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Estratégias de aprendizagem para a 
aprendizagem autónoma  
 

Quando os pais e as crianças estão juntos o dia todo, existe o risco de os vossos filhos 

quererem tê-lo sempre ao seu lado para aprender ou fazer os trabalhos de casa. Para 

que as crianças trabalhem da forma mais independente possível, podem ser 

considerados os seguintes pontos: 

 
 
Dicas 

• Memorização com cartões de memória (vocabulário, 1x1, 1+1, amigos 

de dez.…) 

Exemplo: Caixa de aprendizagem do vocabulário 

1. caixa de cartões de memória com vários compartimentos  

2. escrever o vocabulário na parte da frente do cartão  

3. note a tradução/significado na parte de trás do cartão 

Procedimento: 

1. Inicialmente, todos os cartões estão no 1º compartimento. 

http://blog.begenie.de/Tipps/karteikarten_de

r_einfache_und_clevere_weg_zum_lernerfolg 
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2. O cartão ao qual a criança respondeu corretamente, desliza para o        

compartimento seguinte. 

3. Se o cartão já não for conhecido, volta a deslizar para a caixa em frente 

à atual. 

4. Quando todas os cartões chegaram à última caixa, a criança 

interiorizou o vocabulário.  

Dica: Tente trabalhar com a caixa de aprendizagem todos os dias.  

 

• Trabalho com as cartas de sinalização 

Exemplo:  

1. Imprima ou faça, você mesmo, as cartas de sinalização  

2. Explique o significado das cartas à criança 

3. A criança deve seguir cada etapa sucessivamente 

−  Qual é a tarefa? 

− Qual é o meu plano? 

− Com cuidado, siga o plano passo a passo rumo à meta! 

− STOP, verifico! 

Döpfner, Schürmann, Frölich. 2019. Therapieprogramm 

für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem 

Problemverhalten THOP. Verlagsgruppe Belz 
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− Fiz bem!  

Dica: As cartas também podem ser concebidas, em função das necessidades 

individuais da criança.  

 

• Planeie o trabalho com ajuda de "check-list": 

Exemplo para listas de verificação:  

o Lista de verificação para regras ortográficas 

o Lista de verificação para análise de textos 

o Lista de verificação para resolução de problemas aritméticos 

o Lista de verificação para o desenrolar da rotina diária 

Dica: as listas de verificação, podem ser concebidas em função das 

necessidades individuais da criança.  

• Aprender as regras através dos meios mnemônicos: 

Assim, você pode memorizar coisas que não consegue memorizar através da 

repetição.  

Exemplos:  

https://www.zaubereinmaleins.de/komment

are/checkliste-schule....711/ 

 

https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/checkliste-schule....711/
https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/checkliste-schule....711/


 

 4 

o Ou usa um meio mnemônico existente (por exemplo, para conjunções de 

coordenação: "Mas onde está Ornicar?" (mas, ou, e, portanto, contudo, 

nem, pois ")  

o Ou você inventa, por si mesmo, meios mnemônicos: 

▪ Associações (por exemplo, memorizar uma palavra que soa 

semelhante ou tem semelhanças visuais na escrita ao aprender o 

vocabulário) 

▪ Lembrar da primeira letra  

▪ Associar com fotos ou objetos  

 

• Verificar os conhecimentos de forma lúdica:  

o Integrar o material de aprendizagem num quiz 

▪ Inventar um quiz (o material de aprendizagem é recitado) 

▪ Jogar um quiz com os membros da família (a compreensão é 

verificada) 

o O material de aprendizagem, pode ser recitado em jogos teatrais (por 

exemplo, a criança faz de professor): desta maneira, a criança tem de 
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explicar o conteúdo nas suas próprias palavras (o que, também, pode ser 

utilizado ao ler um texto/um livro).  

 

• Visualização do material de aprendizagem (imaginar a informação de 

forma diferente): 

o Mindmap 

1. no meio da folha, escrevemos o tema principal 

2. os pensamentos e as subcategorias estão ligados com traços 

3. utilizar cores e formas diferentes  

o Quadros/diagramas 

o Imagens 

 

 

• Apoiar a leitura 

o Coloração das sílabas 

o Pôr uma régua debaixo da frase a ler 

o Fazer regras de leitura  
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o Acompanhar a leitura com o dedo, se ajuda melhor a criança, a seguir o 

texto.  

o Colocar as informações importantes em cores  

 

• Apresentação de uma tarefa: 

o Disseque o exercício com o seu filho, peça que lhe leia as instruções ou leia 

com ele para ter a certeza de que a tarefa está bem compreendida.  

o Dividam, juntos, as tarefas em "porções" geríveis e realizáveis (cobrir as 

partes da ficha de trabalho, cortar a ficha de trabalho em várias partes...) e 

pensem, em conjunto, sobre a quantidade de trabalho a efetuar e do 

momento quando uma pausa é necessária. 

o Efetue um exercício com o seu filho a fim de identificar ou esclarecer as 

ambiguidades ou os procedimentos.  

o Deixe o seu filho resolver um exercício sozinho, em sua presença  

o Quando tudo estiver entendido, deixe o seu filho continuar a trabalhar 

sozinho.  
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o A criança deve trabalhar em todos os exercícios deste tipo e pedir a sua 

ajuda somente quando já não consegue mais fazê-lo.  

 


