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Pais e alunos motivados

para o sucesso escolar

Por Elsa Nibra 26 de Maio, 2022 | 09:48

PUBLICIDADEUm dos

workshops,

denominado

“Como motivar

os filhos para o

sucesso

escolar?”, foi

promovido em

parceria com a

Comissão de

Proteção de

Crianças e Jovens

(CPCJ) de Alijó e teve como público-alvo os

encarregados de educação. No mesmo dia, mas

durante a tarde, decorreram dois workshops

direcionados para os alunos do 5º e 9º ano de

escolaridade, sobre “Método e técnicas de estudo

para o sucesso escolar” e “As sete razões para o

insucesso escolar e formas de as ultrapassar”.

A iniciativa contou com a presença de Jorge Rio

Cardoso, figura incontornável da educação nacional.

“É uma das pessoas que tem um conhecimento

incrível nesta área da promoção do sucesso escolar”,

refere Sónia Pires.

Segundo a vereadora com o pelouro da educação,

“faz workshops muito motivadores, em que aborda

técnicas de estudo, fala de truques que se podem
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utilizar para estudar determinada disciplina, indica

aquilo a que chama os pecados capitais do estudo,

ou seja, aquilo que não se deve fazer”.

“No fundo, apresentou aos alunos algumas

estratégias para terem sucesso escolar, dando

exemplos práticos de como se devem preparar para

as provas de avaliação”, refere, lamentando que “no

nosso sistema de ensino ainda conta muito o teste

escrito e não tanto o que se faz ao longo do ano”.

Quanto aos pais, “têm um papel preponderante”. “O

professor Jorge Rio Cardoso ajudou-os a perceber

qual a postura que devem ter para ajudarem os seus

filhos a ficarem motivados para as aprendizagens”,

afirma.

E porque ainda há pais que pressionam os filhos a

serem os melhores na escola, “o professor lembrou

que o importante é que eles sejam felizes”, dando o

seu exemplo pessoal. “Chumbou duas vezes e

encontrou motivação no atletismo. A mensagem

que passou é que o importante é encontrar algo que

motive os alunos a serem bons. Ele focou que os

alunos primeiro têm de ser felizes porque assim vão

conseguir tudo”.

Estes workshops foram promovidos pelo Município

de Alijó, no âmbito do PIICIE Alijó Educa+, financiado

pelo Norte20220, um projeto que arrancou em 2018.

No final de julho serão apresentados os resultados

sendo que “de 2018 a 2020 baixámos bastante a taxa

de insucesso escolar”, conclui Sónia Pires.
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