
Com
a universidade à vista,

no ensino secundário,

as aprendizagens tornam-se

mais exigentes. O seu filho terá

de ganhar autonomia, solidificar a sua

personalidade e aprofundar a relação com

os outros. O mundo vai tornar-se mais

exigente. Jorge Rio Cardoso, autor do livro

Do Secundário à Universidade com Sucesso!

- Bom Lá?, conta-nos o que muda na escola:

«Até ao nono ano, as aprendizagens
são muito superficiais, limitando-se

à reprodução do conhecimento.

No secundário, os métodos são mais

profundos, exigindo um pensamento crítico

e mais complexo. O objetivo é preparar
o aluno para as exigências da universidade,

para a "translação do conhecimento", isto

é, a contextualização do que se aprende
noutros cenários, criando assim uma mais-

-valia pessoal e novas competências com

o foco na solução.» Estar preparado para esta

nova etapa e retirar dela o que de melhor

que tem para oferecer às novas gerações

é essencial, uma vez que, «hoje, o mercado

de trabalho procura pessoas dinâmicas, que
associam o conhecimento às suas aplicações

numa pluridisciplinaridade de contextos.»

* O que deve pesar na

escolha da área disciplinar
no ensino secundário?

DO SECUNDÁRIO
A UNIVERSIDADE
COM SUCESSO!
- BORA LÁ?

Prof. Jorge Rio
Cardoso
Guerra & Paz

Editores | Clube
do Livro SIC

€14,99

Essa escolha deve ser

o resultado do desejo

do aluno e daquilo que
ditam os testes vocacionais.

Esses testes fornecem

elementos importantíssimos,
ainda que não decisivos, que
"desenham" aptidões e

vislumbram a área futura

dos alunos. É errado escolher

uma área com a perspetiva
de ter uma saída com maiores

recompensas económicas,

sem dar importância
à própria vocação.

• Como devem os pais

consciencializar o aluno

para as novas dificuldades

e responsabilidades que o

ensino secundário envolve?

Os pais devem alertar e passar,

gradualmente, sem exageros,

o sentido de responsabilização

aos filhos. É importante
confrontar o adolescente

com aquilo que pode estar

a acontecer e ensinar-lhe

a perspetivar o que pode
suceder dali a cinco anos,

se mantiver determinada

atitude. Isso ajuda a traçar um
caminho. Também se deve

reforçar que, para se conseguir

atingir um objetivo, não são

apenas as notas que contam

e que a responsabilidade,

a solidariedade e o trabalho de

equipa são determinantes. O

objetivo é a formação integral

e sabemos que sem valores

não existem bons alunos. -*

PASSO A PASSO
PARA O SUCESSO
O estudo contínuo é, segundo
Jorge Rio Cardoso, professor
do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas,
a base do sucesso escolar.

Assenta em quatro pilares:

Programação
de estudo
O seu filho deve

«preparar todas

as tarefas e estipular
tempo para
as executar».

Recolha de

apontamentos
O jovem deve
entender que
«é importante
compilar
apontamentos
recolhidos na aula,
do manual e até
da Internet».

Reflexão da matéria
O estudante deve

«pensar sobre a

matéria e interrogar-
-se sobre o que
aprendeu, para que
serve e onde se

aplica».

Avaliação de
conhecimentos
O seu filho deve

«tentar resolver
fichas do manual
ou testes de anos
anteriores».



* A matéria do secundário

é mais extensa. O que deve

o aluno fazer?

Primeiro, é essencial trabalhar

as técnicas de estudo.

Uma delas é a programação
do estudo, determinante

para criar hábitos de trabalho,

responsabilidade e autonomia.

Só assim se conseguem
definir e cumprir objetivos

e essa é a base do estudo

contínuo. A segunda técnica

é a interrogação sobre

a matéria, essencial no

secundário e universidade.

Assim, o aluno deve

trabalhar a visão crítica,

de contextualização, o que

alarga o tal pensamento
"fora da caixa" e aprofunda
a matéria.

* Os pais podem (ou devem)

ajudar os filhos a estudar?

