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SUCESSO ESCOLAR E INOVAÇA O PEDAGO GICA 

 

Programa “Estratégias de Promoção do Sucesso Escolar” 

 

Projeto candidato e financiado em 50% pelo PORLisboa 2020, o Programa “Estratégias de 

Promoção do Sucesso Escolar”, implicou o envolvimento dos 21 Agrupamentos de Escolas de 

Sintra, tendo objectivos específicos, que passam, nomeadamente, pela redução em 25% da 

taxa de retenção e desistência e a redução de 10% de alunos nos 1º, 2º e 3º ciclos com notas 

negativas. 

No seu âmbito foram constituídos 5 Núcleos Territoriais (NT), tendo em conta a sua 

sequencialidade pedagógica e geográfica, a quem foi pedida a identificação de 5 problemas 

comuns e de outras tantas medidas e eixos de intervenção para as alcançar. 

“Projetos Locais para a Promoção do Sucesso Escolar no Concelho de Sintra”, foi o trabalho 

desenvolvido pelos 5 NT e apresentado no Seminário promovido a 5 de Julho no CCOC. 

E os 5 problemas comuns são: 

 Falta de inovação nos projectos na sala de aula 

 Novas formas de indisciplina 

 Vulnerabilidade das famílias e capacitação parental 

 Instabilidade de recursos humanos técnicos especializados 

 Necessidade de capacitação e formação de pessoal docente e não docente, 

 

com os dois primeiros a assumirem maior expressão, na medida em que surgem referidos por 

4 dos 5. 
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Contributos 

 

Importará talvez reflectir sobre eventuais contributos da autarquia que possam amenizá-los, 

permitindo que o foco seja colocado na resolução dos demais problemas. 

Sem existir a presunção de que as acções que a seguir se detalham, sejam só por si 

suficientes, sobra, contudo, a esperança de que poderão ser pertinentes. 

Comecemos pela falta de inovação nos projectos na sala de aula e pela consequente 

imprescindibilidade de alteração de práticas e modelos pedagógicos. 

A circunstância do jovem de hoje ter contacto com diversas culturas e com pessoas de várias 

partes do mundo e dos acontecimentos noutros países chegarem a ele a uma velocidade 

impressionante, torna evidente que a esse aluno não motiva a repetição de um conteúdo, mas 

antes o entendimento do facto. 

De acordo com a caracterização feita por Paulo Sampaio, especialista brasileiro em pedagogia, 

o perfil do jovem é hoje completamente diferente: 

- Revela não ter paciência para estudar, 

- Executa múltiplas tarefas simultaneamente, 

- Usa muito as redes sociais, 

- Possui uma mente selectiva para um excesso de informações, 

- Possui o “síndrome do motorista de táxi”: sabe tudo! 

- Revela dificuldade em comunicação escrita e conhecimentos gerais. 

Tudo leva a crer que é no modelo de ensino que é praticado que parece residir o busílis da 

questão, com as metodologias de ensino/aprendizagem a dever ser reformuladas, dando, ao 

mesmo tempo, maior ênfase ao trabalho do aluno e fomentando uma aprendizagem ativa, 

baseada na solução de problemas reais e orientada para a relação com o mundo real e com as 

relevâncias da vida. 

Defende-se, pois, um modelo de aprendizagem mais participativo, mais atractivo para os 

alunos e mais centrado na aquisição de competências, sujeito a uma escrutínio permanente e 

a um investimento contínuo na melhoria da qualidade da educação, exigindo um maior 

acompanhamento dos alunos por parte dos professores. 

Daqui resulta que os modelos de educação se tornem mais flexíveis, com mais condições para 

assimilar mudanças e propor novas formas de aprendizagem. 

Ora se a opção por recursos mais compatíveis com a actualidade, como computadores e 

outros dispositivos electrónicos, parece ser, para algumas escolas, suficiente em matéria de 

inovação, aquilo que se prova é que para além da tecnologia, é pela inovação nos recursos 

pedagógicos que passa parte da solução. 
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A educação dos nossos tempos precisa ampliar o entendimento dos estudantes sobre o 

mundo, dialogando com a tecnologia e os avanços na ciência, levando-os a aprender a ser mais 

proactivos e persistentes, além de cada vez mais aptos a abraçar riscos. 

