
Conheça as dicas para os pais elaboradas pela Coordenadoria de Gestão da 

Educação Básica (CGEB):  

 

Dica 1: O melhor horário para fazer a lição é diferente para cada criança. Estabeleça um 
período fixo para as tarefas e respeite o tempo de descanso e os intervalos das refeições 

 

Dica 2: Em uma casa, é difícil estabelecer a lei do silêncio. De qualquer forma, na hora da 
lição, reserve um espaço com pouca movimentação e sem interferências de TV, rádio ou 
música 

 

Dica 3: Na sala de aula, cada aluno tem direito a uma carteira. Em casa, não deve ser 
diferente. Separe para seu filho um lugar para os estudos 

 

Dica 4: A tecnologia é parceira da educação, mas o livro ainda é o principal material 
didático do seu filho. Por isso, deixe o computador e o tablet para depois das tarefas 

 

Dica 5: Toda ajuda é sempre bem-vinda, mas alguns pais acabam fazendo o trabalho dos 
filhos, quando o ideal é fazer junto com eles. Incentive-os a conquistar autonomia 

 

Dica 6: Não saber responder às dúvidas de seus filhos não é o fim do mundo. Para não 
correr o risco de cometer erros, o melhor é encaminhá-las ao educador 

 

Dica 7: O processo de aprendizagem varia de criança para criança. De nada adianta 
estabelecer metas inatingíveis. Reconheça os limites de seu filho e o encoraje a melhorar 

 

Dica 8: Mantenha um canal de comunicação efetivo com a escola de seu filho, buscando 
informar-se com o professor sobre as tarefas de casa 

 

Dica 9: Troque ideias com seu filho, fazendo perguntas para ajudá-lo. Nunca apague os 
erros e dê a resposta certa. Lembre-se que a correção é papel do professor 

 

Dica 10: Incentive a criança a sempre tentar de novo, a ler com atenção e refazer os 
exercícios. Faz parte do processo de aprendizagem as várias tentativas 

 

 


