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Ajudando o seu Filho com o Dever de Casa
Nada ajuda mais uma criança a ser bem
sucedida do que o envolvimento dos pais!
Os pais têm um papel importante na educação de seus filhos, e ajudar com o
dever de casa é uma parte importante deste papel. Este descreve os passos
que as famílias poderão tomar para dar apoio ao estudo e dever de casa
de seus filhos. Traz dicas de como criar um ambiente de aprendizagem em
casa no qual seja mais positivo, e onde os bons hábitos de estudo venham
a ser apreciados. Com a sua ajuda, os seus filhos poderão desenvolver
habilidades vitais e confiança para enfrentar hoje os desafios das salas de
aula e também ao longo de suas vidas.
A pesquisa através dos anos provou que: As crianças são bem
sucedidas no aprendizado quando suas famílias as apoiam
ativamente. Ajudar com o dever de casa é uma maneira
importante de estar diretamente envolvido com a educação de
seu filho. O seu interese e apoio enviam mensagens poderosas
de que a educação é uma prioridade máxima em sua família e
de que você está presente para apoiar os esforços de seu filho.

Por que o Dever de Casa?
O dever de casa é importante para todos:
O dever de casa dá aos estudantes...
• Oportunidades valiosas para aplicar as lições aprendidas na
sala de aula naquele dia.
• Trabalho prático com habilidades acadêmicas básicas já
aprendidas, tais como, ler, escrever, soletrar e matemática.
• Oportunidades de estabelecer bons hábitos de estudo e
trabalho, que durarão por toda a vida.
O dever de casa dá aos professores ...
• Informação (feedback) em quão bem os estudantes captaram
sua lição diária.
• Dados importantes sobre quão bem um estudante se lembra
dos conceitos ou idéias que foram previamente ensinados.
Os professores usam esta informação para ajustar o seu
ensino no dia a dia.

O dever de casa dá aos pais ...
• Oportunidades para observar o progresso de seus filhos.
• Uma ferramenta útil para manter contato com os
professores.

Quanto Tempo deve ser Gasto com o
Dever de Casa?
É uma boa idéia perguntar ao professor no início do ano
letivo, quanto tempo os estudantes deveriam estar gastando
com o dever de casa. A Associação Nacional do PTA e de
Educação Nacional sugerem que:
• Do jardim-de-infância até a segunda série, as crianças
podem se beneficiar de 10 – 20 minutos de cada dia de aula.
• Da terceira até a sexta série, as crianças podem se beneficiar
de 30 – 60 minutos de cada dia de aula.
• Da sétima até a nona série e no segundo grau(High
School), os estudantes se beneficiam em levar mais tempo
fazendo o dever de casa. A quantidade poderá variar de
noite para noite. A pesquisa demonstrou que: Conforme
os estudantes vão avançando os curso nas escolas, o dever
de casa e a quantidade necessária de tempo para o dever de
casa aumentam em importância.
• Além do dever específico de casa, considere acrescentar um
período diário de 10 a 45 minutos de leitura de livre-escolha.
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É claro que, a quantidade certa de dever de casa também
depende de cada criança. As crianças que têm problemas de
concentração, escrevem devagar, que tem necessidades especiais,
ou que estão começando a aprender o inglês, poderão necessitar
de mais tempo para o dever de casa. Se você está preocupado
com o tempo que o seu filho leva fazendo o dever de casa,
verifique quanto tempo realmente o seu filho leva para fazer o
dever de casa e compartilhe esta informação com o professor.
Peça ao professor que lhe dê sugestões de como ajudar seu filho.

• Elogie o Esforço de Seu Filho. Mais e mais, a pesquisa tem
demonstrado que o talento e a habilidade crescem com o
esforço e um trabalho persistente. Elogie seu filho pelo seu
trabalho árduo relacionado ao seu dever de casa, e por não
desistir dos problemas difíceis. Mostre o progresso deles
enquanto as suas habilidades forem se desenvolvendo.

Como os Pais Podem Ajudar?

• Pergunte ao Professor. Se o seu filho está se esforçando
para fazer o dever de casa, deixe que o professor saiba e peça
orientação de como você pode ajudar. A coisa mais importante
que você pode fazer é manter as linhas de comunicação abertas
com seu filho e seus professores e comunicar-se frequentemente.

Os pais ajudam os seus filhos com o dever de casa de diversas
maneiras. Estas sugestões podem ajudá-los a estabelecer deveres de
casa gerais e diretrizes de estudo. Todas as crianças e as famílias são
únicas. Ajustem estas ideias para alcançar as suas necessidades e a
de seus filhos, e vocês estarão no caminho para ajudar os seus filhos
a melhorar as suas experiências e os seus desempenho acadêmicos.
• Marque um Horário Regular Para o Dever de Casa.
Trabalhe com o seu filho para fazer um horário. Coloque
o horário em um lugar onde poderá vê-lo frequentemente.
Durante a hora do dever de casa, desligue a TV e diminua
o uso dos celulares as distrações barulhentas. Faça com que
este seja um momento tranquilo para a família.
• Marque um Local de Estudo. Ajude o seu filho a escolher
um local que seja calmo e confortável para fazer o dever
de casa. O seu filho necessitará de uma escrivaninha ou de
uma superfície como uma mesa, uma cadeira confortável,
boa iluminação e materiais escolares diversos. Pode ser em
qualquer lugar na sua casa. Você não precisa de um cômodo
especial. Se possível, faça com que esta área seja permanente,
onde livros e papéis possam ser deixados.
• Faça um Estojo (Kit) de materiais para o Dever de Casa.
Inclua lápis, canetas, borrachas, papel para escrever, um
dicionário, uma calculadora e outras coisas que o seu filho
possa necessitar para completar as tarefas. Pastas para
arquivos podem ajudar o seu filho a se manter organizado.
Mantenha este estojo no local destinado ao estudo para que
esteja sempre à mão quando este for necessário.
• Esteja Disponível. Você não necessita ser um perito no
assunto para ajudar o seu filho. O apoio dos pais é o que é
necessário – lembre-se de que o dever de casa é de seu filho,
não seu! Assegurre-se de que a estrutura e a previsão de datas
que você e seu filho colocarem sejam seguidas. Pergunte-lhe
pelas tarefas diárias, dê uma olhada nas tarefas terminadas e
verifique a limpeza e a meticulosidade.
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• Acompanhamento. Peça para ver o dever de casa de seu filho
depois que o professor verificou e fez correções e comentários
na tarefa. Dê uma olhada no dever de casa com o seu filho.

Um ambiente de apoio no lar ajuda a estabelecer os estudos e
produtividade como parte da vida diária. Organizando a sua
casa, mantendo a capacidade de desenvolvimento de seu filho
em mente, cria a estrutura e a atmosfera da qual seus filhos
nessitam para serem excelentes na sala de aula. Os benefícios
durarão pela vida inteira!
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