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10 curiosidades sobre o Carnaval 
 

 
 
1. Como surgiu o Carnaval no Brasil 
O Carnaval no Brasil teve origem no entrudo, que chegou ao país em 1641, no Rio de 
janeiro, junto aos portugueses. A festa acontecia nos três primeiros dias antes da quaresma 
e era dividido em dois tipos: popular e familiar. O entrudo popular era realizado nas ruas e 
havia o costume de se jogar água, ovos e farinha entre as pessoas. Já o familiar acontecia 
nas pernas e o costume era jogar "limão-de-cheiro" um nos outros.  
 
Há relatos históricos sobre a realização do entrudo em Pernambuco em meados do século 
XVI. No Rio de Janeiro, em meados do século XIX, a prática chegou a ser considerada 
crime e proibida nas ruas. Foi assim que surgiram os bailes em clubes e teatros. 
 
O primeiro baile de carnaval do Brasil aconteceu no Largo do Rocio, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1840. Ele foi organizado por uma atriz italiana que pretendia trazer ao Brasil 
algumas influências do carnaval veneziano. 
 
2. Por que as pessoas usam fantasia? 
O Carnaval brasileiro tem raízes europeias vindas da Roma antiga, onde havia a tradição 
de se festejar nas ruas em homenagem aos Deuses.  
 
Marcados por excessos desde sua origem, os foliões escapavam das punições usando 
disfarces. Na Itália do século XV, por exemplo, pessoas da nobreza usando máscaras 
escondiam a identidade para conseguir cair na gandaia nos bailes da corte. 
 
O que começou com o uso de máscaras e perucas é hoje uma das principais atrações do 
Carnaval: as fantasias. É claro que, com o tempo, o intuito passou a ser usar roupas 
engraçadas e malucas chamativas também. 
 
3. O que é a “quarta-feira de cinzas”? 
A Quarta-feira de Cinzas marca o fim definitivo do Carnaval no Brasil e o início da 
Quaresma. Ela tem esse nome porque havia o costume de se marcar a testa dos fieis com 
as cinzas de uma fogueira em sinal de penitência que horror, gente. 
 



4. Por que as escolas de samba têm a “ala das baianas”?   
Os desfiles das escolas de samba sempre trazem uma ala que homenageia as mulheres 
baianas, com seus vestidos brancos de saia longa e rodada. O costume relembra as 
senhoras que abrigavam os sambistas quando esses ainda eram marginalizados pela 
sociedade. 
 
A ala precisa ter, pelo menos, 50 baianas nas escolas de São Paulo e 70 nas do Rio de 
Janeiro. Caso não cumpra o requisito, se perde 0,5 ponto na apuração carioca e 0,1 na 
paulista.  
 
5. Quando começaram os desfiles no sambódromo do Rio de Janeiro e São Paulo? 
Todos os anos acontecem nas capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro os desfiles das 
escolas de samba. Os eventos, que são televisionados, trazem ao Sambódromo da 
Marquês de Sapucaí (na cidade carioca) e ao Sambódromo do Anhembi (na paulista) as 
apresentações marcadas por carros-alegóricos, bateria - tudo de uma forma muito 
organizada. Mas você sabe quando esse costume começou? 
 
No ano de 1932, o periódico "Mundo Sportivo", do jornalista pernambucano Mário Filho 
(irmão de Nelson Rodrigues), decidiu organizar o primeiro desfile competitivo das escolas 
de samba, o qual foi vencido pela Estação Primeira de Mangueira. 
 
Depois de muitos anos, no início dos anos 80, o então prefeito carioca, Leonel Brizola, 
encomendou ao arquiteto Oscar Niemeyer um projeto que aumentasse em cinco vezes a 
capacidade do público para assistir aos desfiles. O lugar também teria que, que durante o 
ano, abrigar uma escola e tivesse um espaço para o Museu do Carnaval. 
 