Considerando que alguns métodos que já se consolidaram em escolas de Pedagogia em todo o 

mundo têm atingido resultados satisfatórios para uma ação mais inovadora, importa 

sobrevoar os pressupostos de alguns deles: 

 Método Pestalozzi 

Acredita-se que, no lugar de dar as respostas prontas para os alunos, é preciso 

encorajá-los a descobri-las por si mesmos, ajudando a que os estudantes aprendam a 

observar, imaginar, julgar e raciocinar de forma autónoma; 

 

 Método Montessoriano 

Criado por Maria Montessori, o método tem subjacente o entendimento que é a 

curiosidade natural da criança que a leva a aprender, desde que ela esteja num 

ambiente satisafatóriamente instigante. Por isso o espaço é preparado de forma a que 

a criança tenha fácil acesso a livros, brinquedos e outras ferramentas pedagógicas, a 

fim de a incentivar também a preservar a ordem. 

Essa prática, que é um dos pilares do método, tem por objectivo colocar em exercício a 

autonomia do ser em formação. 

 

 Método Harkness 

O Método Harkness transforma a sala de aula num espaço de conferência, 

proporcionando a interacção. Os estudantes sentam-se à volta duma mesa circular, 

configuração que desperta neles a responsabilidade e o gosto por compartilhar as suas 

descobertas com os colegas. 

Trata-se duma alternativa às cadeiras e mesas enfileiradas, estimulando o pensamento 

crítico e o sentido de colectividade. 

 

 

Um pouco de um deles, ou um pouco de todos eles, balanceado com a realidade de 

cada escola e, obviamente, com a perceção do professor relativamente áquilo que 

melhor convém, poderia talvez ser experienciado, introduzindo uma variabilidade 

que seria depois auditada pelo professor em conjunto com os alunos e susceptível de 

revisão e ajustamento, numa perspetiva de modelo aberto. 

A registarem-se ganhos na motivação dos alunos, essa prática poderia amplificar-se e 

ajustar-se aos objectivos pedagógicos. 
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Inovação na prática 

 

Há ainda uma área sobre que valerá a pena reflectir e que tem a ver com a inovação 

na prática.  

Com os desafios colocados pelas novas gerações, algumas escolas propuseram já 

respostas idealizadas para remodelar a educação, fornecendo ferramentas para que os 

estudantes integrem processos inovadores. 

 

Destaque-se, por exemplo, o incentivo à gestão compartilhada e horizontal, na qual 

tanto os alunos como os educadores se assumem como componentes ativos: 

- Os alunos opinam nas questões referentes ao currículo, nas atividades pedagógicas a 

serem adotadas e assumem responsabilidade na convivência com a comunidade 

escola. 

Assembleias semanais, reunindo professores, alunos e funcionários para estabelecer 

regras de convivência e dinâmicas de uso dos espaços e materiais, permitem que os 

alunos identifiquem e compreendam melhor quais são os direitos, bem como os 

deveres de cada membro da comunidade. 

Estas assembleias funcionam também como espaço de resolução de conflitos. 

Os alunos envolvidos no conflito sentam-se para conversar junto de mediadores e o 

problema é discutido abertamente, sendo propostas soluções que devem ser 

acompanhadas durante a semana para testar a sua eficácia. 

 

Há ainda quem defenda a reorganização dos espaços. 

Numa escola em S. Paulo, pequenas salas cederam espaço para grandes salões, onde 

os alunos, de acordo com os ciclos de formação, desenvolvem as suas atividades num 

mesmo ambiente, reunindo-se em grupos de 5 e cumprindo as suas tarefas diárias 

com a supervisão dos professores. 

Os alunos recebem sebentas com roteiros de pesquisa e cada um escolhe a ordem que 

deseja seguir. Até ao final do ano, todas as atividades que constam do roteiro devem 

ser cumpridas. Os alunos podem fazer pesquisas na biblioteca, na sala de informática 

ou nos livros didácticos disponíveis na sala. 

