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          APOSTE COM ENTUSIASMO NO SUCESSO ESCOLAR DO 

SEU FILHO! 
 

Actualmente é comuns, muitos pais, sentirem dificuldades na árdua e difícil tarefa de 

educar. Porém, não existem receitas para educar as crianças. 

Alguns pais sentem-se inquietos porque segundo eles nem sempre têm o tempo, a 

paciência, a disponibilidade necessária para educar os filhos, caindo muitas vezes numa 

filosofia da tolerância que pode correr o risco de se confundir com permissividade, 

segundo a opinião do psicólogo David Walsh no seu recente livro, intitulado: “Não. 

Porque precisam de ouvi-lo as crianças. E como hão-de dizê-lo os pais”.  

De facto, este autor reconhece que, na sociedade actual, ser pai é cada vez mais 

complicado e exigente. A tarefa de impor limites é desconfortável, exigindo esforço, 

paciência e muito tempo. Assim, ceder, dizer sempre sim, pode tornar-se mais fácil. 

Porém, a longo prazo, a carência da aprendizagem e de interiorização das regras e 

limites vai ser muito prejudicial para as vidas das crianças e jovens. 

 Não se deve confundir compreensão com permissividade. 

 E, também, não se pode pensar que as nossas crianças têm capacidades para imporem 

limites a si próprias. As crianças necessitam de pais com convicções firmes com quem 

possam estabelecer os seus próprios limites. 

 David Walsh considera que a melhor forma de evitar conflitos entre pais e filhos é dar a 

conhecer antecipadamente às crianças, certificando-se de que elas compreenderam, as 

regras, os limites e os castigos estabelecidos pelos educadores. Depois, devem 

permanecer firmes e coerentes. Desta forma, as crianças vão desenvolvendo o sentido 

da responsabilidade pois sabem perfeitamente que, ao infringirem as regras do jogo, 

quais são as consequências.   

É claro que ninguém gosta de ser contrariado e castigado. É normal que o seu filho 

fique triste, conteste e, até, faça birra. No entanto, lembre-lhe calmamente os limites e o 

facto do castigo ter sido a decisão/escolha dele e retire-se da discussão. Com esta atitude 
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estará a ensinar ao seu filho que, quando não cumpre o acordado, fica sujeito às 

consequências, sendo ele próprio o responsável pelas suas escolhas. 

Uma das áreas em que o envolvimento/compromisso dos pais é muito importante é 

precisamente a área escolar. É essencial acompanhar a escolaridade dos seus filhos, 

encorajá-los e proporcionar-lhes as condições desejáveis, envolvendo-se a si próprio 

com entusiasmo.  

E relembrando que não existem receitas, aqui deixamos algumas sugestões: 

    

 ENCORAJAR É ESSENCIALMENTE REVELAR INTERESSE PELA         

ESCOLA DURANTE TODA A ESCOLARIDADE:    
 

- Fazer elogios aos trabalhos em que o seu filho se aplicou; 

- Falar da importância da escola; 

- Incentivar o uso dos recursos disponíveis (biblioteca, centro cultural, etc); 

- Ir às reuniões de Pais convocadas pelo Director(a) de Turma; 

- Afixar os trabalhos escolares; 

- Encorajar o seu filho a envolver-se nas actividades da escola; 

- Não denegrir a imagem da escola diante dos seus filhos; 

- Dar apoio ao seu filho nos trabalhos de casa; 

- Interessar-se, conversar e fazer perguntas sobre o que se passa diariamente 

na escola; 

- Confiar-lhe responsabilidades adequadas à sua idade e mostrar que tem 

confiança nele; 

- Mostrar-se contente sempre que o seu filho melhorar as notas, ou tiver obtido 

sucesso. Quando isso não acontecer, transmitir-lhe que sabe que ele se 

esforçou mas que ainda não foi o suficiente. 

 

 

PROPORCIONAR AS CONDIÇÕES DESEJÁVEIS É ACIMA DE TUDO, 

FAZER DO SEU LAR UM LOCAL EM QUE SEJA FÁCIL COMUNICAR 

COM OS OUTROS: 

 

- Criar hábitos de vida que favoreçam o estudo; 

- Certificar-se de que o seu filho faz uma alimentação adequada à sua idade; 

- Assegurar-se de que o seu filho dorme as horas que precisa (cuidado com as 

televisões no quarto); 
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- Controlar a pontualidade do seu filho; 

- Certificar-se de que o seu filho não falta às aulas sem razão; 

- Ensiná-lo a ver programas educativos na televisão; 

- Trocar opiniões com o seu filho sobre os programas vistos; 

- Tentar que ele distribua o tempo de modo equilibrado entre jogos, estudo 

actividades físicas, televisão ou computador; 

- Proporcionar-lhe, tanto quanto possível, um “canto” tranquilo para estudar; 

- Evitar fazer comparações entre irmãos, primos ou vizinhos. Cada um dos 

seus filhos é um ser único com atitudes, sonhos, modos de agir próprios; 

- Levá-los a passeios e locais que lhe possam proporcionar novos 

conhecimentos, despertar a sua curiosidade ou educar o seu gosto artístico. 

 

 ENVOLVER-SE É SOBRETUDO 

ESTAR CONSCIENTE DO SEU PAPEL ESSENCIAL E INSUBSTITUÍVEL, 

COMO PAI OU MÃE, NA EDUCAÇÃO DOS SEUS FILHOS: 

 

- Assistir às reuniões de informação organizadas pela escola; 

- Conversar com o/a Director/a de Turma com regularidade e não só quando as 

coisas estão a correr mal; 

- Cooperar com a escola sempre que possível; 

- Colaborar na educação profissional dos seus filhos falando com ele sobre o 

seu trabalho e sobre o trabalho dos adultos que o rodeiam; 

- Trocar, com os outros pais, impressões sobre os filhos, a escola e sobre 

estratégias que tiveram êxito; 

- É bom que o seu filho o veja a estudar ou a ler; 

 

 

__________________________ 
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