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Como fazer do seu filho

Não sabe como ajudar o seu 
filho a estudar? Gostava de lhe 
dar todas as ferrameNtas para 
ele passar de aNo? siGa o Guião 

por Teresa Camarão

Truques para estimular a 
aprendizagem e a motivação

um bom aluno



20 erros ortoGráficos, aNtes 

de lhe falar disso valorize as 

50 palavras que ele 

escreveu correctameNte

se Num ditado o seu filho deu 

O mistério dos inteligentes  
que não aprendem
o NeuropsicóloGo NélsoN lima, professor  
do iNstituto de iNteliGêNcia, explica porque  
há boNs e maus aluNos

Aprendemos todos da mesma maneira? 
As estruturas cerebrais usadas na aprendizagem são sempre idênticas. Mas cada 
um segue uma estratégia distinta segundo as características de personalidade e fac-
tores ambientais, como o meio em que vivemos e o estado psicológico da mãe no 
período da gestação. Depois, há o quociente de inteligência, o tipo de pensamento 
(analítico, criativo, etc.) e a influência das emoções.

Porque há jovens inteligentes que são maus alunos? 
A inteligência só é uma vantagem quando é usada. Ser dotado de uma elevada 

inteligência mas não a aplicar não serve para nada. O bom aluno é aquele que se 
empenha, que é curioso, que quer saber mais e que assume a aprendizagem como 
uma missão. A inteligência e o talento não são tudo. 

O que são dificuldades de aprendizagem? 
Conhecem-se mais de 100 factores que criam dificuldades de aprendizagem, sendo 
o mais comum a falta de motivação e de interesse. Há crianças que têm medo da 
escola, outras que até têm fobia de aprender. Há também factores emocionais, 
como a ansiedade. Há crianças mal alimentadas e isso reflecte-se no cérebro. 
Por fim, cada aluno tem o seu ritmo biológico e os horários escolares podem estar 
desencontrados das horas em que o cérebro está mais apto a aprender.

Como se motiva uma criança?
Está provado que as que vivem em ambientes estimulantes têm maior apetência 
para estudar. Uma família bem estruturada, com algum nível cultural, onde haja 
hábitos como ler e conversar desperta as potencialidades das crianças. 

A  E N T R E V I S T A

O  início das aulas aproxima-se e esta é a altura 
ideal para, lado a lado com os nossos filhos, 
traçarmos a rota para o próximo ano lectivo. O 
desejo de ser bom aluno acompanha todos os 
jovens. Não há lugar para tabus: todos que-

remos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na escola. 
Saiba que há soluções. É certo que exige trabalho, empenho e 
força de vontade, tamanho XXL mas não há sucesso grátis. O 
livro «O segredo para alcançar o sucesso na escola», de Renato 
Paiva, especialista em pedagogia, deixa dicas preciosas. 

a importâNcia do esforço
Este é o ponto de partida deste guião. Não há fórmulas 
mágicas para enfrentar as dificuldades que surgem na escola. 
Há sim estratégias para melhorar a concentração, o interesse, 
o comportamento e o gosto pela aprendizagem. Experimente 
ensinar através de jogos, evite castigos, recorra a casos práticos 
e divirta-se com o seu filho. Mas também é importante passar-
-lhe a mensagem de que os melhores aliados de um bom aluno 
são o esforço, o empenho e a dedicação. Explique-lhe com 
naturalidade que «nem tudo são rosas» no processo de cresci-
mento, mas que o trabalho compensa. 

reveja a sua postura
Comporte-se como uma aliada do seu filho, não como a 
«bruxa má». Mas não lhe conte as suas experiências escolares 

negativas. As crianças seguem os modelos que os adultos lhes 
dão. Se não gostava de matemática, não precisa de lhe contar. 
É natural que as crianças questionem a importância de cada 
disciplina para a vida futura. «Se eu detesto escrever, porque 
tenho de saber tudo sobre pontuação?» Lembre-lhe que quan-
to mais soubermos, mais ferramentas temos para a vida. As 
crianças são hábeis a arranjar alibis para adiarem os trabalhos 
de casa. Não deixe que o, «já vou» faça parte do vocabulário do 
seu filho.

briNcar é o melhor remédio 
A receptividade e a motivação do seu filho são indispensá-
veis para que ele aprenda e memorize as lições. Encorajá-lo, 
mostrar-lhe a utilidade de cada matéria e dar sentido às coisas 
é essencial para o envolver na escola. Partindo do princípio 
que a capacidade de aprendizagem é proporcional à motivação, 
inove. Jogar o jogo da forca vai ajudar o seu filho a ultrapassar 
as dificuldades na ortografia. Se quer desenvolver o cálculo e 
mostrar-lhe que a matemática é útil, aposte em jogos como 
Monopólio ou Uno. Identifique as dificuldades do seu filho e 
ajude-o a ultrapassá-las através de brincadeiras.