Mesmo que estejam num mesmo grupo, não estão necessariamente no mesmo 

roteiro de pesquisa, mas com tal disposição aprendem a trabalhar em equipa, 

desenvolvendo, assim, o espírito de colaboração. 
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Passos para lá chegar 

 

A sala de aula assume-se hoje como o mundo, onde aprender deve servir como base 

para conceber e desenvolver soluções práticas para problemas que fazem parte do 

quotidiano. 

“Especialmente hoje, em que dispositivos que cabem nas nossas mãos abrem janelas 

para um universo múltiplo, a conceção de que a figura do professor (e por extensão, a 

da escola) centraliza o saber, está completamente superada”. 

Defende-se que o professor não deve ser visto como um profissional pronto, mas 

como alguém que, assim como o aluno, está em constante formação. E é a consciência 

sobre a sua condição de “aluno que veio antes”, que o habilitará a avaliar o próprio 

trabalho, entendendo melhor o seu papel na preparação dos alunos para a vida. 

O professor torna-se o facilitador e a ponte para o conhecimento, mas é ao aluno 

que compete percorrê-la. 

“O relacionamento interpessoal vem crescendo em importância no processo 

educativo, os limites da autoridade estão sendo flexibilizados e o lúdico deixou de ser 

visto como sinónimo de perda de tempo ou anarquia”. 

 

O uso de vídeos educacionais durante as lições tem transformado o nível de 

envolvimento dos estudantes, criando uma experiência de aprendizagem muito 

melhor, ao deixarem os estudantes mais concentrados e motivados. Isso acontece, 

basicamente, porque existem conexões entre as competências de retenção de 

informações, o conhecimento armazenado na memória e os conteúdos visuais. 

 

Também o investimento em pesquisa é um caminho que parece recomendável trilhar. 

Aplicar questões abertas, ajuda os estudantes a agirem como verdadeiros repórteres, 

investigando em busca de novos conhecimentos, que originam novas perguntas. 

Motivá-los a explorar a realidade em que vivem faz com que se sintam menos 

intimidados perante os desafios reais. 

 

A construção de elos entre os conhecimentos é outro. 

No currículo tradicional, os estudantes vão de um conteúdo ao outro e 

algumas/muitas vezes não são estabelecidas conexões com as competências e os 

conhecimentos previamente adquiridos – inclusive, os de outras áreas. 

Uma proposta para tornar esse processo mais natural e espontâneo, é ajudá-los a 

construir pontes entre os saberes, ressaltando as relações entre eles. Dessa forma, o 

aluno é provocado a desenvolver uma perspetiva mais ampla sobre o que aprende e, 

logo, a pensar duma forma mais crítica. 

 

Outra proposta prende-se com algo na linha do programa “Sextas-feiras flexíveis”, 

instituído em algumas escolas dos EUA e direccionado especialmente para certos tipos 

de aluno com dificuldades na matéria, na medida em que permite que uma disciplina 

seja abordada durante todo o dia. 
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Nesses dias, os professores ajudam os estudantes a identificar as suas dificuldades, 

desenvolvendo o foco. Muitos acreditam ser mais fácil ensinar certos conteúdos, 

através duma abordagem mais personalizada. 

 

Também a valorização do trabalho em grupo. 

Em lugar de priorizar o trabalho individual, propor um problema que todos os alunos 

possam resolver em conjunto, é uma ação inovadora em educação, com o 

conhecimento individual a contribuir para a resolução colaborativa. 

 

Tom Wujec, designer e autor do “Manual de Ginástica Mental” e “Cabeça Cinco 

Estrelas”, revela através do “desafio do marshmallow” a importância de se construir 

protótipos para aprender com os erros no início do projecto. 

Isto vem a propósito da valorização de crescimento com os erros e de que, ao invés de 

um ambiente rígido, em que os erros são penalizados, a aula deve ser um espaço 

aberto à experimentação. 

O desencorajamento que os alunos sofrem ao longo da sua trajectória escolar, leva-os 

a internalizar a ideia de que não podem tentar e errar, passando a encarar o acerto 

mais como produto de brilhantismo do que como construção. 