O local escolhido foi a própria Marquês de Sapucaí, ainda uma simples rua naquela época. 
Lá passou a ser usado exclusivamente para o desfile, ficando fechado para o tráfego. A 
nova estrutura foi inaugurada em 2 de março de 1984 e ficou conhecido popularmente como 
"Sambódromo", embora seu nome oficial fosse "Passarela do Samba". 
 
Já em São Paulo, apenas em 1985 ocorreu a primeira intervenção da prefeitura no Carnaval 
da cidade, promovendo o primeiro desfile dos cordões existentes na época. Os cordões, 
por longo tempo, definiram a musicalidade da população operária paulistana, sendo neles 
que se desenvolvia o samba paulistano. Em 1914, por exemplo, foi criado o Cordão da 
Barra Funda, por Dionísio Barbosa, sendo esse o ancestral da escola Camisa Verde e 
Branco. 
 
O Sambódromo do Anhembi surgiu em 1991 por meio da lei n° 10.831/90. Ela definiu a 
construção de um endereço oficial na cidade para que acontecessem os desfiles. Assim 
surgiu uma grande passarela de mais de quinhentos metros construída na Avenida Olavo 
Fontoura, na zona norte de São Paulo, a qual ficou popularmente conhecida como 
Sambódromo do Anhembi. Este local, de propriedade da Anhembi S/A, sedia os desfiles 
desde então, e nele também são realizados diversos eventos das mais variadas naturezas. 
 
6. Qual foi a primeira marchinha de Carnaval? 
A primeira música reconhecida como marcha de carnaval foi “Abre Alas”, composta pela 
pianista e regente Chiquinha Gonzaga, em 1889, para o cordão carnavalesco Rosa de 
Ouro. 
 
 
 



7. Qual foi a primeira escola de samba? 
A primeira escola de samba do Brasil foi a "Deixa Falar", criada no bairro do Estácio, no Rio 
de Janeiro, em 1928, por Nilton Basto, Ismael Silva, Silvio Fernandes, Oswaldo Vasques, 
Edgar, Julinho, Aurélio, entre outros. 
 
O termo “escola de samba” foi usado, pois na rua Estácio, onde aconteciam os ensaios, 
havia também uma escola normal destinada a estudantes. O local era vizinho da "Deixa 
Falar". A escola, posteriormente, deu origem à Estácio de Sá, que conserva ainda hoje as 
cores vermelho e branco em suas bandeiras. 
 
8. Como surgiram os blocos de rua? 
Os blocos de rua brasileiros surgiram na segunda metade do século XIX e contavam com 
a participação de membros das elites urbanas. Neles desfilavam pessoas fantasiadas, 
carros decorados e bandas musicais. O primeiro bloco de carnaval do Brasil foi o 
"Congresso das Sumidades Carnavalescas", fundado no Rio de Janeiro, em 1855. O mais 
curioso é que um dos seus fundadores foi o escritor José de Alencar. 
 
9. Como surgiu o “Galo da Madrugada”, em Recife (PE)? 
O Galo da Madrugada é um bloco carnavalesco que sai todo sábado de carnaval do bairro 
de São José, na região central da cidade do Recife, em Pernambuco. Desde 1995 ele é 
considerado pelo Guinness Book (o livro dos recordes) o maior bloco de carnaval do mundo. 
 
O bloco nasceu em 1978 no bairro de São José com o nome de "Clube de Máscaras Galo 
da Madrugada", tendo sido criado por um grupo comandado por Enéas Freire. A ideia era 
resgatar o caráter popular do carnaval de rua pernambucano e valorizar a cultura local, 
como o frevo, maracatu, ciranda, caboclinho e o manguebeat.  
 
10. Como surgiram os bonecos de Olinda? 
A tradição de construir bonecos gigantes surgiu na Europa, provavelmente durante a Idade 
Média. Começou com as religiões pagãs, que traziam seus mitos como grandes figuras. O 
costume chegou ao Brasil junto com os portugueses em festividades religiosas na figura de 
santos católicos. 
 
