próximos meses:
Cuidados de higiene
reforçados (limpeza e
desinfeção frequente
das mãos).

Evitar o contacto das
mãos com os olhos, nariz
e boca.

Higienização regular
das superfícies (p.e.,
telemóveis, tampos
de mesas).
Etiqueta respiratória
(cobrir a boca e nariz com
lenço descartável sempre
que se tosse ou espirra ou
fazê-lo para a face interna
do cotovelo).

Fora de casa, tentar
manter distanciamento
físico dos outros.

Usar máscaras em
ambientes fechados
ou sempre que o
distanciamento é difícil de
assegurar.

Highlights | Quando as crianças com PHDA vão à escola... em casa!

ESTABELECER ROTINAS DIÁRIAS
Estabelecer um horário para cada criança (registar num quadro, feito à mão ou impresso,
colocando num local pré-determinado, p.e., na
porta do frigorífico ou num quadro de cortiça).
PLANO DIÁRIO
HORÁRIO

O horário deve incluir:

◾ As atividades diárias;
◾ Tarefas domésticas;
◾ Horas de aulas e estudo;
◾ Pausas para exercício físico;
◾ Pausas para snacks ou refeições.

Nas atividades académicas não se deve
focar no tempo destinado, mas sim, nas
tarefas que se querem feitas (p.e., uma
ficha de matemática, ler 5 ou 10 páginas
dum livro).

No caso das crianças/adolescentes com
PHDA, que geralmente não têm motivação
para coisas que não querem fazer ou não
gostam, pode ser mais difícil a adesão a
rotinas rígidas. Flexibilizar um pouco pode
ser uma solução mais eficaz.

OBJECTIVOS

TO DO

NOTAS

Assegurar que a criança dorme o número
de horas suficientes. Evitar sestas, pois
podem interferir com os ciclos de sono.
A cama é para dormir, eventualmente ler.
Evitar a associação cama/ecrãs. Se surgirem dificuldades em adormecer, reduzir
o acesso aos ecrãs pelo menos 1h antes
de deitar.
Se persistirem, fale com o seu médico. Ele
poderá ponderar a necessidade de outras
medidas como, por exemplo, uso de melatonina.

Desfrutar de mais tempo em família ao
fim do dia.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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ESTABELECER ROTINAS DIÁRIAS:
MEDICAÇÃO
Deve manter a medicação habitual, administrada da mesma forma e nos mesmos
horários.

Em particular, não suspenda a medicação
com base num comportamento aceitável.
A PHDA não é um problema comportamental e a medicação não é um calmante!

Se achar que o esquema
terapêutico não está ajustado aos novos horários
ou se constatar perda de
efeito, não deve ser alterada a dose ou a prescrição sem consultar o
médico.
Na dúvida, contacte sempre o seu médico!

A PHDA é um problema da autorregulação e da função executiva e as dificuldades que
requerem medicação, são:

◾ Organizar-se e iniciar a tarefa;
◾ Focar-se no importante, manter e mudar
o foco quando necessário;

◾ Gerir o alerta, manter o esforço para cum-

prir tarefas, processar e elaborar informação com eficiência;

◾ Regular emoções e gerir a frustração;
◾ Usar memórias de trabalho e aceder à
memória;

◾ Monitorizar e autorregular as suas ações.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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ROTINAS DE ESTUDO:
ESCOLA… EM CASA!
É importante a escolha do local de estudo e a
remoção ao máximo dos estímulos que provoquem
distração.

Criar períodos formais
de estudo.
Alguma rotina é fundamental!

A secretária com tudo o que é preciso em cada dia.
A preparação deve ser feita de véspera.
Com base no tempo de concentração da criança/adolescente,
deve dividir as tarefas em partes
que ela consiga concluir.
Se ela for incapaz de se concentrar por mais de 20 minutos, faça
pausas rápidas, de acordo com a
faixa etária.

Oferecer incentivos (reforço positivo) para a conclusão do trabalho solicitado como, por exemplo, um
tempo a mais de uso do tablet/computador para
jogos ou outras atividades do agrado da criança.

