
 

 

 

 
COMO CONTRIBUIR PARA O SUCESSO ESCOLAR DO SEU EDUCANDO 

 

O acompanhamento da aprendizagem dos alunos e a promoção da sua motivação para o estudo, são 

aspetos importantes que os pais/encarregados de educação devem promover, de modo a poderem 

contribuir para o sucesso educativo dos seus educandos. Estudos científicos revelam que, alunos 

cujos pais se envolvem mais no seu trabalho escolar, têm maior probabilidade de serem 

academicamente bem-sucedidos, quando comparados com alunos cujos pais se mantêm distantes. 

 

 

COMO MOTIVAR O MEU EDUCANDO PARA A APRENDIZAGEM? 

 

- Os pais/encarregados de educação devem mostrar-se atentos aos progressos e às dificuldades dos 

educandos. Estes valorizam muito a opinião dos adultos por isso, aqueles, devem reforçar 

positivamente cada evolução dos respetivos educandos; 

 

- Reconheça e elogie as competências/qualidades do seu educando enquanto aluno. Incentive-o a 

fazer o que mais gosta e a ser bom na sua área de interesse. Pode não ser bom aluno a matemática e, 

no entanto, sê-lo no desenho, desporto ou noutras áreas. 

 

- Realce o esforço do seu educando no estudo (e não o resultado final). Desta forma, está a 

promover a sua autoconfiança, motivação para o estudo e a sua capacidade de persistência;  

 

- Quando o seu educando atingir o sucesso escolar, poderá recompensá-lo. Privilegie as recompensas 

não materiais (por exemplo, conceder-lhe mais tempo em atividades do seu agrado, fazer um 

passeio de que ele/ela goste, etc.) e evite dar-lhe dinheiro ou prendas; 

 

- Defina metas pequenas e realistas perante tarefas de estudo extensas ou demasiado difíceis. Por 

exemplo, se o seu educando tem de ler muitas páginas num dado período de tempo, pode sugerir 

que divida a tarefa em várias partes e leia um número mais pequeno de páginas por dia; 

 

 



 

 

 

- Aborde a importância do estudo com o seu educando. Saliente os benefícios do estudo e da escola 

e ajude-o a ter uma visão da sua utilidade num futuro próximo;  

 

- Cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem. Evite comparar o desempenho do seu educando 

com um ou mais irmãos, ou outro familiar ou colega da escola; 

 

- Dialogue com o seu educando sobre os conteúdos que ele/ela está a estudar, fazendo-lhes 

referência e relacionando-os com o dia a dia; 

 

- No início de cada ano letivo, assim como em cada período defina, conjuntamente com o seu 

educando, as metas a atingir em cada disciplina; 

 

- Ajude o seu educando a ultrapassar as dificuldades, em vez de se irritar com ele/ela por não atingir 

os objetivos desejados; 

 

- Mantenha as expetativas e um grau de exigência ajustado ao perfil do seu educando. Expetativas 

e exigências demasiado elevadas por parte dos pais/encarregados de educação, poderão 

desencadear um efeito negativo no rendimento académico dos educandos, por gerarem ansiedade e 

medo de não alcançar os objetivos esperados.  

 

 
COMO POSSO AJUDAR O MEU EDUCANDO A ESTUDAR? 
 
- É comum ouvir-se pais dizerem que os filhos estudam durante longas horas, no entanto não veem o 

seu esforço recompensado. Geralmente este facto, deve-se à falta de organização do tempo de 

estudo. Neste sentido, realize um horário semanal do seu educando, que deverá ser preenchido com 

diferentes cores, com as horas ocupadas com as aulas, os tempos livres (descanso, atividades 

extracurriculares, ...) e com o tempo dedicado ao estudo.  

Este horário, assim como as datas de avaliação, deve estar colocado num local de fácil visualização 

(por exemplo a porta do frigorífico, em frente à secretária onde o aluno estuda, etc.). 

Deve agendar com o seu educando um dia fixo da semana para atualizar o horário semanal, 

tornando-se esse procedimento uma atividade a realizar durante o ano letivo; 

 



 

 

 

- Deve ser dada especial atenção ao local de estudo. Este deve ser confortável, arrumado, ter todo o 

material necessário e uma boa iluminação. Deve estar desprovido de estímulos que distraiam, como 

a televisão, o computador, consolas, etc. Não é também aconselhável que o seu educando estude 

deitado, num local com excesso de barulho ou, onde o estudo seja frequentemente interrompido; 

 

- Incentive o seu educando a ter hábitos de estudo (por exemplo, a estudar todos os dias e não na 

véspera de um teste, a fazer os trabalhos de casa, etc.) e a adquirir técnicas de estudo (ensine-o a 

sublinhar as ideias mais importantes, a fazer pequenos resumos da matéria, a realizar exercícios 

práticos, a explicar a matéria a outros, a fazer esquemas e pequenas anotações nas margens dos 

textos. O seu papel não é o de professor ou explicador, mas antes de orientador); 

 

- Fomente a autonomia e responsabilidade do seu educando. Os pais não devem “estudar” pelos 

filhos, mas apoiá-los no seu estudo. Por exemplo: 

. se o seu filho tiver uma dúvida, não lhe diga a resposta; em vez disso, procure que ele encontre a 

informação de que precisa com a sua orientação; 

. evite fazer apontamentos por ele e permanecer sempre junto dele quando estuda; 

. incentive-o a organizar a sua mochila.  

 
- O papel dos pais na educação dos filhos, vai muito para além da exigência das classificações 

escolares. Os pais/encarregados de educação, devem participar nas reuniões e eventos escolares e 

manter contacto regular com a escola. 

 
 
 
 
 
 
 

  