Em Olinda (PE), a brincadeira começou com a histórica do "Homem da Meia-Noite", em 
1931. A lenda é que todos os dias, exatamente à meia-noite, um homem muito bonito seguia 
a pé pela Rua do Bonsucesso. Depois de um certo tempo, as moças da rua descobriram a 
rotina dele e passaram a esperar pela sua chegada para admirá-lo. A fama, então, virou 
brincadeira de carnaval quando foi feito um boneco bem grande, todo elegante, de terno, 
gravata e chapéu, para passar à meia-noite. 
 
Até hoje o boneco do homem é responsável por dar início ao carnaval de Olinda e fazer o 
mesmo percurso do Homem da Meia-Noite. Depois dele, surgiram a Mulher do Meio-Dia, o 
Menino da Tarde entre outros. 
 
Hoje existem dezenas de bonecos representando diversas figuras. Eles sempre saem 
acompanhados por uma orquestra de metais e chegam a medir três metros e meio de altura 
e pesar, em média, 35 quilos. 
 
 
 
 
 



Dicas para começar o ano poupando dinheiro 
 

 
 
É sempre tempo de se atentar às próprias finanças, mas o início de um novo ano costuma 
pedir resoluções mais sérias sobre gastos e maneiras de poupar dinheiro, seja para 
vontades ou para emergências no futuro. 
 
Por esse motivo Ricardo Maila, diretor da Plano Consultoria Financeira, esclarece algumas 
questões que envolvem o mundo financeiro e mudam em 2020, além de oferecer dicas que 
podem ajudar a manter a carteira saudável durante o ano todo. “O planejamento financeiro 
é essencial para alcançar objetivos. Muitas pessoas pensam em comprar um bem, viajar, 
realizar um sonho e esquecem que para isso é preciso ter controle e prioridades”, afirma. 
 
O primeiro passo para ter menos despesas e preocupações é prestar atenção às contas do 
banco. Recentemente, foram criadas novas regras envolvendo o cheque especial: será 
cobrada uma taxa mensal de 0,25% daqueles que possuem limite igual ou superior a R$ 
500,00 ainda que não seja utilizado. A recomendação do especialista é o cancelamento 
imediato deste produto. 
 
Outra questão, já não tão nova assim, é sobre a baixa da taxa Selic que atualmente está 
em 4.5% e influencia em diversas frentes da economia. Maila aponta que o investimento no 
Tesouro Selic continua sendo uma opção mais interessante do que a poupança, e o mesmo 
vale para a reserva de emergência, que deve permanecer em uma aplicação que é possível 
resgatar a qualquer momento, mas que não fica parada em conta. Também é uma boa 
época para prestar atenção no crédito, que fica mais acessível como também em 
investimentos de renda variável como fundos de investimentos. 
 
É sempre tempo de se atentar às próprias finanças, mas o início de um novo ano costuma 
pedir resoluções mais sérias sobre gastos e maneiras de poupar dinheiro, seja para 
vontades ou para emergências no futuro. 
 
Por esse motivo Ricardo Maila esclarece algumas questões que envolvem o mundo 
financeiro e mudam em 2020, além de oferecer dicas que podem ajudar a manter a carteira 
saudável durante o ano todo. “O planejamento financeiro é essencial para alcançar 
objetivos. Muitas pessoas pensam em comprar um bem, viajar, realizar um sonho e 
esquecem que para isso é preciso ter controle e prioridades”, afirma. 
 
O primeiro passo para ter menos despesas e preocupações é prestar atenção às contas do 
banco. Recentemente, foram criadas novas regras envolvendo o cheque especial: será 
cobrada uma taxa mensal de 0,25% daqueles que possuem limite igual ou superior a R$ 
500,00 ainda que não seja utilizado. A recomendação do especialista é o cancelamento 
imediato deste produto. 



