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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

“Ensinar a pescar e não dar o peixe, é um lema 

estruturante e que deverá estar presente quando se tem a 

responsabilidade de educar.” 

 

 

Autoria de José Carlos Nunes Ramos 

Diretor de Franchising da EXPLICOLÂNDIA 

 

Tendo por base toda uma experiência de quase 15 anos na gestão da EXPLICOLÂNDIA e 

como professor, gostaríamos de partilhar convosco algumas das experiências com que 

lidamos diariamente no trabalho que realizamos com os nossos alunos. Decidido no último 

Fórum da EXPLICOLÂNDIA em Julho de 2017, estes artigos sobre educação serão 

realizados com uma periodicidade trimestral, abordando temáticas distintas, com o objetivo 

de realizarmos uma reflexão conjunta sobre a forma como estão ser educados os nossos 

filhos e dessa forma podermos contribuir para uma sociedade melhor. 

 

Neste primeiro artigo o tema prende-se com os desafios da educação. Sendo esta uma 

temática sensível, não pretendo fazer juízos de valor, mas apenas à semelhança do que 

realizamos diariamente, alertar para comportamentos e sugerir estratégias e procedimentos 

que poderão melhorar o rendimento escolar dos alunos, mas também torna-los melhores 

adultos preparados para um futuro exigente. 

 

Ao longo de 15 anos muita coisa mudou. Temos novos desafios pela frente e isso é bom! 

Numa sociedade aberta, com múltiplos focos de entretenimento e em que a comunicação é 

feita à distância de um click, teremos que nos adaptar e preparar para uma nova realidade  

mais exigente. 
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Defini que a missão da EXPLICOLÂNDIA seria a de “Prestar um apoio personalizado no 

estudo dos alunos e com elevada qualidade, os pais têm um papel interventivo no 

acompanhamento dos seus filhos”. Dessa forma e para que os alunos consigam atingir os 

objetivos escolares, será necessário uma repartição de responsabilidades de todos (pais, 

alunos, escola e centro de estudos). É nesse sentido que a responsabilidade parental assume 

uma maior importância na educação dos nossos filhos. Ensinar a pescar e não dar o peixe, é 

um lema estruturante e que deverá estar presente quando se tem a responsabilidade de 

educar.  

 

Os receios fomentados por um excessivo consumo de informação, que por norma fomenta 

mais as vertentes negativas que positivas, uma exigência social para mostrar que todos 

somos pais modernos e perfeitos, com filhos exemplares e excelentes alunos, dotados de 

múltiplas competências em várias áreas, tem vindo a limitar a capacidade criativa das nossas 

crianças, bem como a sua autonomia. 

 

Por norma os princípios de estruturação da autonomia devem ser trabalhados desde o inico 

da vida. A escola acaba por ser um reflexo do trabalho realizado em casa com os pais e é 

na fase da pré adolescência que as nossas crianças terão de ter os princípios de autonomia 

base devidamente organizados, para enfrentar um período de adolescência sempre 

delicado. 

 

Esses princípios de autonomia terão de se refletir quer no estudo e atividades 

extracurriculares, mas também nas responsabilidades diárias em família. A idade dos 10 aos 

12 anos é determinante, o 2ºciclo do nível escolar, no passado designado de ciclo 

preparatório por algum motivo. 
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A questão dos trabalhos de casa é sempre um ponto crítico. Sabemos que muitos pais 

realizam em conjunto com os alunos os trabalhos de casa. Muitos esperam que os pais 

cheguem a casa, depois destes terem tido um extenuante dia de trabalho para estudarem 

com os seus filhos. Este é um procedimento que não contribui para a responsabilidade 

individual, autonomia e confiança dos alunos. Podemos ajudar e esclarecer dúvidas, mas 

como pais a função principal é orientar e supervisionar o trabalho dos nossos filhos e não se 

substituir aos professores. 

 

Este é um período exigente, no entanto os pais de hoje são pais que se preocupam mais 

com a educação dos filhos que no passado. Evoluímos muito e de uma forma global, somos 

melhores pais e as nossas crianças têm muito mais competências que a nossa geração tinha 

com a mesma idade. 

 

É realizado um esforço imenso dos pais para que os filhos consigam ter melhores resultados 

escolares. São mais exigentes e procuram conceitos educativos de qualidade, onde os seus 

filhos possam trabalhar, ganhar autonomia, melhorar os resultados escolares, bem como 

proporcionar um conjunto de múltiplas experiências e atividades diversas.  

 

Todo do trabalho concertado ao longos dos anos de pais, professores das escolas e centros 

de estudo, permitiram que pela primeira vez os jovens portugueses ficassem à frente da 

média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) nestes 

três domínios (Ciências, Leitura e Matemática) que avaliados pelo PISA (Programme for 

International Student Assessment). 

 

Mas na base de tudo está a motivação e a felicidade de uma criança. A atribuição de um 

conjunto de responsabilidades adequadas, fomento da autonomia e cumprimento de regras 

e prática de valores são premissas essenciais para conseguirmos educar crianças equilibradas 

e essencialmente felizes! 