Os pais devem estimular

a confiança e cultivar

a autonomia, mantendo

a presença, principalmente

afetiva, e ajudar apenas

quando necessário. Um
dos principais motivos do

insucesso escolar é a falta de

independência dos alunos que
se colocam à "sombra" dos pais

ou explicadores e descartam

a responsabilidade do estudo.

* Entre os processos
de estudo, no seu livro

aconselha-se a Regra I+2+3.
Em que consiste?

O propósito é incentivar

o estudo contínuo.

Assim, o ideal será que

o aluno dedique, em média,

uma semana de estudo para
cada disciplina, que isso

pressuponha duas horas de

dedicação diária, sendo que
o máximo recomendado são

três avaliações a cada semana.

«Os pais devem estimular a confiança
e cultivar a autonomia, mantendo
a presença, principalmente afetiva,
e ajudar apenas quando necessário»

A TEORIA DOS 5 CÊS

O PERFIL DE UM ALUNO DE SUCESSO
Incentive o seu filho a trabalhar estas cinco características, estratégicas para o futuro, seja enquanto estudante,

profissional ou cidadão.

Uma boa autoestima é importante.
Sem crer em si próprio, dificilmente

irá arriscar novos compromissos.

* O especialista aconselha

«Elogie mais do que critique.
Antes de cada crítica deverá fazer

cinco elogios ao seu filho.»

Competência
Além do desempenho escolar,

é fundamental procurar ser
bem-sucedido nas relações sociais,

saúde e atividades lúdicas.

* O especialista aconselha
«Diversifique as atividades do jovem

para que ele não se centre
só no estudo e na escola.»

Conexão

Conseguir vínculos positivos
com a escola, os amigos
e a família cria raízes e dá

estabilidade emociona!.

* O especialista aconselha
«Não reprima a interação que

o vosso filho tem com os colegas
via redes sociais.»



* Estar apenas com atenção

nas aulas ou estudar

nas vésperas não chega,

portanto...
Chegará para ser um aluno

mediano, agora se se procura
a excelência é elementar uma
maior dedicação. O aluno

deve exigir mais de si e os pais

podem ajudar nesse sentido,

motivando-o a falar das

matérias, a questioná-las no

sentido de as aprofundar,
desenvolvendo o pensamento
crítico, sem que isso signifique

pôr em causa o trabalho

do professor.

* No seu livro, salienta
a importância de o aluno
trabalhar a inteligência
emocional. Porquê?
Identificar as emoções

é importante e a sua gestão

é determinante, pois ajuda

o aluno a ser mais

ponderado, ou seja,

a ser responsável e adulto.

Pode sentir dificuldades,

mas tentará resolvê-las.

Para potenciar a inteligência

emocional, recomendo

que os alunos, por exemplo,

abdiquem algumas das horas

dedicadas às redes sociais

e outras atividades digitais

e experimentem o

voluntariado ou o escotismo,

práticas que potenciam
a autonomia, a importância
da partilha de tarefas, assim

como a certeza que só com

dedicação se ultrapassam
as dificuldades, seja

na escola ou na vida.

* Defende que a capacidade
de expressão oral é essencial

para o sucesso escolar.

Como se pode treiná-la?
É uma competência charneira

para o sucesso escolar e da

própria vida. As apresentações

orais potenciam o domínio
das matérias e dinamizam

o conhecimento.

Pode ser treinada por via

do debate ou do treino

individual, do "pensar

em voz alta". Em grupo,
os elementos devem

trocar de posições e exercitar

argumentos pró e contra.

Individualmente,
aconselha-se o recurso

a tópicos e ideias-chave,

e o seu desenvolvimento.

Outra técnica é falar

como se estivesse a explicar
os conteúdos a si próprio.
Concentrar-se na prática
da escrita e esquecer
a oralidade é um erro.

* Quais os erros que
mais comprometem
os resultados?