 
Outra questão, já não tão nova assim, é sobre a baixa da taxa Selic que atualmente está 
em 4.5% e influencia em diversas frentes da economia. Maila aponta que o investimento no 
Tesouro Selic continua sendo uma opção mais interessante do que a poupança, e o mesmo 
vale para a reserva de emergência, que deve permanecer em uma aplicação que é possível 
resgatar a qualquer momento, mas que não fica parada em conta. Também é uma boa 
época para prestar atenção no crédito, que fica mais acessível como também em 
investimentos de renda variável como fundos de investimentos. 
 
O orçamento, além de importantíssimo para economizar, é o ponto de partida para se 
organizar neste ano. O primeiro passo é adquirir consciência de consumo. Uma forma de 
colocar isso em prática é fazer as seguintes perguntas antes de comprar algo: eu preciso? 
Eu posso? Eu quero? Se a resposta de alguma das perguntas for não, pode não ser algo 
interessante ou necessário. 
 
Maila também é um defensor assíduo da economia coletiva, que vêm crescendo no Brasil 
por meio de Cashbacks e programas de fidelidade. Saldões, atacadistas e outras formas 
de poupar também são dicas espertas: "são maneiras inteligentes de economizar dinheiro 
sem muito esforço, facilitando o alcance dos objetivos”, finaliza. 
 
 

Mercado de carros clonados no Brasil. Como não cair em ciladas 
 

 
 
Segundo dados do DETRAN de São Paulo, o número de carros clonados triplicou nos 
últimos três anos e em cada duas horas, em média, um veículo ganha uma cópia, gerando 
problemas com multas indevidas ou até mesmo envolvimento em crimes, para os donos 
originais. 
 
Para ajudar a não cair nas armadilhas e acabar comprando um carro clonado, a Olho no 
Carro, startup que oferece segurança para transações de compra de veículos, listou 
algumas dicas importantes: 
 

 Pesquise: antes de qualquer passo, faça uma verdadeira varredura sobre o carro 
que deseja comprar. Existem hoje algumas plataformas que ajudam a levantar dados 
apenas inserindo os dados das placas; 

 

 Propostas incríveis demais: já diziam os antigos, “quando a esmola é demais, o 
santo desconfia”. Pois o mesmo vale na hora de comprar um carro. Caso o preço 
esteja atraente demais e muito abaixo do mercado, desconfie e faça (refaça) as 
pesquisas, caso seja necessário; 

 



 Documentação: caso você se interesse por um carro, peça todos os documentos 
originais. Muitas vezes os golpistas fazem uso de documentos em segunda via e 
isso pode ser sinal de problemas com clonagem. Em nossa plataforma, por exemplo, 
é possível fazer consulta de todo o histórico do veículo apenas pela placa do carro, 
que te dá maior segurança na hora de adquirir o carro ou moto; 

 

 Inspeção profissional: você fez todos os testes e tudo parece ok. Ótimo! Mas ainda 
assim, vale levar o carro em um profissional renomado e de sua confiança para que 
ele faça uma verdadeira inspeção em todos os itens. 

 
Se mesmo assim, seu veículo for clonado, o primeiro passo é procurar uma delegacia e 
registrar um Boletim de Ocorrência (BO), evitando envolvimento com possíveis delitos. 
Fique de olho! 
 
 

Viagens e turismo internacionais se transformarão até 2040 
 

 
Essas previsões estão presentes no novo relatório encomendado pela Allianz Partners sob 
o título “The Future Travel Experience”, que compõe a série “O mundo em 2040”, de autoria 
do futurólogo de renome internacional, Ray Hammond. A empresa é líder mundial em 
soluções de assistência e seguro B2B2C, fornecendo proteção, atendimento 
globais e serviços dedicados de seguro de viagem por meio da marca Allianz Travel, 
empresa líder em seguro viagem. 
 
O relatório identifica as principais tendências que, coletivamente, revolucionarão o cenário 
das viagens até 2040: 
 
Realidade virtual e aumentada: 
A tecnologia multissensorial de realidade virtual aumentada permitirá que os turistas entrem 
em quartos de hotéis virtualmente, visitem carnavais de rua, explorem museus ou entrem 
em restaurantes a partir do conforto de sua própria sala de estar. Com essa novidade, é 
esperado que o turista seja estimulado a conhecer novos lugares. 
  
