
EDUCAÇÃO EM CASA 
 

1. CONVERSE COM O SEU FILHO 
� Pergunte o que ele aprendeu de novo no 

colégio e mostre interesse. 
� Peça que ele  lhe ensine algo. Isso  

ajuda a fixar o conteúdo. 
� Pergunte se ele tem dificuldades na 

escola 
 

2. COBRE AS OBRIGAÇÕES DO SEU FILHO 
� Garanta que ele vá à escola na hora certa. 
� Faça perguntas para descobrir se ele presta atenção nas aulas. 
� Confira se ele faz a lição de casa diariamente. 
� Ensine-o a respeitar os professores, os funcionários e os colegas. 
� Não deixe o seu filho faltar às aulas sem necessidade. Faltas dificultam a 

aprendizagem. 
 

3. ACOMPANHE A  LIÇÃO  DE CASA 
� Combine com ele um horário para os estudos. 
� Separe um lugar tranqüilo da casa para a lição. Não esqueça de 

desligar a TV. 
� Ofereça sempre sua ajuda. Filhos estimulados pelos pais a fazer as lições 

de casa têm um desempenho melhor. Mas atenção: estimular não é 
fazer as lições pela criança. 

� Olhe os cadernos e mostre interesse pelos trabalhos. 
� Estimule-o a pesquisar e descobrir as respostas por conta própria. 

 
 

4. FIQUE DE OLHO NO APRENDIZADO 
� Veja se seu filho está aprendendo o que deveria na 

idade dele: 

• Aos 8 anos, deve saber ler e escrever com 
facilidade. 

• Aos 10 anos, deve saber somar, subtrair,  
multiplicar e dividir. 

• Aos 14 anos, deve resolver uma equação de 1° grau com duas 
variáveis (X e Y) e interpretar textos com diferentes opiniões. 

• Se seu filho não aprendeu o que deveria para a idade dele, procure o 
coordenador da escola. 

� Veja sempre as notas do seu filho: 

• Se forem ruins, pergunte ao professor como você pode ajudar.  

• Se forem boas, elogie-o para que continue assim. 
 

5. INCENTIVE O SEU FILHO A LER 
� Leia sempre. É bom para você e excelente 

para o seu filho, que seguirá o seu exemplo 
naturalmente. 

� Leia para desde bebê, com entonação e 
emoção! 

� Dê livros ou revistas de presente. 
� Deixe os livros ao alcance das mãos dele. 
� Converse com ele sobre um livro que você 

esteja lendo. 
� Estimule  atividades que usem a leitura: jogos, receitas, mapas. 
� Faça da leitura um momento de prazer - pode até ter pipoca. 
� Leve-o para explorar  bibliotecas  próximas da sua casa. 
� Não obrigue seu filho a ler. A leitura tem de ser um momento de lazer . 

 
 

6. VALORIZE A ESCRITA 
� Tenha sempre lápis e papel em casa.  
� Escreva bilhetinhos para o seu filho. Assim, ele 

entenderá a utilidade da escrita. 
� Brinque de palavras-cruzadas, caça-palavras, 

forca, stop e outros jogos que envolvam a escrita. 
� Compre um diário e estimule seu filho a anotar recordações. 
� Ao usar o computador, incentive-o a não mudar a forma de escrever as 

palavras. 
� Peça ajuda para escrever a lista de compras. 

 
 
 



7. DÊ O EXEMPLO 
� Seja coerente: suas atitudes refletem o que você 

pensa. 
� Mostre que estudar é importante e ler divertido. 

Estude e leia na frente dele. 
� Seja curiosa: pergunte, questione, procure entender. 

 
8. ENTENDA A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
� Informe-se sobre a qualidade do ensino no país, no seu estado, na sua 

cidade, nas escolas da sua região e no colégio do seu filho. 
� Acesse educarparacrescer.com.br, leia as reportagens e reflita. 

 

EDUCAÇÃO NA ESCOLA 
 

1. VÁ A ESCOLA DO SEU FILHO 
� Apresente-se aos professores dele 
� Conheça o espaço: sala de aula, biblioteca, 

banheiros...   
� Familiariza-se com o ambiente que o seu filho 

freqüenta 
� Vá às reuniões de pais e mestres.  Se não puder, chame alguém que 

goste de seu filho para ir no seu lugar 
 

2. VALORIZE O PROFESSOR 
� Apoie o trabalho dele e mostre que você admira a profissão 
� Ensine seu filho a ouvir o professor e a respeitá-lo 
 
3. TRABALHE COM O PROFESSOR 
� Converse com ele sempre que possível 
� Se não concordar coma opinião do 

professor, fale com ele a sós, e não na 
frente de seu filho 

� Pergunte o que será ensinado e como 
você pode ajudar 

� Aproxime-se do professor do seu filho, 
mesmo que você não entenda as 
matérias ensinadas 

� Exija que o professor passe sempre lições de casa 
� Encontre-o sempre que ele pedir 
 
4. ENTENDA COMO A ESCOLA TRABALHA 
� Descubra quais são as regras do colégio e ajude a passá-las a seu filho 
� Informe-se sobre quando será o período de provas 
� Descubra se existem aulas de reforço durante o ano, caso seu filho tire 

notas baixa 
� Saiba o que o seu filho precisa fazer para passar bem de ano 
� Descubra se a escola oferece cursos fora do período de aulas 
 
 
5. PARTICIPE DO DIA A DIA DA ESCOLA 
� Ofereça suas habilidades, conhecimentos e experiência 
� Entre para a associação de pais 
� Vá a festas, exposições e, principalmente, e reuniões de 

pais 
� Critique, elogie, faça sugestões 

 
Fonte: Guia da Educação em família – Editora Abril 

 