Use as redes sociais para interação social. O distanciamento
social pode conduzir à solidão.
Se a criança sente falta dos amigos da escola ou da família, use
as redes sociais e os telemóveis
para comunicar.
Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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Para 1 hora de estudo, por exemplo, criar 3 períodos de 20 muitos
com intervalos de 5 minutos para
lanche ou alguma necessidade de
movimento.
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TEMPO DE ECRÃS
Embora os limites ainda continuem a ser importantes, é compreensível que, em circunstâncias
particulares de muito stress, o uso dos ecrãs provavelmente aumente.
Aqui estão algumas dicas para ajudar a manter este uso de forma positiva e útil.

Entre em contato com os professores para se aconselhar sobre atividades educacionais online e offline
recomendadas para os seus filhos.

O uso da tecnologia não deve reduzir o tempo
necessário para o sono, atividade física, leitura
ou contactos familiares importantes.
Defina tempos para videojogos online com os amigos ou para usarem as redes sociais.

Planeie uma certa quantidade de tempo de ecrã
diário e permita um tempo de bónus.
Na prática:

◾ Se deseja que os seus filhos tenham três horas

diárias nos seus dispositivos fora dos trabalhos escolares, tente fornecer-lhes uma linha
de base de, por exemplo, 90 minutos.

◾ Eles podem ganhar tempo extra a partir da

conclusão de tarefas domésticas e escolares.

◾ Se discutir e não conseguir desligar os dispositivos conforme planeado, não irá ganhar o
tempo extra combinado.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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Redes Socias:
Use as redes sociais de forma
positiva. Contacte com vizinhos,
amigos e entes queridos.
Use as redes sociais para interação social. O distanciamento
social pode conduzir à solidão. Se
os seus filhos sentem falta dos
amigos da escola ou da família,
use as redes sociais e os telemóveis para comunicar.
Use as redes sociais em conjunto. Esta é uma ótima oportunidade para monitorizar o que seus
filhos mais velhos estão a ver e
a aprender.
Selecione sempre conteúdos de
fontes oficiais e com qualidade!
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POSSÍVEIS BENEFÍCIOS
E DIFICULDADES DAS CRIANÇAS
COM PHDA EM APRENDIZAGEM...
EM CASA!
Possíveis benefícios:

Possíveis dificuldades:

✅ Oportunidade para descobrir e adaptar

⚠ Trabalho mais independente e menos

novas estratégias ou formas de estudo
que resultem;

✅ Possibilidade de agendar trabalhos

escolares durante a melhor hora do dia,
frequentemente quando a medicação
estiver a fazer o máximo efeito;

✅ Possibilidade de adaptar o ritmo de trabalho de cada criança às tarefas;

✅ Capacidade de minimizar interrupções
e distrações (ambiente selecionado e
estruturado);

✅ Possibilidade de dividir as tarefas maiores em “porções” menores;

✅ Possibilidade de trabalhar com um dos

pais numa lógica de 1 para 1 e não com
uma turma de mais de 20;

✅ Mais oportunidades para pausas e para

estruturado;

⚠ Uso de ambientes inadequados para
aprender, como o sofá da sala;

⚠ Uso de um computador doméstico com

acesso fácil à internet, jogos, e-mail,
YouTube, redes sociais, etc.

⚠ Má função executiva que pode asso-

ciar-se a dificuldades em compreender
instruções, dividir tarefas maiores, organizar-se, gerir o tempo, priorizar tarefas,
iniciar e concluir o trabalho, esquecer
os TPC e ser incapaz de definir metas
a longo prazo;

⚠ Menos autorregulação significa uma
maior necessidade de suporte e estrutura externos que serão mais difíceis
de obter;

se movimentar enquanto trabalha;

⚠ Mais fácil ceder com menos responsa-

tração em algumas atividades online.

⚠ O papel desadequado dos pais que se

✅ Possibilidade de melhoria da concen-

bilidade imediata;

tornam professores prejudicando o normal relacionamento pais - filhos.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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DICAS PARA PAIS DE FILHOS
COM PHDA A FREQUENTAREM
AULAS... EM CASA!
Como pai ou mãe, precisará de se envolver mais com a aprendizagem do seu filho, ajudando na
criação duma estrutura e duma rotina diária de trabalho. Partilhamos algumas estratégias:

Antes do início das aulas:

Durante as aulas:

Verificar se o horário de sono é o mais consistente possível.