Check-in instantâneo graças à nova tecnologia 
Os sistemas de reconhecimento de padrões faciais já estão em uso experimental em alguns 
aeroportos e, dentro de 20 anos, os sistemas de computador, que podem identificar com 
segurança seu rosto, estarão em uso generalizado para fazer o check-in sem problemas.  

http://click.presskit.com.br/?usuid=5357901&urlid=699108&url=https%3A//www.allianz-partners.com/en_US/press-and-media/reports/the-world-in-2040.html


 
Assistentes de software para hotéis 
Enquanto alguns hotéis de luxo cumprimentarão seus convidados com um rosto humano, 
muitos hotéis econômicos e de negócios usarão check-in e orientações automáticas para 
os quartos fornecidos por assistentes de software. Alguns hotéis fornecerão até portadores 
de bagagem robóticos para transportar as malas.  
 
Trens super rápidos 
As viagens de trem “cross-border” serão mais agradáveis e melhoradas em muitas partes 
do mundo. As redes de computadores e a "Internet das Coisas" (IoT) gerenciarão redes 
ferroviárias nacionais e internacionais, permitindo que os trens circulem mais 
rápido e ainda mais conectados. A velocidade também aumentará, com grande parte da 
frota operando acima dos 201 km/h (125 mph).  
 
Impressão de roupas 3D no local 
Em 2040, será possível enviar suas medidas corporais para o hotel e roupas volumosas, 
como por exemplo, capas de chuva ou sapatos, serão impressas antes da sua chegada, 
reduzindo a quantidade de bagagem. O baixo custo das roupas impressas em 3D significa 
que os viajantes poderão deixar as roupas para reciclagem no local. 
 
Cruzeiros sustentáveis 
Os cruzeiros serão muito mais ecológicos do que os gigantes transatlânticos de hoje. Os 
navios serão movidos a Gás Natural Liquefeito (GNL), um combustível fóssil leve e com 
baixa emissão de gases de efeito estufa, transformando as férias nos cruzeiros em uma 
das maneiras mais ecológicas de viajar pelo mundo. A variedade de destinos também 
continuará a crescer, expandindo especialmente para Ásia.  
 
Viajar para o espaço será um destino comum 
Para alguns viajantes, em 2040, os destinos do planeta terra poderão não ser mais 
suficientes. A essa altura, é provável que os turistas estejam voando regularmente para Lua 
enquanto procuram a experiência de ver a Terra do espaço.  
 
Comentando sobre a transformação esperada para os viajantes até 2040, Ray 
Hammond disse: “A forma da viagem como conhecemos mudará drasticamente nos 
próximos 20 anos. É estimado que os números de passageiros das companhias aéreas 
dobrem e o setor de viagens está sofrendo crescente pressão dos viajantes por 
experiências mais rápidas e eficientes. Até 2040, os assistentes de software pessoais 
serão suficientemente inteligentes para ajudar os turistas a reservar suas viagens on-
line e serão capazes de lidar com todas as complexidades do planejamento com vários 
destinos, a fim de atender às necessidades do viajante. As viagens também estarão mais 
ligadas à aventura, à realização e ao aprendizado de novas habilidades, em vez de apenas 
preencher uma lista de lugares visitados”. 
 
Falando sobre o impacto do relatório para os negócios, Joe Mason, Chief Marketing Officer 
da Allianz Partners para o segmento de Travel, disse: “O estudo 'Future Travel Experience' 
permite à Allianz Partners identificar as tendências e mudanças nas viagens para que 
possamos trabalhar buscando aperfeiçoar o seguro de viagem. Isso inclui a entrega de 
novos produtos e serviços inovadores, além de gerar mais valor para nossos 
parceiros e clientes. Os usuários se beneficiarão dessa mudança por meio de processos 
mais responsivos, soluções mais receptivas e uma maior sensação de segurança, 
proteção e bem-estar geral quando a Allianz Partners os acompanha durante suas 
jornadas”. 



