Trabalhos de casa
Uma maneira que os pais e os encarregados podem
ajudar os estudantes a ter successo na escola é apoia-los
ao fazer os trablas de casa.

O que são trabalhos de casa?
Tipos de trabalho que os estudantes possam trazer para
casa.
• acabar os deveres que começaram na aula
• trabalhar num trabalho de pesquisa
• estudar para testes e exames
• praticar as abilidades que aprenderam na sala de
aula
• reorganizer os dociers e caderno de exercícios
• ler as partes designadas de uma novela ou livros
de texto

Quanto tempo é que os estudantes devem de
passar com os trabalhos de casa?
•

•
•

Aonde e quando deverão os trabalhos de casa
serem feitos?
•

•

•

Nem todos os estudantes estudam da mesma
maneira. Algums gostam de trabalhar num sitio
sossegado, algums gostam de trabalhar com
musica no fundo e outros estudantes acham que
ajuda estudar com amigos. Você conhece
melhor a sua criança. Ajuda-o/a a escolher o
melhor sitio para fazer os seus trabalhos de casa.
Pode ser que ajude ter um horário regular para
fazer os trabalhos de casa. Estudantes podem
tentar adiar os tabalhos enquanto os pais
empurram para que os acabem, muitas vezes
acabando em descussão. Ao ter um horário
regular para os trabalhos de casa, acaba por ser
parte de uma rutina.
Tente com que os trabalhos de casa seijam feitos
mais cedo na tardinha, quando os estudantes têm
mais energia. De-lhes tempo para eles relaxarem
antes de deitar.

•

Não existe nenhum montante “certo” de
trabalhos de casa estabelecido. Pesquisadores
e educadores concordam que so deverão haver
trabalhos de casa limitados nos primeiros graus
de escola. Com o monante a aumentar
conforme os estudantes sobem ao ciclo.
Estudantes trabalham a velocidades differentes,
portanto o montante de tempo passado nos
trabalhos de casa irão variar.
Os estudantes deverão ser capazes de fazer os
trabalhos de casa e ter tempo para participar
noutras actividades, incluindo desporto, lissoes
de música, actividades religiosas, aulas de
linguagas, trabalhos de voluntariado, e
brincadeira livre.
Se você está preocupado/a que a sua criança
esteija a ter trabalhos de casa a mais ou a
menos, você deverá falar com a professor de
aula.

Como podem os pais ajudar com os trabalhos
de casa?
•

•

Encourage as crianças mais velhas a usar as
suas agendas para manter marcação dos seus
deveres e testes. Ajude a montar um plano de
trabalho ou até mesmo um grande calendário
para projectos maiores.
A não ser que seija um projecto, os trabalhos de
casa deverão de ser a revisão do que os
estudantes aprendem na aula, portanto os
estudantes devem de ser capazes de fazer os
trabalhos de casa sozinhos.

•

Enquanto os vossos filhos estão a fazer os
trabalhos de casa, voce poderá fazer os seu
“trabalhos de casa”, como pagar as contas, ler
um livro ou escrever uma carta. Assim faz-lhe
companhia e mantem-se perto. Mas só oferece
ajuda se eles pedirem.

•

Leiam juntos (em qualquer linguagem) com as
crianças mais novas, e encorage os estudantes
mais velhos a passer algum tempo cada dia a
ler sozinhos.

•

•

Falem com os seus filhos sobre a escola todos
os dias. Mesmo se voce não entender o tópico,
e mesmo se o inglês ou francês não seijam as
voças linguas maternas, voce pode ser um bom
escutador. Pesquisas mostram que só o falar
sobre a escola, os pais podem melhorar as
possibilidades do estudante ao successo.
Certifiquem-se que os estudantes tenham todos
os materiais que eles precisam para os
trabalhos de casa – lápis, reguas, marcadores,
papel.

E se um estudante está a ter dificuldade com os
trabalhos de casa?
•

Encorage os estudantes a falar com a
professora se eles precisam de ajuda. Deixe
que a sua criança saiba que não faz mal pedir
assistência se eles não entenderem algo.

•

Se a sua criança não entender os tabalhos de
casa, pergunte como a professora ensinou a
licão. Isto pode ajudar a criança a lembrar-se o
que foi aprendido anteriormente e como chegar
à resposta.

•

Se a sua criança está a ficar chateada o
frustrada, ele que faça um intervalo, e tente de
novo mais tarde.

•

Se o estudante não conseguir completar os trabalhos
de casa depois de tentar o seu melhor, não faz mal
mandar o trabalho de volta para a escola incompleto.
Voce pode mandar um recado no trabalho ou na
agenda, explicando a razão por que não esta acabado.
Isto ajuda a professora a entender quais são os
problemas, e a professora vai estar contente que voce
está envolvida na educação da sua criança.

•

Se a sua criança está consistentemente incapaz de
fazer os trabalhos de casa dele/dela, faça um
apontamento par falar com a professora.

Outros recursos para apoio de trabalhos de casa
•

Descubra que tipos de recursos de trabalhos de casa
estão desponíveis atravez da escola ou da sua
bibloteca local ou centro comunitário. Algumas escolas
e muitas bibliotecas publicas têm clubes de trabalhos
de casa depois da escola.

•

Estudantes podem obter ajuda atravez dos amigos ou
irmãos mais velhos.

•

Muitos colégios têm parceiros esplicadores que
completaram o curso e podem ajudar com coisas como
a matemática e ciencias.

•

Existem serviços de esplicadoras em-linha de graça
para estudantes de colégio no www.ilc.org .
professoras certificadas estão desponíveis neste site
Domingo à Quinta-feira, e tambem oferecem um
serviço de opinião de trabalhos literários