Usar um relógio/cronómetro para períodos
de trabalho e intervalos.

Assegurar estrutura. Trabalhe no mesmo
local e no mesmo horário todos os dias e
limite as distrações.

Usar lembretes electrónicos, ou similar,
para cumprir os horários e as datas de
entrega dos trabalhos.

Programar o horário de trabalho para ser
mais intensivo quando a medicação estiver
a fazer efeito.

Imprimir instruções escritas. Rever e sublinhar os pontos importantes e consultá-los
com frequência.

Usar exercícios aeróbicos antes de iniciar
o trabalho para aumentar o foco.

Fazer destaques com marcadores nas instruções, se as mesmas forem muito longas.

Depois das aulas:
Recompensar diariamente após
o final do horário de trabalho
(elogio, reconhecimento público,
pequenas cedências).
Rever os progressos periódicamente e decidir o que precisa
ser melhorado.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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DICAS PARA PROFESSORES:
ENSINAR CRIANÇAS COM
PHDA... EM CASA!
É importante que os professores saibam que as
crianças e jovens com PHDA têm dificuldades com
a função executiva. Estas dificuldades envolvem:

◾ Organizar-se e iniciar a tarefa;
◾ Focar-se no importante, manter e mudar o foco
quando necessário;

◾ Gerir o alerta, manter o esforço para cumprir
tarefas, processar e elaborar informação com
eficiência;

◾ Regular emoções e gerir
a frustração;

◾ Usar memórias de trabalho e aceder à memória;

◾ Monitorizar e autorregular

Haverá uma redução da estrutura
habitual com as atividades online.
Os alunos terão maior dificuldade em iniciar o trabalho, compreender e não interpretar mal
as instruções, manter-se concentrados e motivados para concluir
as tarefas, dividir tarefas maiores em etapas mais pequenas e
gerir o tempo necessário para
cada atividade.
Com menos supervisão e responsabilização terão mais dificuldade em cumprir.

as suas ações.

Os pais verão que a aprendizagem online trará mais stress.
Como os estudantes com PHDA têm menos capacidade de funcionamento executivo e autorregulação do que os outros, a aprendizagem online será
um desafio maior.

Também é importante que os professores compreendam que muitos pais de alunos com PHDA
também podem ter PHDA ou outras dificuldades.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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Não só precisarão muitas vezes
de assumir um papel que não é
deles (professor), mas também
de implementar a necessária
estrutura, gerir o tempo, prestar
as contas necessárias, além de
resolver os problemas que forem
surgindo.
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DICAS PARA PROFESSORES:
ENSINAR CRIANÇAS COM
PHDA... EM CASA!
Os professores devem:

Durante as aulas:

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Começar resumindo o objetivo de cada tarefa.
Os alunos com PHDA envolvem-se mais quando
compreendem o objetivo dos exercícios.
Enumerar os aspetos mais importantes da tarefa e adicionar mais detalhes posteriormente.
Fornecer instruções que podem ser impressas
em tópicos fáceis de entender.
Tornar a experiência de aprendizagem online o
mais multissensorial possível.
Optar, se possível, por tarefas menores e mais
curtas, com menos etapas.
Fornecer uma lista com as etapas principais do
processo.
Ajudar os alunos a dividir tarefas maiores e a
gerir o tempo individualmente.
Permitir erros menores em trabalhos complexos.
Fornecer uma lista de verificação visual das etapas necessárias para concluir a tarefa.
Ser flexível nas datas de entrega dos trabalhos,
quando o volume de tarefas é muito grande.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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Comunicação com a família
e aluno:
Reconhecer que os pais podem
precisar de fazer parte da cadeia
de comunicação.
Perguntar à criança e aos pais
onde eles antecipam problemas
e de que forma podem ajudar.
Partilhar dicas de como os pais
podem criar mais estrutura.
Assegurar a compreensão das
instruções e garantir que não houve má interpretação ou falhas de
comunicação.
Saber que quanto mais imediatos
os comentários e elogios pela
conclusão, melhor.
Atuar positivamente e ter empatia com a criança. Deste modo,
ela não precisará agir com comportamento opositivo para obter
a sua atenção.