A falta de programação
e perda de controlo do estudo,
deixando a matéria avolumar-

-se, o que afeta o equilíbrio

emocional, e "apostar"

em estudar apenas parte
da matéria. Muitos casos

de insucesso escolar

devem-se ainda à dificuldade

de interpretação das

perguntas: os alunos

até sabem responder,

mas não entendem

a questão. ->

Sentimentos como a compaixão,
justiça social e inclusão permitem
alargar a empatia e simpatia com

o universo em que estamos inseridos.

* O especialista aconselha
«Fomente na família atividades

como o voluntariado.»

Respeitar as normas sociais e culturais
são a tónica principal para a integridade
enquanto estudante, pessoa e cidadão.

* O especialista aconselha
«A definição de regras e limites começa

em casa. Só assim se constrói aquilo
que defino por cidadania familiar.»



* Caso o ano letivo não

esteja a correr como

desejado, o que fazer?

O aluno deve começar por
tentar reverter as coisas por si,

prestando mais atenção nas

aulas e pedindo ajuda aos

professores. Depois, sim,

se necessário, pode recorrer

a outros métodos. O

explicador é uma solução, mas

só o defendo em casos muito

pontuais como, por exemplo,

ultrapassar lacunas que vêm

de anos anteriores, como na

matemática ou uma língua.

* Que critérios devem

reger a escolha do curso

universitário?

O "gosto" e aptidão do aluno,

pois, caso contrário, será difícil

existir a dedicação necessária

ao estudo. A ideia que se deve

escolher o curso pelas "saídas

profissionais", por "herança

familiar" ou recompensa
económica é errada.

* E o que muda

na universidade?

O apelo ao sentido

de responsabilidade é ainda

maior. É um patamar mais

exigente, porque, por vezes,

implica ir viver para longe

e ser autónomo. Além disso,

o próprio modus operandi

muda: os períodos passam

a semestres, as disciplinas

a cadeiras, as aulas dividem-se

em teóricas e práticas,

os manuais dão lugar a uma

vasta bibliografia, a avaliação

varia entre recensões críticas,

apresentações orais, testes

e frequências. Outra grande

diferença é o contexto social,

onde a integração académica

é um poderoso aliado.

* Os métodos de estudo

que permitiram o acesso

ao ensino superior serão

suficientes para ter sucesso

na universidade?

Se o aluno no secundário

teve o cuidado e competência

para investir na (auto]

disciplina, programação
do estudo, interrogação e

aprofundamento da matéria,
deve seguir esse caminho,
tendo noção que
a universidade é muito mais

exigente. Depois, logicamente,

vai aprimorar a sua

comunicação e sentido de

investigação, o que levará a um

outro nível de pensamento.
A isso ajudará o grau
de maturidade, pois estamos

a falar, agora, de um adulto.

* Qual o papel dos pais
nesta fase?

Como sempre, transmitir

confiança e autonomia, pilares

para que o aluno seja capaz de

se concentrar no estuda Dar-

-lhe essa liberdade será decisivo

para que tenha sucesso. *

PRÓS E CONTRAS
USAR A INTERNET
PARA ESTUDAR
A Internet é fonte para
a realização de trabalhos
e aquisição de conteúdos

que "complementam" o que
se aprende na sala de aula,
mas é preciso saber usá-ia.

• PRÓS

«Através do online, podemos
canalizar a apetência dos

jovens em relação às novas

tecnologias em direção
ao estudo. Existem sites como
a Khan Academy (pt-pt.

milhares de aulas, em vídeo,

em português, revistas por
professores, que ajudam
a esclarecer dúvidas.»

• CONTRAS
«O copy-paste
é uma questão muito

pertinente e os professores
estão alerta. Existem detetores
de plágio que identificam
a percentagem do que
é copiado e qual a origem.
Os alunos têm de ser capazes
de transformar num texto

próprio o que leram,
idealmente complementando
com mais conteúdos.
Para o conseguir, deve

seguir-se uma técnica
semelhante ao que fazem para
escrever um resumo: ouvir/ler,

interpretar e, por fim, escrever

por palavra "suas".»

FONTE. PROF. JORGE RIO CARDOSO,
DOCENTE DO INSTITUTO SUPERIOR
DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA




