A IMPORTÂNCIA DA LIÇÃO DE CASA PARA O APRENDIZADO
Pesquisas comprovam que crianças que fazem a lição de
casa diariamente aprendem mais, têm notas melhores e se
tornam mais seguras.

Educar para crescer
Para um bom desempenho escolar muitos fatores são importantes, dentre eles a lição de casa, que tem papel
imprescindível no processo de construção de conhecimento. É mais uma ferramenta para o aprendizado. Pode ter
várias funções e precisa fazer sentido para o estudante pois além de criar hábitos de estudo, tem a finalidade de abordar
conteúdos importantes relacionados ao trabalho desenvolvido em sala de aula, complementar a aula dada, provocar
reflexões sobre determinados assuntos, estimular a pesquisa e preparar o aluno para a aula do dia seguinte. Por meio
dela é possível saber o que está acontecendo na sala de aula, qual o conteúdo que está sendo ministrado e qual o grau
de dificuldade ou facilidade que a criança está tendo com o tema estudado. Além do exposto, outros motivos
demonstram a importância da tarefa de casa: retoma a matéria dada em sala de aula, ajuda a reter o conteúdo estudado,
aumenta o entendimento e amplia os conceitos apresentados, prepara para conteúdos futuros, melhora o pensamento
crítico, desperta para autonomia e responsabilidade, colabora para ter uma organização voltada para o estudo, provoca
a independência de estudar sem estar na sala de aula, proporciona momentos de interação dos alunos com os pais e
destes com os professores e a escola.
Alguns fatores devem ser observados por todos que acompanham a vida escolar da criança para que a lição
de casa tenha eficiência. A organização do tempo com o estabelecimento de uma rotina, determinando horários para a
execução das tarefas, evitando autoritarismo e procurando combinar com os estudantes essa rotina. A organização do
espaço com um ambiente calmo e organizado, com boa luminosidade e ventilação, sem interferências externas que
atrapalhem a concentração, é importante também ter cuidado com a postura, disponibilizando mesa e cadeira em altura
adequada a da criança, além de todo o material necessário para a realização das mesmas como livros, cadernos, lápis,
material de pesquisa, evitando assim dispersões.
Mesmo diante da correria do dia a dia e da escassez de tempo, os pais precisam participar da rotina escolar
dos filhos, mostrar que o estudo é algo valorizado pela família, dedicar um tempo especial para acompanhar seu
desenvolvimento escolar, supervisionar e orientar na realização das tarefas escolares que levam para fazer em casa. Se
a criança tiver alguma dificuldade para realizar a tarefa, os pais devem orientá-la, porém nunca fazer a tarefa por
ela. Com as crianças maiores devem evitar estar todo tempo ao lado dos filhos durante a realização da atividade, não
podem deixar-se manipular pelos filhos de tal forma que sempre tenham que estar ao lado deles no momento da
realização das tarefas de casa. Lembramos que na escola a criança é estimulada a fazer com autonomia suas tarefas,
sob orientação e com as explicações dadas pelos professores na sala de aula, bem como sobre as fontes de pesquisa.
Assim, os alunos têm condições de fazer as tarefas de casa também. A partir desta interação pais e filhos estarão mais
conscientes das dificuldades encontradas e, com ajuda dos professores saberão como superá-las.
É importante que os pais mantenham contato frequente com os professores e a coordenação pedagógica da
escola, pois a orientação pode mudar conforme o estudante avança em sua vida escolar. Procurar saber como podem
auxiliar os filhos nas tarefas, como agir quando a criança tiver dúvidas ou não fizer as atividades com capricho. Cada
família deve buscar as estratégias que melhor se adaptam a sua realidade, pois Família e Escola caminham juntas no
processo ensino aprendizagem.
Em algumas situações especiais se faz necessário o acompanhamento por professores especializados em
reforço escolar com foco na realização das tarefas de casa e auxílio para superação de dificuldades de aprendizagem
das crianças. Essas situações vão desde falta de tempo dos pais, despreparo para auxilia-los nas tarefas, como também
situações de conflitos e stress gerado devido a realização das tarefas em casa. No entanto, o reforço escolar não deve
ser o único responsável pelo aprendizado do aluno. Os pais devem manter o acompanhamento e o interesse nas
atividades escolares dos estudantes mostrando mais uma vez que valoriza o aprendizado da criança.
Acompanhe a lição de casa e participe da vida escolar de seu filho.
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