
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde já agradecemos a sua participação!  

 

 

 

 

Workshop 

“MÉTODOS DE ESTUDO 

Como ajudar o seu filho a estudar?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo 

10 de fevereiro de 2017 

 

 

W O R K S H O P  

MÉTODOS DE ESTUDO 

Como ajudar o seu filho a estudar? 

VI à Convers@ com Pais 

LAGARES 

Av. de Ordins, nº 954 

4560-192 Lagares PNF 

Tlf: 255 755 316 | Tlm: 912 343 221 

penafielsocial@adlagares.com 

 



 O papel da Família na Vida escolar dos seus Filhos 

Quando família e escola se unem e trabalham em simultâneo para o 

bem-estar e desenvolvimento da criança, esta obtém melhores 

resultados na vida escolar e demonstra um maior interesse em adquirir 

novos conhecimentos e aprendizagens. 

Os pais são os principais educadores, os modelos mais importantes na 

educação e formação das crianças e jovens. O acompanhamento e 

apoio dos pais é fundamental para o desenvolvimento e o sucesso 

escolar dos filhos, em conjunto com o Agrupamento de Escolas Joaquim 

de Araújo. 

 

 Sucesso e Métodos de estudo 

Um dos fatores que influencia fortemente o sucesso escolar são os 

métodos e as técnicas de estudo. Os pais têm um papel muito 

importante no desenvolvimento de competências de estudo. Contudo, 

os métodos e técnicas de estudo não são suficientes para assegurar o 

sucesso escolar. É fulcral que o aluno tenha MOTIVAÇÃO para 

melhorar a sua capacidade de estudar e o rendimento escolar. 

Cabe aos pais, em conjunto com a escola/professores, dar sentido ao 

esforço despendido num trabalho que muitas vezes não se reflete nas 

notas obtidas. 

Para além da motivação, o aluno deve planear e organizar as suas 

atividades diárias e o seu estudo, de forma a ser capaz de gerir o tempo 

despendido em cada tarefa, utilizando um horário de estudo. Também 

em casa é necessário que existem condições básicas para tirar maior 

proveito dos momentos de estudo, especificamente ter atenção às 

condições do local de estudo. 

 

 Técnicas e Estratégias de estudo 

Existem várias técnicas que os alunos podem utilizar para melhorar a 

compreensão e a memorização de conteúdos. 

 Técnica de programação do estudo; 

 Técnica de ler e reler; 

 Técnica de tirar apontamentos; 

 Técnica de sublinhar e tirar notas nas margens; 

 Técnica das mnemónicas; 

 Técnica de explicar a matéria em voz alta; 

 Técnica dos esquemas; 

 Técnica dos resumos.  

É o estudo em casa que permite a conciliação de conhecimentos. 


