Ilustração: Eva Magalhães Pereira, 18 anos
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Transmita uma imagem positiva da escola.
Assuma que a aprendizagem deve ser encarada
como um desaﬁo.
Cada criança ou jovem é a personagem principal
da sua aprendizagem – tem de assumir um papel
ativo e não se limitar a ouvir, numa atitude
passiva.

Aos:

.
.

Pais e
Encarregados de Educação

1. Perspetiva positiva da aprendizagem

2.Persistência

3.A motivação necessária

.

.

.
.

Diga que desistir não é uma opção: quando
temos diﬁculdade, pedimos ajuda e
persistimos.
Explique que, para obtermos bons resultados
escolares, é preciso esforçarmo-nos e conciliar
o estudo com outras atividades que sejam
mais apelativas.

.

Frases como “Tens de ter mais força de
vontade” são bem-intencionadas, mas não
costumam motivar quem as ouve.

.

A motivação atua como uma força que nos
move para conseguir o que desejamos, mas
as crianças e jovens precisam que os
incentivem a encontrar, dentro deles, esta
motivação.
O interesse pelo estudo pode ser tão
determinante quanto a capacidade
intelectual.
É mais importante estimular e incentivar,
do que simplesmente obrigar a fazer algo.

4.Comunicação

.
.
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Conversar é uma das melhores formas de
conhecer os ﬁlhos: aproveite diariamente
alguns minutos para falar sobre como correu
o dia, o que fez nas aulas, as diﬁculdades que
teve, as atividades com os amigos.
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Mostrar outros pontos de vista possíveis
perante algo que comenta proporciona uma
orientação mais positiva.

.

Enquanto conversa, mostre que está atento
ao que o seu ﬁlho lhe conta.

.

Partilhe o que aconteceu ao longo do seu dia,
as preocupações, as conquistas, os planos, e
peça opinião.

.

7. Recursos e atividades complementares

.

5. Apoio ao Estudo

Garanta um espaço adequado para o estudo:
silencioso e organizado.
Estimule a participação nas atividades da
escola, académicas, culturais ou desportivas,
em função dos interesses e das necessidades
do seu ﬁlho.
Leia e incentive a leitura, comprando ou
requisitando, na biblioteca pública ou
municipal, livros e revistas.
Interesse-se pelos livros que o seu ﬁlho lê,
pedindo que conte/explique a história e que
formule opinião sobre o que leu.

Estabeleça, desde o início do ano letivo e em
diálogo com o seu ﬁlho, o horário de estudo, as
horas para as atividades extracurriculares e as
horas de refeição e de dormir.
Veriﬁque, ao longo do ano, que este horário é
cumprido.
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Garanta que os cadernos diários estão
organizados e as tarefas escolares em dia.
Não faça nem permita que façam os trabalhos
pelo seu ﬁlho.

Prepare um calendário onde se apontam as
datas dos testes ou trabalhos para
apresentar.
Incentive a investigar e a descobrir,
valorizando o esforço e a criatividade.
Mostre a sequência de atividades que
podem facilitar e possibilitar uma
aprendizagem mais sólida: visão global,
leitura, sublinhado, esquema, resumo,
exercícios, memorização e revisões.

Incentive à participação ativa nas aulas e a
resolver as dúvidas que possam surgir.

8.Escola, professores e colegas

.

6.Técnicas de estudo

Siga atentamente a evolução do seu ﬁlho, nos
resultados escolares e no seu comportamento.
Se surgir um problema, fale com o/a diretor(a)
de turma ou com o professor (1.º ciclo) e
procure encontrar uma solução conjunta.
Mostre interesse pelos progressos e reconheça
o esforço e as conquistas, mesmo as mais
pequenas.
Transmita a importância de aprender e de ter
sucesso na escola, dando exemplos de pessoas
que realizaram os seus sonhos porque
aproveitaram o que a escola lhes ensinou.

9.Estímulo Pessoal
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.
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Mostre que conﬁa nas capacidades do seu
ﬁlho e que acredita nele.
Ajude a deﬁnir, com realismo e ambição, os
seus objetivos pessoais e de aprendizagem.
Reconheça tanto o seu esforço como os seus
resultados.
Tranquilize o seu ﬁlho quando se depara
com algum contratempo ou diﬁculdade.
Transmita a ideia de que os erros e fracassos
também ensinam algo de útil para o futuro.

