SER MÃE EM TEMPOS DE COVID
Entrevista a uma Mãe de 3 alunos do
Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova

A D. Vânia Vieira é mãe da
Naira Sofia do 1º ano, da
Fabiana do 4º ano (na EB 1 do
Passal) e do Luciano do 7º ano
(EB2/3)
Entrevista efetuada por
Profa Dilma Santos
EB 1 de Passal

1. Como se sente relativamente a este tempo de “Estudo em casa”?
D. Vânia: Sinto-me tranquila, tal como os meus filhos. É evidente que esta é uma
situação complicada e agora é que damos mérito
aos professores, mas tudo se consegue. No início foi
mais complicado e difícil a gestão de horários e a
organização das tarefas dos três, mas depois de

No início foi mais
complicado … mas depois
de tudo organizado passou
a ser muito fácil de gerir

tudo organizado passou a ser muito fácil de gerir. Às
vezes é mais difícil para os meninos, nomeadamente
para a Naiara, 1º ano, porque tem dificuldade em perceber a minha letra manuscrita,
está mais habituada à letra dos livros. Mas está sempre motivada para trabalhar,
tanto ela como a irmã. Quando a professora envia os trabalhos cedo para o dia
seguinte ela quer fazer logo naquele dia!

2. Como realizam as tarefas escolares?

D. Vânia: Para a realização das atividades usamos um telemóvel para os três
meninos. Todos os dias passo as atividades para os cadernos das meninas,
nomeadamente da Naira que está no primeiro ano, a Fabiana já passa alguns
exercícios. O Luciano, no 7ºano já é mais autónomo.
Todos os dias passo as
atividades para os
cadernos das meninas

Quando tenho mais tempo copio as questões, quando os
meninos têm mais trabalho passo só o número das
questões para darem as respostas.
Até organizei uma capinha dividida por disciplinas para ser

mais fácil a orientação das atividades. Quando têm dúvidas, vamos consultar os
manuais e os cadernos da escola.
A entrega dos trabalhos é feita através de fotos tiradas no mesmo telemóvel e
posteriormente enviadas por email para os professores. O Luciano, trabalha por
mensagens em algumas disciplinas, com a plataforma Classroom, realiza as tarefas
e envia-as.

3. Como organizam as rotinas e conciliam outras atividades?
4.
D. Vânia: De manhã levantam-se e a primeira coisa que fazem é a higiene, tomam o
pequeno-almoço e vão para o estudo em casa. Normalmente a Fabiana (4ºano)
assiste às aulas da irmã. Se o Luciano não tem aulas síncronas, eu aproveito para
nesse tempo passar as fichas para os cadernos das meninas. Se entretanto, tiverem
dúvidas eu vou ajudá-las. A preparação do almoço é tranquila, porque o pai, que está
em casa, também ajuda muito. Ao almoço cada um arruma o seu prato, todos
ajudam a arrumar a cozinha. Após o almoço, de tarde vão todos fazer os trabalhos,
eu estou presente para os ajudar e tirar dúvidas, quando não sei ajudar vamos
procurar respostas nos manuais ou nos
cadernos, como já referi. Há dias em que
interrompemos os trabalhos das meninas
porque o Luciano tem aulas síncronas,
nesse intervalo as meninas vão para o
quarto brincar, dançar, fazer puzzles...

Há dias em que interrompemos os
trabalhos das meninas porque o
Luciano tem aulas síncronas,
nesse intervalo as meninas vão
para o quarto brincar, dançar,
fazer puzzles...

Já saíram duas vezes à rua para
andarem de patins e de bicicleta, mas
com todas as precauções. depois retomam o trabalho quando o irmão termina as
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aulas síncronas. Contudo se eu conseguir passar os trabalhos todos no dia anterior,
elas têm mais tempo para brincar, ver séries e fazer exercício físico…
Com força de vontade toda a gente consegue se pensarmos que os nossos filhos são
a nossa prioridade.

5. Já que a escola em casa está a correr tão bem convosco e apesar das
dificuldades consegue gerir tudo, que sugestões deixaria a outros pais?

D. Vânia: Em primeiro lugar temos que dar valor devido aos professores, temos que
entender que para os professores também não está a ser fácil, já antes não era então
agora ainda pior.
Depois só posso dizer a outros pais que tentem fazer como eu faço, sendo que gerir
horários é muito importante, bem como uma boa organização do dia.
É certo que por vezes atrasamos o nosso trabalho
Temos que deixar de lado as redes
sociais neste momento e dedicar
esse tempo aos nossos filhos e
mesmo as tarefas em casa se não
se fizerem hoje fazem-se amanhã.

de casa e as nossas tarefas normais, mas com força
de vontade conseguimos chegar lá.
Temos que deixar de lado as redes sociais neste
momento e dedicar esse tempo aos nossos filhos e
mesmo as tarefas em casa se não se fizerem hoje
fazem-se amanhã.

Temos que ter consciência que a nossa rotina, neste momento, é esta. É difícil, mas
aconteceu e ninguém estava à espera, A vida não é feita só de bons momentos,
temos que aprender a gerir as dificuldades. Temos que saber gerir!

Observações: Quando a câmara municipal distribuiu os tablets e soube que não
iam emprestar aos meus filhos, porque fui sincera e disse que tinha internet,
senti uma enorme injustiça. Mas não me deixei ir abaixo, essa injustiça tornoume mais forte e deu-me mais força para ajudar os meus filhos nesta etapa, se
tinha que ser apenas com um telemóvel, assim iria ser, os meus filhos iriam
fazer sempre todos os trabalhos.
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