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TÓPICO DE ESTUDO: TAREFA DE CASA 

 

 

 

 

 

 

 

1 TARIK 

 Essa é a expressão (etimologia) árabe para tarefa de casa e significa: obra ou porção de 

trabalho que tem de ser concluída num determinado prazo e em casa.  

 Libâneo (1992) registra que a tarefa de casa consiste nas tarefas de aprendizagem 

realizadas fora do período escolar. Trata-se, portanto de uma responsabilidade do estudante para 

com sua aprendizagem, a ser realizada em casa e por ele mesmo. 

 Pode-se afirmar que a tarefa de casa é “uma prática cultural que há muito integra as 

relações família–escola e a divisão de trabalho educacional entre estas instituições. ” (CARVALHO, 

2004, 94). 

 A tarefa de casa também é conhecida como: dever de casa, para casa, prazer de casa, 

exercício de casa e lição de casa. Seja qual for a nomenclatura utilizada, um aspecto fica claro: 

trata-se de uma atividade para ser realizada pelo estudante fora do horário normal de aulas em 

casa. 

 Vale lembrar que a expressão em casa quer dizer em um local apropriado para isso: sem 

televisão, notebook, ipad, música, comida, trânsito de pessoas, etc. Um espaço que favoreça a 

concentração e a atenção desse sujeito aprendente, onde os materiais necessários para a sua 

realização (canetas, mapas, dicionários, enfim, materiais para pesquisa) estejam disponíveis e não 

exijam deslocamentos a cada etapa do trabalho. 

            A tarefa de casa é um elemento do plano de aula. Assim, o professor deve reservar um 

momento para discutir com sua turma como deve ser feita a tarefa de casa e combinar com a 
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família e a classe a periodicidade e a quantidade das tarefas, como parte da rotina escolar. Pode 

ser, inclusive utilizada como um instrumento de verificação de aprendizagem. 

               As normas e procedimentos da sala de aula precisam ser discutidos com a família no início 

do ano letivo (e sempre serem retomados) com clareza. Isso evita insatisfações ou surpresas 

desagradáveis. É responsabilidade da escola apresentar sua proposta pedagógica aos pais desde 

os aspectos mais simples aos mais complexos e isso inclui a questão da tarefa de casa. 

 O professor, por seu turno, tem sobre si a responsabilidade da organização didática das 

situações que favorecerão a aprendizagem de seus estudantes. Assim, antes de pensar na tarefa 

de casa precisa refletir sobre os motivos que o levam a inseri-la em seu cotidiano. 

 

2 PRECISA TAREFA TODOS OS DIAS? 

           Essa deveria ser uma resposta simples e afirmativa, tendo em vista que a sala de aula tem 

um movimento muito dinâmico e há sempre muito o que aprender. No entanto, que responderá 

essa pergunta é o próprio trabalho pedagógico planejado pela escola, vinculado aos objetivos 

 Assim, cabe ao docente verificar seu uso e função junto à turma de modo a favorecer a 

aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a adoção de atitudes. Em 

PRINCÍPIO deveria haver tarefa todos os dias, em doses homeopáticas, de diferente natureza, 

com instruções claras, com prazo para entrega explicitado, procedimentos claros de correção e 

devolução em tempo hábil aos estudantes. 

 

3 QUAL A IMPORTÂNCIA DA TAREFA DE CASA? 

 Partimos da premissa de que a tarefa de casa é importante para o MOMENTO DE ESTUDO 

INDIVIDUAL do estudante. Nesse sentido, precisa ser EXEQUÍVEL pelo próprio estudante. Numa 

visão psicológica, a tarefa auxiliará o estudante na construção de sua independência, autonomia 

e responsabilidade a partir do desenvolvimento de bons hábitos de estudo e pontualidade. A 

literatura educacional aponta a tarefa de casa como potencializador para criar o hábito de 

trabalho intelectual de: 

 Buscar e selecionar de informação; 

 Ler inteligentemente; 

 Organizar ideias, estruturar o pensamento; 

 Desenvolver o pensamento crítico (distinguir, analisar, comparar, avaliar, verificar); 
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 Adquirir determinadas habilidades; 

 Apresentar informações de maneira adequada (diagramação, paginação, citações, 

notas, bibliografia, sumário, etc.). 

Talvez pareça ingenuidade pontuar, mas é preciso lembrar que tarefa de casa não é 

sinônimo de 

castigo por algo 

que o estudante 

fez ou estratégia 

para ocupar seu 

tempo livre. 

