Deveres de Casa
Cada vez mais as famílias atravessam uma rotina desgastante com seus filhos em período escolar, pois eles não
querem fazer as tarefas. Afinal: fazer tarefa dá trabalho, não é? É comum alguns alunos tentarem utilizar de alguns artifícios
para driblar esta responsabilidade que é sua: dizem que já fizeram na escola, o professor não passou ou que esta tarefa que
está anotada não é para a próxima aula. Com esta postura, o educando acaba desperdiçando a grande oportunidade de
memorizar o conteúdo, esclarecer suas dúvidas e enriquecer sua aprendizagem. Outros prejuízos oriundos desta atitude
podem ser sentidos ao longo de sua vida: ele aprende a não assumir suas responsabilidades, a postergar as obrigações da
vida diária e a não enfrentar seus problemas. E nenhum pai deseja que seu filho se torne um adulto assim!
O dever de casa, por mais odiado que seja pelos estudantes, é um dos segredos de um bom aprendizado. “Quando o
aluno retoma o conteúdo em casa e, depois, é cobrado pelos professores, vai melhor na escola”, observa o professor Ruben
Klein, da Fundação Cesgranrio. “É o andamento que se espera do sistema: o professor ensina, o aluno estuda e, em seguida,
o docente confere o aprendizado. Só esse simples e óbvio sistema já ajuda, em muito, as crianças e adolescentes”,
completa.(Correio Braziliense – 27/05/2009).
Algumas simples ações podem ajudar você a trabalhar com seu filho para que ele adquira este importante hábito
escolar:
- Crie esta rotina das tarefas desde pequenino. Assim ele crescerá com esta responsabilidade. Mas lembre-se: a tarefa é de
responsabilidade dele!
- Algumas tarefas e trabalhos são mais desafiadoras do que outras. Isto vai requerer do aluno maior disponibilidade para
executá-la. Não deixe que ele desanime. Incentive-o a terminar tudo aquilo que começa.
- Mostre interesse pelo seu desempenho. Somente falar não resolve. É necessário que ele percebe isto em suas ações: vá à
sua escola, verifique diariamente sua agenda, veja seus cadernos e acompanhe seu calendário de avaliações.
- Pergunte a ele como foi seu dia e participe das programações da escola como reuniões e palestras. Conheça a rotina da
escola de seu filho e não fique com dúvidas a respeito do seu funcionamento. Não espere a escola te chamar. Antecipe-se.
- Estabeleça uma rotina diária de estudo e cheque se ela está acontecendo. Se ele se sentir muito cansado, fracione o tempo
de seus estudos.
- Elogie seu filho quando ele executar uma tarefa com capricho.
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