FORMAÇÃO WORKSHOP
METODOLOGIAS DE APOIO AO ESTUDO PARA PAIS
FORMADORA
Ana Vasconcelos
Teresa Hacamo

OBJETIVOS
Perante a exigência de obter o maior sucesso na escola e os melhores resultados, os
pais sentem cada vez mais a pressão da orientação dos seus filhos no estudo,
intervindo na sua própria aprendizagem.
Com esta formação pretende-se sensibilizar os pais para as principais razões de
insucesso dos seus filhos e reflectir sobre os comportamentos e competências ao
nível dos métodos de estudo e de trabalho. Assim, poderão orientar melhor os seus
educando e, consequentemente, ajudá-los a atingir o sucesso escolar com maior
eficácia.
No final da acção, pretende-se que os formandos estejam aptos a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflectir sobre a eficácia das suas práticas diárias e saber como executá-las
melhor;
Orientar o seu educando na organização do seu horário sobre semanal;
Gerir o seu tempo familiar integrando as actividades do horário do seu
educando;
Analisar estratégias de estudo não impondo a sua ao seu filho;
Orientar o seu educando na pesquisa de informação nos materiais disponíveis;
Orientar o seu educando a tomar notas;
Identificar técnicas de memorização incentivando o seu educando a diversificar;
Reflectir sobre a preparação dos momentos de avaliação.

DATAS E HORÁRIOS
- 8 e 15 de outubro
Das 10.00 às 13.00
DURAÇÃO TOTAL
DA AÇÃO
6 horas
PÚBLICO-ALVO
- Pais e Encarregados de
Educação
- Auxiliares de Educação
MODALIDADE
DE FORMAÇÃO
Formação contínua
FORMA
DE ORGANIZAÇÃO
Presencial
Nº DE FORMANDOS
Mínimo – 4
Máximo – 12
FORMA
DE AVALIAÇÃO
Avaliação formativa
CUSTO
60€

METODOLOGIAS
Métodos activos de carácter informal, tendo por base questões de resposta aberta e
sem indução de resposta.

CONTEÚDOS
•

Reflexão sobre os métodos de cada jovem e seu funcionamento enquanto aluno

•

Estudo em sala de aula e utilidade dos apontamentos

•

Estudo em casa, sozinho e/ou com orientação dos pais

•

Organização pessoal e ambiente de estudo

•

Como memorizar melhor
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