As capacidades extraordinárias que as crianças têm para inovar são, na maioria das 

vezes, desestimuladas, o que entronca no desencorajamento dos alunos a se 

relacionarem com os seus contextos e a pensarem em soluções para os problemas que 

vivem. 
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Propostas 

 

Havendo com toda a certeza metodologias já experimentadas pelos professores das 

nossas escolas que se inscrevem na inovação pedagógica que parece ser reclamada 

por todos e que importaria que se conhecessem, numa lógica de as dar à partilha, ao 

mesmo tempo que algumas das ideias expendidas poderiam ser mais detalhadas por 

alguns dos que as subscrevem, consideramos que os ganhos poderiam ser estimáveis 

se o Município promovesse um seminário sobre esta temática, convidando a que uns e 

outros liderassem intervenções, dissecando ideias que poderiam depois ser 

balanceadas de acordo com as especificidades identificadas pelos professores, visando 

a sua replicação ou adaptação. 

 

A circunstância de ter este ano tido lugar a 1ª edição do Global Teacher Prize Portugal 

e de se ter sagrado vencedor, um docente de Física e Química, numa escola de Chaves, 

fruto da estratégia que desenvolveu para garantir a motivação dos seus alunos e da 

empatia que consegue gerar, essa sim, uma estratégia menos falível, motivaria ainda a 

proposta para que fosse convidado a dar o seu testemunho no referido Seminário, o 

qual poderia revelar-se inspirador para explorar novos caminhos motivacionais. 
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As novas formas de indisciplina 

 

 

As novas formas de indisciplina que constituem o 2º problema mais identificado pelos 

Agrupamentos de Escolas, podem até encontrar nestas alterações aos modelos e 

práticas pedagógicas, um antídoto cuja importância poderá ser testada. 

 

Se os alunos se sentirem mais motivados, deixando-se cativar pelas matérias e pela 

forma como se vêem veiculadas, se a proximidade com a vida quotidiana e a 

aplicação dos conteúdos permitirem pontes que os liguem e adquiram outra 

pertinência, se se sentirem envolvidos num modelo de gestão compartilhada que 

“ouve” e que deixa opinar, para quem todos os agentes contam para a construção do 

projecto educativo e que, em caso de conflitualidade, convoca os alunos envolvidos 

para resolução conjunta, acredita-se que o vínculo poderá adquirir novas nuances e 

que os níveis de insatisfação e de desapego à escola, com reflexos óbvios na 

indisciplina, possam reduzir-se. 

 

Factor decisivo para atuar nesta área é o envolvimento dos pais, que é, em conjunto 

com a capacitação parental, um problema invocado pelas escolas participantes neste 

projecto. 

 

As crianças e jovens aprendem os detalhes mais complexos sobre ciência, mas não têm  

esclarecimento básico sobre como gerenciar as suas emoções. 

“A tabuada tem que estar na ponta da língua, mas muitos adolescentes já iniciam a 

vida financeira fazendo dívidas. 

Hoje, muito mais importante que ter conhecimento, é saber aplicá-lo de forma 

produtiva. 

 

A escola não pode estar ao serviço da formação de profissionais e conquistadores do 

mundo. Ela deve preparar seres humanos para a vida. 

 

Ora a intervenção e acompanhamento dos pais no processo educativo dos filhos é 

crucial. A começar pela sua responsabilidade em fazer despertar os filhos para a 

importância e o prazer dos estudos. 

 

Querem que os filhos estudem, pois sabem que é essencial para o seu futuro, mas os 

jovens oferecem resistência, porque ainda não conseguem ter essa visão. Estão 

focados no presente, período em que a diversão tende a falar mais alto. E a motivação 

quase nunca surge sozinha. 

 

Por razões várias, das económicas às sociais, passando pelo seu histórico de vida e 

por vulnerabilidades associadas a qualquer uma delas, os pais nem sempre 

conseguem garantir esse acompanhamento e seguir ao lado. 
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As consequências não tardam a fazer-se sentir, e são como paredes de vidro que se 

erguem, que deixam que se vejam mas sem conseguirem comunicar. O 

desinvestimento soma e segue. 

Também nesta área a escola pode e deve ajudar, chamando os pais à escola, não 

apenas quando as razões para tal são más, mas convocando-os para outras iniciativas 

e fomentando a sua participação efectiva. 

Eles devem ser parte integrante da escola, mesmo se para isso, precisam de sentir que 

a sua opinião ou contributo é valorizado. 
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Propostas 

 

É a pensar neste desígnio que somos tentados a propor como medida de reforço da 

importância duma ligação estreita à escola e ao percurso escolar dos filhos, a 

elaboração e distribuição de uma brochura, do tipo “Agenda do encarregado de 

educação”, onde se fizessem constar algumas ideias-chave (com alguns exemplos de 

conteúdos a constarem como adenda a este documento – Anexo II) e que consagrasse 

espaço para informações várias sobre a escola e onde se convidaria a que por mail 

remetessem o seu endereço electrónico e contactos a privilegiar, após o que 

receberiam o contacto do director/directora de turma e outros dados pertinentes. 

 

 

Ainda a propósito da indisciplina, seria pertinente atentar nas recomendações 

resultantes do estudo levado a efeito sobre o tema pela Associação Com Regras 

(Anexo I) e prover o Município à disponibilização de acções de formação específica 

sobre como gerir/mediar situações de indisciplina escolar, dirigidas ao pessoal 

docente e não docente (Formação disponível no ITAD, certificada pela DGERT) e que 

os Agrupamentos requereriam para concretização no espaço e no tempo que 

definissem. 

 

A dificuldade muitas vezes invocada de que os pais não conseguem lidar com os filhos 

que apresentam elevados níveis de indisciplina escolar, recomendaria igualmente que 

se promovessem, sob o patrocínio da autarquia, fóruns inter-pares, em que os pais 

aludiriam ao seu caso, recebendo eventualmente contributos doutros pais mas 

sobretudo a orientação de psicólogo escolar/educativo, para desenvolvimento de 

capacidades e competências que concorressem para o apoio que os pais sentissem 

como necessário e adequado às circunstâncias. 

 

Os Vereadores da Coligação “Juntos Pelos Sintrenses” 

Marco Almeida, Paula Simões, Andreia Bernardo e Carlos Parreiras 

 

(Colaboração: Ana Alcântara) 

                        Setembro de 2018 

Fontes:  

http:// novosalunos.com. br/a importância da inovação no ensino e aprendizagem dos alunos  

Sampaio, Paulo R T, “Inovação no ensino” (junho 2018) 

Alexandre Henriques, “2º Estudo Sobre Indisciplina em Portugal” (ComRegras, fevereiro 2017) 

Freire, Paulo, “Pedagogia da autonomia” (Paz e Terra, janeiro de 1996) 
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ANEXO I 

Estudo sobre Indisciplina na escola 

 

“O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A SOCIEDADE EM GERAL, TÊM QUE TER CONSCIÊNCIA QUE A 

INDISCIPLINA É UM PROBLEMA RECORRENTE E GRAVE NA SALA DE AULA”. 

Um estudo, em parceria com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamento e 

Escolas Públicas e o responsável do blogue de Educação “Com Regras”, sobre 

indisciplina em Portugal em 47 agrupamentos escolares, envolvendo perto de 54.000 

alunos, concluiu que no ano lectivo 2015-2016 houve 11.127 participações 

disciplinares em apenas 5,4% da totalidade dos agrupamentos e escolas portugueses. 

Extrapolando para uma amostragem da totalidade dos agrupamentos/escolas, tal 

levaria a um número de mais de 206.000 participações disciplinares num só ano. 

Através deste estudo fica a saber-se: 

  Que o ciclo de ensino em que ocorreram mais participações disciplinares em 

2015-2016, é o 3º ciclo (61,70%), sendo o 1º ciclo o que menos registos obteve, 

ficando por 2,13%; 

  Que o período lectivo em que ocorreram mais participações disciplinares é o 

2º período (38,30%), sendo o 3º período a altura com menos registos de 

participações disciplinares (2,13%); 

 Que foram as escolas dos grandes centros que apresentam valores mais 

elevados de indisciplina. 

 

DADOS GERAIS: 

Nº de alunos com participações disciplinares – 4.417 (8,23%) 

Total de Medidas Corretivas – 6.541 

Nº de alunos que cumpriram Medidas Corretivas – 2.782 (5,18%) 

Total de Medidas Sancionatórias – 1.496 

Nº de alunos que cumpriram Medidas Sancionatórias – 1.142 

Face ao período lectivo 2014/2015, todas as medidas disciplinares no período lectivo 

seguinte, 2015/2016, conheceram incremento: 

No total de Medidas Corretivas tinham sido 3.746, passando depois para 3.807. 

Os alunos alvo de medidas correctivas, tinham sido 1.484; passaram depois para 1.854. 
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Foi de 858 o total de medidas sancionatórias em 2014/2015; passou a ser de 1.054 no ano 

lectivo seguinte. 

E foram 697 os alunos alvo de Medidas Sancionatórias, passando depois a 802. 

O 3º ciclo foi o período lectivo que mais somou participações disciplinares; no 1º ciclo elas 

foram 2,13% no 1º ciclo, 14,89% no 2º e 61,70% no 3º. 

 As CONCLUSÕES a que se chega, dizem que entre 2014/2015 e 2015/2016, os dados de 

indisciplina escolar subiram em todos os parâmetros: participações disciplinares, 

número e percentagem de alunos com participações disciplinares, medidas 

correctivas, medidas sancionatórias, número e percentagem de alunos com medidas 

corretivas e sancionatórias. 

 As escolas raramente utilizam as medidas sancionatórias como estratégia para 

corrigir/punir comportamentos. Implicitamente, pode concluir-se que as situações de 

indisciplina mais gravosas são pouco frequentes. 

 A indisciplina é transversal à maioria das escolas, mas foram as escolas dos grandes 

centros as que apresentaram valores mais elevados de indisciplina. 

PROPOSTAS PARA REDUZIR OS ÍNDICES DE INDISCIPLINA 

 Criar um sistema de monitorização informática, que recolha os dados disciplinares de 

todas as escolas portuguesas; 

 Dar formação/orientação aos Diretores Escolares, a fim de uniformizar critérios 

disciplinares; 

 Desburocratizar o estatuto do aluno; os procedimentos disciplinares são muito 

formais, tornando a escola uma espécie de “tribunal dos pequeninos”; 

 Incluir na formação de base de futuros docentes, uma componente teórico-prática 

de gestão/mediação de conflitos; 

 Fornecer ao corpo docente e não docente, actualmente no ativo, formação 

específica sobre como gerir/mediar situações de indisciplina escolar; 

 Atribuir um crédito horário às escolas, especificamente para a abertura de Gabinetes 

Disciplinares (equipas multidisciplinares), fundamentais para uma política disciplinar 

de proximidade e consequente prevenção; 

 Reduzir a carga lectiva dos alunos e dimensão das turmas; 

 Simplificar os percursos alternativos, dando-lhes uma forte componente prática, 

reduzindo a sua carga lectiva e apostando na formação cívica destes alunos; 

 Apostar num regime de co-docência  em turmas de maior insucesso escolar e/ou 

com problemas comportamentais; 

 Reforçar os meios de estruturas colaborativas e técnicos nas escolas (ex.: Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, Psicólogos); 

 Ajudar os encarregados de educação a lidar com os filhos que apresentem elevados 

níveis de indisciplina escolar; 

 Responsabilizar de forma efectiva os encarregados de educação que não cumpram 

com as suas obrigações, nomeadamente quando não comparecem à escola; 

 Investir na Escola Pública. 
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ANEXO II 

A importância da equipa família para o sucesso nos estudos 

 

É fundamental que a família entenda a sua importância para o sucesso dos filhos nos 

estudos. Difícil é equilibrar cobranças e expectativas para que essa contribuição seja 

efectiva. 

Deve salientar-se que na adolescência as pressões são várias: além de toda a questão 

hormonal, que contribui para deixar os jovens irritadiços e inseguros, eles precisam de 

enfrentar mudanças rápidas no próprio corpo, na maneira de se relacionar com os colegas, nas 

responsabilidades que lhes são exigidas. 

Também “(…) a pressão dos pares, como é chamada a pressão exercida por outros jovens para 

que o adolescente se enquadre no que é considerado “legal”, também é muito forte nesta 

fase, podendo gerar frustrações e a vontade de impressionar com atitudes radicais ou ícones 

da moda, por exemplo”. 

Há 3 erros que os pais não devem cometer: 

 Não incentivar a autonomia nos estudos 

 Não conversar sobre a escola 

 Não controlar a própria ansiedade 

 

Se a situação se começa a complicar na escola, muitos pais decidem tomar as rédeas dos seus 

estudos: inspeccionam os trabalhos de casa, sentam-se para estudar juntos e tentam montar 

um plano de ação infalível, com aulas particulares e tudo a que o estudante tem direito. 