fitNess de memória
A memória é fundamental na compreensão verbal e escrita, 
no cálculo e no raciocínio. Não sobrevalorize esta dimensão 

da aprendizagem, trabalhe-a. Quebra-cabeças, puzzles, jogos 
de cartas e jogos matemáticos estimulam a capacidade de reter 
informação. Além disso, promovem o estabelecimento de asso-
ciações de diferentes tipos de informação. Se não tem paciên-
cia para jogos, não desanime. Há outras formas de estimular 
a memória do seu filho: peça-lhe para ele lhe relatar o seu dia 
de forma pormenorizada, recorrendo a imagens, sons e odores, 
estimule-o a decorar matrículas de carros ou os números de 
telefone dos membros da família.  

valorize as vitórias
Se num ditado o seu filho cometeu 20 erros ortográficos, 
antes de lhe falar disso valorize as 50 palavras que ele escreveu 
correctamente. Criar expectativas de sucesso irrealistas e fazer 
cobranças exageradas só aumenta o medo de falhar. A penali-
zação nunca é o melhor caminho. Opte pelo incentivo e elo-
gios. Castigar, insultar e dar demasiada importância às falhas 
não é sinónimo de boa classificação. Aprender a lidar com o 
fracasso é o primeiro passo para alcançar o sucesso. É impor-
tante deixar os mais novos «caírem» sozinhos. A nossa função 
é ampará-los e ajudá-los a encontrar o melhor caminho.

o truque da rotiNa
Todas as crianças precisam de tempo para puxar pela imagina-
ção, brincar e estar em contacto com o mundo. Não lhes retire 
esse direito e certifique-se de que há um equilíbrio entre as 

horas de estudo e de diversão. O cérebro dos mais pequenos 
só se concentra durante 30 minutos, depois disso o esforço é 
demasiado grande. Não conte esta verdade científica ao seu 
filho, mas tenha-a em mente quando programar os timings de 
estudo. Preocupe-se em não torna-los num martírio. Combi-
ne com o seu filho o melhor horário para estudar, ouvindo a 
opinião dele. 

Na véspera dos testes
«Deixas tudo para a última hora» é, provavelmente, uma das 
frases mais ditas pelos pais. Em geral, os alunos preparam-se 
para as avaliações tarde e de forma superficial. São erros cras-
sos. A preparação para os testes deve começar quatro semanas 
antes. O primeiro passo é identificar o objetivo de cada prova. 
Em seguida, deve esquematizar as horas dedicadas a cada 
disciplina. Elabore com o seu filho uma tabela com o tempo 
reservado a cada uma. Depois, cole a tabela no frigorífico ou 
noutro local visível e, à medida que os objetivos forem concre-
tizados, faça um risco sobre a disciplina.

afastar a aNsiedade
O stress não afecta só os adultos. Ter uma «branca» nem 
sempre é sinónimo de falta de estudo, daí que seja importante 
ensinar ao seu filho técnicas para ele se libertar de energias 
negativas. Dormir entre oito a dez horas por noite e fazer uma 

alimentação saudável é fundamental para o equilíbrio, mas há 
técnicas específicas para que o seu filho ultrapasse barreiras 
e melhore a auto-estima. Aposte em técnicas de respiração 
anti-stress e meditação adaptada a crianças (aconselhe-o, por 
exemplo, a imaginar uma situação que lhe dá prazer). Dê-lhe 
esta sugestão: antes do teste, não deve falar com os colegas 
sobre a matéria.

fique ateNta aos siNais
Por vezes, a dificuldade que as crianças mostram na escola está 
ligada a um problema específico. Não se resume a mais esforço 
e horas de estudos. As dificuldades de aprendizagem do seu 
filho devem ser detectadas o mais depressa possível para que a 
solução seja eficaz. Dislexia, disgrafia, disortografia ou discal-
culia são exemplo de problemas que só podem ser contornados 
com o acompanhamento de um especialista. Se sentir que há 
algo errado, recorra a um psicólogo.

comuNique com o professor
Encare os professores como aliados e partilhe com eles as suas 
preocupações. Cultive uma relação de confiança com os docen-
tes e não se intrometa demasiado no método de ensino, para 
não ser mal interpretada. Se acha que o seu filho tem dificul-
dades de leitura, converse o mais cedo possível com o professor 
para perceber se ele partilha essa preocupação. Assim, poderão 
agir de imediato e em consonância. No entanto, não procure o 
professor apenas para falar de dificuldades, é importante falar 
também dos sucessos. >

dificuldades Na ortoGrafia. para lhe mostrar que a 

matemática é útil, faça joGos como moNopólio ou uNo

joGar o joGo da forca ajuda o seu filho a ultrapassar 


