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Queridos pais,

Na última reunião da turma do terceiro ano percebemos que muitos pais têm dúvidas sobre
como ajudar o seu filho na hora do tema em casa.
Com o objetivo de auxiliá-los e aprimorar a parceria entre escola e família, escrevemos
abaixo algumas dicas para que vocês possam aplicar em casa com os seus filhos.

1- Estabeleça junto com a criança horários de estudo: Inicialmente a criança precisa
do auxílio do adulto para planejar e cumprir com os horários de estudo. A melhor
hora para estudar irá depender da rotina da família e da própria criança. Escolham
um horário que a criança não esteja com sono e cansada. Evite horários à noite
depois das 21h00hs. Segundo estudiosos o melhor horário para tema é após a aula,
pois o cérebro está realizando as conexões neuronais sobre o assunto que a
professora explicou em sala.
2- Não faça a tarefa pelo seu filho: Sem perceber, muitas vezes acabamos por
escrever e pesquisar pela criança. Deixe que a criança leia sozinha a atividade sem
seu auxílio, somente leia com a criança se houver dúvidas. Utilize o mesmo
vocabulário que a professora em sala, a criança faz e você sana as dúvidas.
3- Crie o cantinho de estudo dentro de casa: Do mesmo modo que o seu local de
trabalho deve ser apropriado a sua função, o local de estudo deve ser adequado
para este fim. Crie o cantinho de estudo dentro de casa em um lugar tranquilo,
iluminado, longe de estímulos como Televisão e cozinha. Ensine a criança a levar
todos os materiais necessários para estudar, para que não se desconcentre na busca
dos materiais.
4- Dê o exemplo para a criança: A criança aprende pelo exemplo dos pais. Utilize
também o canto de estudo para ler jornais, revistas ou estudar.
5- Se tiver irmãos, reserve o mesmo horário de estudo: Na hora de estudo, é muito
difícil para a criança se concentrar se tiver um irmão fazendo outra atividade no
mesmo momento. Por isso, reserve o mesmo horário de estudo para os irmãos.
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6- Incentive o hábito de leitura: Auxilie a criança a criar o hábito de leitura!
Independente da idade, leia histórias com ela. Caso a criança tenha algum interesse
específico, incentive a escrever cartas, e-mails sobre este interesse. Busque
conhecer com a criança qual tipo de leitura ela demonstra interesse: gibi, ficção,
histórias, entre outros.
7- Tenha paciência com os erros: Os erros são etapas importantes no processo de
aprendizagem. Busque não olhar o aspecto negativo do erro, mas a partir dela,
avaliem quais são os erros comuns e auxilie seu filho a superá-los.
8- Organização com o horário das aulas: É importante que no cantinho do estudo
tenha fixo o horário de aula de seu filho, para que ele possa organizar sua mochila
com os materiais que vai utilizar em cada dia da semana. Não esquecendo cadernos
e livros de aulas extras como inglês e filosofia.
9- Elogie seu filho: O elogio nesta fase de desenvolvimento é muito importante para
que a criança construa a confiança em si mesma!

Colocamo-nos a disposição!

Camila Noél- Professora do Terceiro ano e Coordenadora do Ensino Fundamental
Karine B. Machado- Diretora Pedagógica.
Letícia M. Lindner- Psicóloga Escolar
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