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A FUNCÃO DA TAREFA ESCOLAR - QUAL É A MELHOR FORMA DE AJUDAR? 

                  Algumas famílias sentem dificuldades em organizar o momento da tarefa de casa com 

os filhos e se perguntam qual a necessidade real em refazer o que foi aprendido na escola. Em 

primeiro lugar precisamos entender que a assimilação da aprendizagem se dá por meio da 

repetição, ou seja, quando a criança refaz o conteúdo ela tem a oportunidade de realmente 

entender se compreendeu e generalizou o que foi apresentado em período de aula, paralelo a 

isso os pais conseguem perceber se o filho vem emitindo dificuldades e/ou realizando de maneira 

eficaz o conteúdo aprendido, podemos citar também inúmeros benefícios que agregaram na 

construção da autonomia, responsabilidade, rotina e preparam de maneira contínua as 

habilidades acadêmicas que a criança precisa ter para lidar com os estudos. Desse modo, é 

essencial que a escola e a família sejam parceiras, orientando, supervisionando e motivando os 

alunos, para que aos poucos esse período se torne prazeroso na rotina da criança, afinal em boa 

parte de sua vida escolar terá que lidar com as tarefas de casa.  

                   

                  Preparamos algumas dicas valiosas que auxiliam toda a família a organizar esse 

momento:  

• Poucos estímulos: essencial para manter a concentração;  

• Analisar um bom horário que a criança esteja disposta, assim evita-se variáveis que interfiram 

negativamente nas respostas efetivas;  

• Acessar a memória de longo prazo é fundamental. Os pais devem questionar a criança sobre o 

que é para ser feito e não antecipar as respostas; 

• Aposte em dicas visuais com pequenos resumos ou desenhos que estimulem a memória e torne 

mais fácil a assimilação;  

• Separar as matérias por cores ajuda a criança a se organizar. O esquema visual é sempre uma 

boa ferramenta; 

• É importante lembrar que as crianças precisam de monitoramento e auxílio para aprenderem a 

se organizar;  

• Se a tarefa for muito extensa, divida em partes!  

• Faltou motivação? Pode ser ausência de reforçadores, então prepare algo que motive e faça 

trocas com recompensas efetivas, assim vocês criam hábitos que refletem diretamente na vida 

acadêmica de maneira positiva. Não se esqueça de elogiar qualquer conquista e esforço e, aos 

poucos vá aumentando as dificuldades e reorganizando os elogios.  

• Quanto mais prazeroso esse momento for, mais a criança irá se engajar e automaticamente se 

sentirá suficientemente autoconfiante para melhorar em todos os aspectos. 

 

Lembre-se: tudo que gostamos, queremos fazer cada vez mais e consequentemente fazemos 

melhor! 
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