 
“Embora alguns aspectos das viagens devam ser muito menos estressantes até 2040, 
ainda haverá alguns imprevistos a se enfrentar, como cancelamentos, 
atrasos e emergências no exterior. O que significa que os turistas contarão com os serviços 
de proteção e assistência para viajar com tranquilidade”, completa. 
 
O relatório completo "Future Travel Experience" está disponível para leitura aqui. 
Para obter mais informações sobre a Allianz Travel, no Brasil, visite: https://www.allianz-
partners.com/pt_BR/produtos-e-solucoes/viagem.html 
 
 

Repercussão de casos de intoxicação e clientes mais conscientes 
levam ao crescimento de seguro de produtos contaminados 

 
Bebidas e alimentos industrializados suspeitos de contaminação são alvos de investigação 
e grande repercussão pública, a ponto de expor e até tirar de circulação marcas e produtos. 
Quem não se recorda de um ou outro caso de contaminação de alimentos, geralmente 
amplamente comunicado na mídia, seja pela própria empresa ou pelos órgãos de proteção 
do consumidor? O risco de recolhimento e consequente diminuição das vendas e impacto 
na reputação, combinados com o perfil mais exigente e consciente do consumidor tem 
levado empresas a buscarem, cada vez mais, o seguro de Produtos Contaminados para a 
proteção de sua linha de produção. É o que aponta a AIG, seguradora pioneira neste 
produto no Brasil. 
 
“No ano passado, a procura pelo produto cresceu consideravelmente e encerramos 2019 
com aumento de mais de 100% em prêmios emitidos. Indústrias de diferentes regiões do 
Brasil estão mais cientes dos riscos e dos custos que vão muito além do recolhimento”, 
conta Natália Gallinari, Gerente de Responsabilidade Civil e Ambiental na AIG. Seja na 
produção de alimentos ou líquidos envasados, como água e óleos, até bebidas não 
alcoólicas industrializadas e alcóolicas, o risco de contaminação durante a produção pode 
comprometer a imagem da empresa, ocasionando perdas reputacionais, isso sem contar 
os altos custos com o recolhimento, transporte, armazenagem, destruição e substituição 
dos produtos afetados, além da possível redução nas vendas ocasionada pela falta de 
confiança na marca durante um bom tempo. 
 
"Nosso Seguro de Produtos Contaminados oferece cobertura para a contaminação nas 
diferentes partes do processo produtivo, da matéria-prima à distribuição, além da logística 
reversa e custos para apoio na gestão reputacional da empresa. Também existe a garantia 
de indenização para interrupção dos negócios causada diretamente pelo incidente", 
completa Nathália. 
 
São três as ocasiões em que os sinistros podem ser acionados para este tipo de produto: 
contaminação acidental, adulteração maliciosa ou recolhimento a partir de uma exigência 
do governo. Esta última envolve a emissão, pelas autoridades competentes, de uma ordem 
oficial para recolher o produto que esteja fora dos padrões exigidos de segurança alimentar 
e que, em função disso, tenha potencial de causar dano à saúde humana. 
 
Outro diferencial do seguro específico de Produtos Contaminados é o serviço de 
assistências técnicas especializadas em gerenciamento de crise em caso de sinistros. São 
diversas as indústrias alimentícias (alimento e bebida) que podem contratar o seguro AIG 
para Produtos Contaminados, entre elas, as de panificação, alimentos enlatados, farinhas, 
cereais, corantes e aromatizantes, laticínios, óleos, café e chá, cervejas, vinhos e cachaças. 

http://click.presskit.com.br/?usuid=5357901&urlid=699109&url=https%3A//www.allianz-partners.com/en_US/press-and-media/reports/the-future-travel-experience.html
http://click.presskit.com.br/?usuid=5357901&urlid=699110&url=https%3A//www.allianz-partners.com/pt_BR/produtos-e-solucoes/viagem.html
http://click.presskit.com.br/?usuid=5357901&urlid=699110&url=https%3A//www.allianz-partners.com/pt_BR/produtos-e-solucoes/viagem.html


 
Para saber mais sobre os seguros de Responsabilidade Civil, fale com a nossa corretora 
de seguros! 
 
