COMO AJUDAR OS FILHOS A RECUPERAREM O RENDIMENTO NA
ESCOLA

Começo de um novo semestre! Ufa! Afinal, a casa voltou à calma e os
meninos, à escola! Que delícia? Delícia, nada... Seu filho passou todo o
primeiro semestre enrolando e o boletim lhe mostra agora a realidade:
resultados muito baixos em várias matérias. Primeira pergunta que surge:
Será que ainda vale a pena tentar fazê-lo se recuperar e ser aprovado? A
resposta é "sim", sem dúvida, porque ele terá estudado todo um semestre,
o que significa ao menos quatro meses de aprendizagens! Só isso já é um
ganho e, quem sabe, com um pouco de sorte, ele até tome gosto pela
coisa?
A seguir a pergunta é: Como posso ajudar meu filho? Com certeza, tendo
muito boa-vontade, paciência e dedicação.
Vamos, pois, a alguns pontos fundamentais, que podem ser valiosos:

1. Sem estresse tudo funciona melhor! Fundamental é ajudar, mas sem
tornar a vida em casa um tormento e a relação persecutória.
2. Para cada idade, uma estratégia: se a criança tem 7 ou 8 anos a ação
deve ser diferente da adotada com adolescentes. Considere esse aspecto.
3. Com filhos menores, monitorize mais. Crianças até mais ou menos 12
anos, podem ter problemas de rendimento por várias razões. Dificuldades
relacionadas à concentração ou à organização dos estudos são duas
importantes.
4. Para começar, aja da seguinte forma:
a) estabeleça, em conjunto com seu filho, um plano de estudos a cada
semana. Se for preciso, peça aos professores que listem as dificuldades a
serem superadas em suas matérias;
b) nos dois primeiros dias observe, sem interferir, a forma pela qual ele
seleciona o que estudar - e como estuda;
c) Se verificar que é organizado, tenta estudar, mas não evolui, pode
significar que conteúdos anteriores estejam fazendo falta para a atual
aprendizagem. Nesse caso, vá recuando no que foi trabalhado em sala de
aula anteriormente, fazendo perguntas ou passando exercícios, até
encontrar o que ele não sabe ou tem dúvidas (às vezes, somente a
superação de um pré-requisito não-assimilado permite à criança continuar
aprendendo);

d) Se constatar, por outro lado, que seu filho alterna matérias muito
rapidamente, antes que possa realmente ter aprendido, é nisso que ele
precisa ser orientado. Nesse caso, crie etapas bem claras. Por exemplo: 1º)
dividir o tempo de estudo pelas matérias; 2º) executar primeiro as tarefas
de casa; 3º) estudar a matéria em que está com pior rendimento;
e) Ajuda bastante fazer uma ficha de acompanhamento com 3 colunas, da
seguinte forma: Na primeira, liste os itens de estudo, um em cada linha; a
segunda fica para seu filho ir marcando o que estudou; na terceira, você
assinala resultados, quando verificar o desempenho. Essa simples estratégia
diminui a ansiedade da criança, impedindo que fique saltando de uma para
outra atividade. Também propicia uma boa visão dos progressos;
e) Oriente-o a somente avançar no estudo, quando tiver dominado o item
atual; para isso, divida o estudo em pequenas etapas, que deverão ser
vencidas a cada dia de estudo. Pequenas vitórias diárias são fundamentais
para incentivar o progresso. Prepare exercícios, cinco ou seis por dia e
etapa, e deixe para ele fazer ao final do estudo;
f) Não se esqueça de elogiar cada pequena etapa vencida!!!
4. Se puder, fique com ele nas primeiras semanas, até perceber que já se
estrutura e estuda mais organizadamente.
5. Quando concluir essa etapa, permaneça a seu lado apenas no início do
horário; combine o que estudar naquele dia; deixe vários exercícios para ele
ir fazendo ao longo do estudo (além dos que serão resolvidos ao final do dia
de estudo, já citados) em seguida, vá fazer suas atividades. Retorne ao
final, para verificar o estudo do período.
6. Ainda vale a pena "tomar a lição", isto é, passar exercícios e corrigir para
verificar se realmente houve melhoras; pode fazer oralmente; de
preferência, sem brigar nem perder a paciência. Se verificar que o conteúdo
programado para aquele dia não ficou bem entendido, use a ficha para
orientar o que precisa voltar a ser estudado.
7. Caso ambos os pais trabalhem fora e não possam fazer o
acompanhamento sugerido, monitorize por telefone; à noite, proceda como
nos itens 5 e 6.
8. É conveniente esse acompanhamento e estudo seja feito por quem tem
mais paciência e jeito; se pai e filho ficam nervosos e brigam sempre que se
envolvem nessa tarefa, provavelmente o resultado será ruim ou nulo.
9. Com filhos maiores certamente será mais difícil fazer acompanhamento
tão pormenorizado. Comece explicando que está disposto e pode ajudar; se
aceitar bem, ótimo! Atue da forma descrita; se, no entanto, você ouvir algo
como "não precisa, não sou mais nenhuma criancinha", com firmeza,

combine que então ele próprio prepare um plano de estudos e lhe apresente
a cada semana; afiance-lhe que é condição para provar que é de fato
independente e está se esforçando para melhorar, embora os resultados
tenham sido insuficientes até o momento.
10. Se achar que não domina alguns conteúdos ou não os sabe explicar
bem (comum quando os filhos estão na segunda etapa do Ensino
Fundamental ou no Ensino Médio) e você tiver condições financeiras,
contrate um professor- explicador para sanar os problemas acumulados e
evitar que progridam.
11. O professor-explicador deve ser orientado pelos pais em relação às
dificuldades do aluno, para que trabalhe de forma a acelerar as
aprendizagens anteriores, propiciando oportunidade de alcançar de novo o
nível da turma.
12. As aulas do professor-explicador devem ser horas a mais de estudo,
visando competências anteriores; não devem substituir, portanto, o estudo
diário do que foi trabalhado em sala e aula, o que deve ser feito pelo aluno
a cada dia e acompanhado pelos pais, para evitar novas defasagens.