Ora o problema é que essa solução poderá agravar a questão ao invés de a resolver. Isso 

porque é muito importante que os adolescentes adquiram autonomia nos estudos e entendam 

a responsabilidade sobre o seu próprio sucesso. Pelo contrário, não importa o quanto os pais 

se esforcem pois os alunos não aprenderão a fazer a sua parte. 

Mas o facto dos pais não deverem assumir o controle dos estudos dos filhos, não quer dizer 

que o assunto não deva ser conversado em casa. 

Deixar de falar sobre a escola, o percurso escolar e a escolha da carreira, pode dar ao 

adolescente a impressão de que os pais não ligam e não dão importância aos estudos. Para 

além disso, a falta de diálogo também fecha as portas a que a família apoie o estudante 

nalguma dificuldade que ele possa estar vivenciando na escola. 

E mesmo que a  família torça pelo sucesso dos mais jovens, isso não deve, em momento 

algum, transformar-se em ansiedade e receio pelo futuro do estudante, sob pena de avolumar 

as inseguranças com que o jovem já tem que lidar. 

Vejamos, então, qual o papel que a família pode desempenhar para o sucesso nos estudos? 
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Compreensão, diálogo e apoio psicológico 

Em vez de irritar-se com as crises dos filhos adolescentes, que tal procurar aceitar que a fase 

pela qual os jovens estão a passar é mesmo complicada e oferecer, assim, um espaço de apoio 

incondicional e diálogo para os ajudar e atravessá-la com menos agitação? 

- Mostrar-lhes que não precisam sucumbir à pressão dos pares; 

- Tentar sempre entender e conversar, em lugar de apenas criticar; 

- Ensiná-los a confiar em si mesmos para enfrentar cada desafio,  

São algumas atitudes positivas que a família pode ter em relação ao adolescente. 

Também ao nível da sua futura carreira e da escolha da área/curso, os pais são chamados a dar 

o seu contributo. 

Oferecer-lhe a chance de fazer um teste vocacional, mostrando que irá apoiá-lo em qualquer 

caminho, mesmo que fuja da expectativa dos pais e manter o diálogo com abertura para que o 

estudante ganhe auto-conhecimento e tenha a liberdade de fazer a escolha que melhor 

responde ao que deseja para o seu futuro, são atitudes importantes. 

Outra tentação que ocorre frequentemente aos pais é defender um ambiente propício para os 

estudos. 

É que “a teoria de que o adolescente precisa necessariamente de um lugar arejado, claro e 

silencioso para estudar, virou mito”. Hoje os adolescentes estudam em grupo, com iphone no 

ouvido, trocando mensagem, etc. 

Diante disso, os pais podem contribuir ajudando os filhos a descobrir de que maneira eles se 

sentem mais concentrados para estudar, sem impor nenhum método. 

Outras atitudes importantes são oferecer recursos como aulas extracurriculares e ajudar o 

estudante a cuidar da sua saúde física e mental, com uma boa alimentação, prática regular de 

exercício físico, além de momentos de descanso e descontracção com toda a família. 

Abordar a importância dos estudos é fundamental para incrementar a motivação para 

estudar. 

É essencial que os pais ajudem os filhos a desenvolver visão a longo prazo, explicando os 

benefícios que ser focado nos estudos pode proporcionar com o passar dos anos. Mas é 

fundamental respeitar o grau de maturidade da criança ou do adolescente nessa abordagem, 

procurando dar exemplos que sejam de fácil compreensão para o seu imaginário e 

experiências. 

Um dos factores que mais desmotivam os adolescentes em relação aos estudos é a aparente 

falta de aplicação prática. Dar o máximo de exemplos em que se conseguir pensar sobre como 

se usa aquele conhecimento da escola no seu dia-a-dia é fundamental. 
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O segredo está também em mostrar ao filho, sempre que possível, o quanto estudar pode sim 

ser prazeroso e gratificante, à medida que não só facilita como aumenta a sua compreensão 

do mundo que o cerca, colaborando para o seu amadurecimento. 

Definir juntos pequenas metas é uma boa solução. 

Pode acontecer que as crianças e jovens se sintam desmotivados e desanimados para estudar 

por acreditarem que os seus afazeres são complexos demais e até mesmo impossíveis de 

serem feitos. 

Assim, a melhor estratégia para ajudá-los radica em sugerir-lhes que fragmentem a jornada em 

partes menores. 

A motivação vem como consequência, já que é bem mais simples trabalhar com metas 

facilmente alcançáveis. Ao atingi-las, haverá a sensação de que foi cumprido o seu objectivo, o 

que incentivará a dar o próximo passo e assim sucessivamente, até que todas as obrigações 

em causa estejam vencidas. 

Estabelecer um sistema de recompensas pode ser uma boa medida. 

Quando se fala em recompensar os filhos, alguns pais logo associam à oferta de dinheiro ou de 

presentes a cada desafio superado. Ora já é tempo de mudar esse conceito, porque 

estabelecer um sistema de recompensas não requer necessariamente a entrega de algo 

material. 

É importante ensinar aos filhos que a cada pequena meta alcançada, ele terá direito a algo que 

o faça feliz, que o descontraia. 

“ É preciso lembrar, contudo, que o tamanho da recompensa deve ser proporcional à missão 

cumprida pelo estudante. Dessa maneira, objectivos singelos alcançados, dão direito a 

pequenas recompensas. Seguindo a mesma lógica, grandes missões devidamente superadas 

levam a recompensas maiores. 

Mostrar que pode ajudar é igualmente importante. 

É essencial que os pais, em casa, se mostrem sempre dispostos a ajudar. Isso porque, ao 

esbarrarem em obstáculos que não conseguem ultrapassar sozinhos, os estudantes podem 

criar a equivocada noção de que são incapazes, o que causa efeitos muito negativos em 

relação ao nível de motivação. 

Nesse caso, o ideal é acompanhar os estudos dos filhos, mostrando disponibilidade para 

ajudar, mas sem ser invasivo. Deve dar-se autonomia e respeitar o seu espaço. Mostrar-se 

interessado na sua rotina educacional e, sem pressão, tentar descobrir em que aspectos ele 

tem mais dificuldade, fará com que os filhos se sintam mais seguros, percebendo que têm com 

quem contar. 

E se não se é capaz de ajudar, deve ser-se sincero e dizer claramente que não se sabe a 

resposta, mas que se está disposto a informar-se para então o ajudar. Isso criará uma relação 
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de maior confiança entre pais e filhos, além de ajudar a que percebam que ninguém é 

obrigado a ser um expert em tudo. 

Fazer com que perceba o seu avanço. 

Uma das principais causas que levam à falta de motivação em crianças ou adolescentes é a sua 

incapacidade de medir os próprios avanços. 

Uma forma de colaborar para que o jovem se mantenha motivado é ajudá-lo a perceber que 

progressos fez, mesmo se foram pequenos, comemorando-os. Tudo deve ser levado em 

consideração para que os filhos entendam que os seus esforços diários podem transformar-se 

em resultados efectivos. 

O ideal é demonstrar apoio e confiança, encorajando-o. As palavras dos pais são muito 

importantes. Deve por isso criar-se o hábito de verbalizar como se acredita na capacidade dos 

filhos. Só isso já é motivação pura. 

Mesmo se, por vezes, para motivar é preciso que antes se procure saber o que é que está a 

causar a desmotivação. Entender o que acontece com os filhos é uma das principais tarefas 

dos pais: 

- Perguntar como está a ser a escola e a relação com os colegas; 

- Estreitar a relação com professores, coordenadores e directores, que podem partilhar 

informações valiosas; 

- Conversar com os pais de outros adolescentes e aprender com a experiência alheia, 

são apenas 3 dicas nesta matéria. 

Evitar que se abale com fracassos. 

Se em muitos momentos as dificuldades acabam fazendo crianças e adolescentes sentirem-se 

desmotivados, sem vontade de seguir em frente, o que é importante é que nesse contexto seja 

explicado que pequenos fracassos e momentos difíceis são normais. É preciso fazer perceber 

que a persistência e a dedicação é que trarão o sucesso. 

 

 

 