 

 

4 QUE TAREFAS PROPOR?  

 As tarefas propostas deverão estar centradas em problemas e questões de todo tipo, 

relacionados com a vida real, pelo menos em alguns componentes curriculares, visto que 

oferecem uma grande oportunidade para que o estudante aplique o que foi aprendido na aula, 

se abra para outros autores e pontos de vista, etc. 

 Há algumas situações que se configuram como tarefa de casa: 

 TAREFA DE RETOMADA E/OU FIXAÇÃO DO CONTEÚDO TRABALHADO – pode-se 

propor pequenas tarefas que auxiliem o estudante a continuar pensando no que foi tratado em 

sala. Esse tipo de atividade precisa ser pensado tendo em vista o tempo suficiente de correção na 

aula seguinte. 

 TAREFA QUE IRÁ DESENCADEAR A AULA SEGUINTE – nesse caso, o professor 

proporá a resolução de uma situação. No dia seguinte, a tarefa desencadeará a aula, a partir da 

socialização das respostas apresentadas pela turma. Esse tipo de tarefa antecipa o estudo de uma 

temática e pode ser utilizada como verificação do conhecimento prévio. 

 TAREFA QUE EXIGE COLETA DE MATERIAL – esse tipo de tarefa normalmente exige 

o envolvimento da família, tendo em vista que os estudantes da educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental ainda estão sob supervisão direta de um adulto. São normalmente tarefas 

que envolvem recorte de imagens ou textos em jornais ou revistas, coleta de sucata, roteiros de 

entrevista, aplicação de questionários, etc. É ESSENCIAL, nessas situações lembrar de dar o tempo 

necessário para a família providenciar os materiais ou realizar algum levantamento. 
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 TAREFA PARA RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGEM – a partir do monitoramento do 

rendimento escolar, o professor pode realizar atividades que visem a recuperação da 

aprendizagem de algum tópico de estudo ou mesmo daquele tópico que percebe fragilidade em 

alguns estudantes.  

 TAREFA PARA AMPLIAÇÃO DE CONCEITOS – trata-se normalmente de uma tarefa 

com um nível maior de complexidade, muitas vezes com a necessidade de leituras ou resolução 

de problemas extras. 

 TAREFA DE INVESTIGAÇÃO – é o tipo de tarefa que contribuirá para o 

desenvolvimento de procedimentos de estudo, coleta de dados em fontes diversas, organização 

de informações, habilidade de síntese, posicionamento pessoal frente a uma questão social, etc.  

É preciso nesses casos conversar com os estudantes sobre as questões éticas que envolvem uma 

investigação, mesmo que seja uma pesquisa simples. Em tempo de muita facilidade com a 

internet tem sido comum verificar práticas do tipo copia/cola, mesmo entre as crianças. 

É preciso lembrar ainda das TAREFAS: 

  Propostas nos livros didáticos – precisam ser bem escolhidas e ter clareza de que os 

estudantes saberão o que lhes é requerido; 

 Xerocopiadas – deverão ser, preferencialmente, organizadas num classificador ou 

coladas no caderno. 

 Nos cadernos – são normalmente tarefas ditadas pelo professor ou registradas na 

lousa (quadro). As crianças 

em fase de alfabetização 

apresentarão menor rapidez. 

Assim, deverão ser tarefas 

pequenas, que não 

consumam o tempo da aula.            

  

 Quando as crianças ainda não conseguem registrar suas tarefas sozinhas (Educação 

Infantil e 1º ano) a escola deve pensar num padrão para ser enviado semanalmente para casa. 

Desse modo, a família pode se organizar melhor e tem uma visão geral do que estará sendo 

solicitado. Isso facilita o acompanhamento e a realização da mesma. 

   

 



 
Faculdade Adventista da Bahia 

Assessoria Pedagógica 
BR-101, km 197, Capoeiruçu – Caixa Postal 18 – Cachoeira BA 

CEP: 44.300-000 – Brasil  
e-mail: selcr25@gmail.com 

5 
 

5 VOU ELABORAR UMA TAREFA DE CASA. HÁ ALGO MAIS QUE PRECISO OBSERVAR? 

ASPECTOS ÉTICOS 

 Analise a pertinência da atividade realizada com a proposta filosófica da escola. 

 Informe a fonte e a autoria quando a atividade não for de autoria docente. 

 Considere se o estudante tem um local adequado para escrever e guardar seu 

material, se possui livros e revistas para consulta, ou seja, faz-se necessário que o 

professor conheça as condições (realidade) que o estudante tem em casa. 