 

Dicas para um bom retorno à rotina escolar 
 

 
 
A coordenadora pedagógica do Colégio Marista Champagnat, de Ribeirão Preto, Juliana 
Christina Rezende de Souza, dá algumas dicas para ajudar os alunos e familiares a 
retomarem a rotina escolar. 
 
Cobrança na medida certa 
Como o momento é de readaptação, cobranças fora da medida podem assustar ainda mais 
a criança. Por isso, procurar entender se ela apresentar alguma resistência em ir à escola 
é o melhor caminho para resolver o problema. 
 
Tranquilizar sobre os novos desafios 
Matérias e conteúdos novos podem assustar, por isso é importante tranquilizar a criança, 
explicando que a transição não é nenhum bicho de sete cabeças e que os professores 
estarão sempre presentes para ajudá-la no que for necessário. 
 
Integração com novos amigos 
Deixar claro que a criança pode encontrar novos amigos no ano que se inicia é importante. 
Incentive-a a fazer amizades e a interagir com os colegas para que não se sinta deslocada. 
Converse com o professor sobre isso. 
 
Estar presente 
Nos primeiros dias de aula, é importante que os pais visitem a escola, conheçam o novo 
professor e se mantenham inteirados sobre a rotina escolar. Essas atitudes certamente vão 
trazer mais segurança ao aluno, além de deixá-lo feliz por saber que professor e pais têm 
uma boa relação. 
 
Ajudar a superar medos 
É natural que a criança fique ansiosa e até com medo ao enfrentar o recomeço na escola. 
Ajude seu filho a superar esse momento conversando, ouvindo-o e reforçando que estará 
sempre a seu lado para enfrentar a situação. 
 
Ser breve na despedida 
Ao deixar seu filho na escola, seja breve e carinhoso na despedida, deixando bem claro 
que alguém vai buscá-lo ao término da aula. Transmita tranquilidade e segurança para que 
ele não se sinta esquecido na escola. 



 
Retomar a rotina alimentar 
É natural que nas férias não exista uma rotina muito rígida nas refeições. Retomar essas 
práticas é importante. Se alimentar bem e nos horários adequados é necessário para que 
seu filho apresente bons resultados na escola. 
 
Dormir na hora certa 
Crianças e adolescentes precisam de boas noites de sono para apresentar rendimento 
escolar satisfatório. Combine com seu filho horários para dormir e acordar, assim ele terá 
mais condições de estudar com tranquilidade. 
 
Organizar o material 
É interessante que as crianças tenham autonomia para organizar suas mochilas. Esse 
processo deve ser feito antecipadamente para que não seja tumultuado. Organizar o 
material de forma tranquila também auxilia o aluno a ter uma boa transição. 
 
Horários de estudo 
Não deixe que a tarefa de casa se acumule. Ajude seu filho a organizar uma rotina de 
estudos. Esse hábito vai ajudá-lo a apresentar um bom rendimento escolar e a ter uma 
participação mais assídua e segura em sala de aula. 
 
Valorize os estudos 
Deixe claro a importância da escola na vida da criança para que ela se sinta mais confiante 
e determinada. Mostre que estudar pode ser prazeroso e divertido, assim ela terá mais 
vontade de ir para a escola. 
 
Momentos de lazer 
Apesar das férias terem terminado, é importante que a criança continue desfrutando de 
momentos de lazer. Incentive seu filho a concluir suas tarefas para aproveitar melhor as 
brincadeiras em casa com amigos ou familiares. Reserve um momento para isso. 
 
Certamente, existem muitas outras dicas para um bom retorno às aulas, mas essas devem 
contribuir para que esse processo seja feito com mais tranquilidade. 
 