 

ASPECTOS ESTÉTICOS 

 Atente, no caso de folhas xerocopiadas, para os espaços necessários para as 

respostas do estudante. 

 Cuide para que as ilustrações utilizadas tenham pertinência com o tópico de estudo. 

 

ASPECTOS CURRICULARES 

 Atente para a relação entre os objetivos propostos e a tarefa que deseja passar.  

 Cuide da graduação (complexidade) da tarefa em relação ao tempo de execução 

(quanto tempo é preciso para responder a tarefa) e às dificuldades da turma, 

relacionando o que é tratado em sala com o que será solicitado em casa.  

 Explique detalhadamente ao estudante o que deverá fazer, como fazer, onde 

encontrará o suporte para as respostas (referências e fontes de pesquisa), o prazo da 

entrega, considerando o volume (tamanho e quantidade) da mesma. 

 Tenha sempre em mente os objetivos da atividade. 

 Preveja o tempo necessário para o acompanhamento e a correção. 

 Cuide da clareza dos enunciados – o estudante precisa saber exatamente o que está 

sendo solicitado. 

 Retome a atividade na aula seguinte e discuta os resultados com a turma, realizando 

a devolução ao estudante, considerando seu desempenho de modo que ele 

realmente aprenda e não cometa os mesmos erros. 

 Lembre-se de que toda tarefa precisa de instruções explícitas. 

 Crie e explicite suas estratégias de correção e devolução da tarefa. 

 Explicite não apenas a data em que o estudante deverá entregar a tarefa pronta 

como também quando a mesma será discutida em sala de aula. Se o estudante não 
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percebe essa relação clara, pensará que talvez a tarefa não seja realmente 

importante. 

 Mantenha um registro atualizado das tarefas (realizadas, não realizadas, em atraso, 

etc. Confira a OD n. 8). 

 Caso a tarefa envolva a participação da família ou a coleta de materiais, será preciso 

pensar no tempo hábil. 

 

 

6 QUAL É O MELHOR MOMENTO PARA DAR A TAREFA DE CASA? 

          Uma indagação muito comum é sobre qual o melhor momento de orientar os estudantes 

sobre a tarefa.  Sobre essa questão há três correntes conforme quadro a seguir. 

Quando? Vantagens Desvantagens 

No início da aula Maior atenção das crianças que 

estão descansadas; 

Ótimo elemento motivador. 

Possibilidade de o estudante 

esquecer. 

No final da aula Maior interesse do estudante por 

conhecer o assunto; 

Menor possibilidade de 

esquecimento. 

O estudante está na expectativa 

de ir para casa, pode não ficar 

atento às instruções; 

Pouco tempo para as instruções 

pelo professor. 

Na volta do 

intervalo/recreio 

A criança precisa de um tempo 

para diminuir o ritmo do recreio. 

O estudante está agitado por 

causa do recreio; 

Dificuldade de concentração. 

 

7 SOBRE A CORREÇÃO E A DEVOLUÇÃO: ALGUMAS POSSIBILIDADES 

Existem algumas maneiras de corrigir a tarefa de casa. Pode-se destacar aqui: 

 O professor dá o visto na atividade, corrige no quadro e o estudante, individualmente, 

a corrige no caderno, livro, folha ou similar – aqui o visto tem apenas o sentido de 

verificar se o estudante fez ou não a tarefa e a correção no quadro dá oportunidade ao 

professor de retomar os principais aspectos do conteúdo. Esse tipo de correção é mais 

adequado para estudantes maiores que conseguem identificar sozinhos as falhas; 
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 Troca de cadernos ou atividades – nessas situações, o estudante tem a oportunidade 

conhecer o pensamento do colega. Isso implica ter em classe um clima amistoso para 

não haver comparações ou constrangimentos entre os estudantes; 

 Correção oral – o professor pergunta e os estudantes vão dando a resposta; 

 O professor corrige a tarefa individualmente e depois faz um levantamento das 

dificuldades mais comuns para saná-las.  

 

Deve-se considerar que MESMO QUANDO A CORREÇÃO FOR COLETIVA, O PROFESSOR 

DEVE AVALIAR O TRABALHO DE CADA UM DOS ESTUDANTES INDIVIDUALMENTE.  

Ao corrigir ou avaliar a tarefa é importante que o professor faça a devolução escrita, 

evitando se desviar do foco da atividade realizada pelo estudante para suas características 

pessoais (lindo, maravilhoso, especial, etc.), pois o que está sendo considerado é o desempenho 

do estudante frente à tarefa. 

É desejável preparar um roteiro (protocolo) comum para monitorar as atividades, conforme 

a natureza da disciplina, seus objetivos e as possibilidades dos estudantes. Vale a pena verificar 

as orientações contidas na OD n. 08 (protocolo para acompanhamento e correção de atividades 

dos estudantes). Elas o orientarão sobre como se organizar para monitorar o que está sendo 

realizado pelos estudantes. 

 

ALGUNS LEMBRETES! 

 NEM TUDO O QUE É AVALIÁVEL PODE OU PRECISA RECEBER UMA NOTA. Limpeza da 

apresentação, deixar margens adequadas, enumerar itens ou citar bem podem não 

importar na atribuição da nota, mas o estudante fica sabendo que deve fazer as coisas, e 

de uma maneira mais eficaz do que escutando normas e conselhos. 

 NÃO adianta lições que apenas repetem exercícios dados em classe.  
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8 O QUE FAZER QUANDO O ESTUDANTE NÃO FAZ A TAREFA DE 

CASA? 

 Não há uma receita pronta, mas sugerimos alguns 

procedimentos: 

1. A primeira coisa é perguntar ao estudante: - Por que você 

não fez a tarefa? A partir daí, é preciso estabelecer um 

diálogo de modo que o estudante saiba que o professor está 

atento ao seu desempenho, definindo o encaminhamento claramente. 

2. É preciso que a escola garanta um momento para que este estudante realize a atividade. 

Em qual momento? É algo para cada instituição definir. Isto precisa estar claro para o 

estudante e para a família. 

3. Informar permanentemente aos pais, convidando-os à escola sempre que for percebida 

a rotina do não fazer a tarefa.  

4. Solicitar que o estudante e os pais assinem um termo de ciência sobre a situação. 

5. Quando o estudante deixa de fazer a atividade porque não sabe ou soube realizá-la é 

preciso investigar com calma as razões para que a situação seja superada. Em qualquer 

uma das situações, deve-se acordar com os pais que o professor será informado sempre 

quando a criança esquece ou não faz a tarefa, justificando a situação.          

 

9 PISTAS PARA OS PAIS 

   A primeira lição é para os pais. O primeiro ato do professor é dizer aos pais que a tarefa 

de casa é do estudante. O papel da família é dar condições para que a criança desenvolva o 

trabalho; isso inclui estabelecer um horário para o estudo, reservar um lugar tranquilo e deixar à 

mão todo o material necessário. Pesquisa recente aponta que independentemente do contexto, 

crianças que recebiam ajuda regular com o dever de casa tiveram desempenho acadêmico pior 

do que a média1.  

 É importante considerar também que, conquanto a tarefa seja do estudante, cabe aos 

pais dar atenção e acompanhar a evolução da vida escolar dos filhos. Assim, é saudável vez por 

outra estar perto para ver o que a criança está realizando. Nessas situações os pais precisam ter 

paciência com o ritmo da criança. Pode-se utilizar as seguintes estratégias: 

                                                           
1 Disponível em: http://www.cartanaescola.com.br/single/show/390 
 

http://www.cartanaescola.com.br/single/show/390
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 Brincar de "apostar contra o relógio" com o filho durante a execução do dever de casa.  

 Estipular um tempo e lhe mostrar quanto tempo levou para executá-lo. É preciso ser 

flexível, permitindo um tempo extra. Não serão necessários prêmios. Há uma grande 

satisfação em conseguir realizar o trabalho no tempo previsto.  

 Ensinar ao filho as palavras mágicas para a realização qualquer trabalho de modo mais 

eficiente e efetivo: pesquisa, questionamento, leitura, comparação e revisão. Estas cinco 

palavras comprovadamente fazem a diferença.  

 Reservar um local regular para seu filho fazer a tarefa de casa. 

 Definir um tempo regular para sua realização.  

 Dar um exemplo. Enquanto o filho estiver fazendo suas tarefas escolares, utilizar este 

tempo para fazer algo também. Ler ou trabalhar junto com ele. E então, quando a tarefa 

estiver concluída, ambos podem conversar a respeito do que acabaram de realizar.  

 Fazer as tarefas mais difíceis primeiro. Reservar as fáceis para quando já estiver cansado.  

 Verificar a tarefa do filho todo dia. Fazer isto desde a infância e manter este costume até 

quando puder.  

 Elogiar os bons trabalhos. O interesse dos pais vai dar a ele uma motivação extra para que 

realize bons trabalhos.  

 Deixar que o filho ensine a tarefa. O professor sempre aprende mais que o estudante. 
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