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Incentive o trabalho mais do que o talento 

Os estudos sugerem que a inteligência e o talento não constituem obrigatoriamente 

chaves de sucesso na vida. Na maioria dos casos de sucesso, verifica-se que são o 

trabalho, a dedicação e a chamada “aplicação deliberada” que conduzem ao êxito. 

Procure promover no seu filho hábitos de trabalho e aplicação nos estudos mais do que 

confiar na sua eventual mente brilhante ou talentosa. 

Elogie as qualidades e esforços do seu filho. Isto vai ajudá-lo a persistir nas atividades 

em vez de desistir se não alcançar o sucesso imediato. Os adolescentes precisam de ser 

valorizados e os elogios devem ser específicos e realistas (ex., em vez de “és muito 

inteligente” dizer “fiquei muito contente com os teus resultados”). 

Sonhe com o futuro do seu filho, mas ajude-o a saber o que quer. Cuidar, amar e 

proteger são deveres do pai e da mãe. Já projetar as suas vontades, ignorando que o seu 

filho tem desejos próprios, pode ser prejudicial. 

 

Áreas de preocupação 

O fim do ano aproxima-se. É natural que o seu filho esteja mais ansioso com a 

expectativa de resultados escolares. Ouça-o sem desvalorizar as suas preocupações. 

Discuta com o seu filho os seus interesses e aspirações e ajude-o a avaliar até que ponto 

os seus objetivos são realistas e se é capaz de organizar e concretizar as ações 

necessárias para os alcançar. 

Promova espaços e tempos de comunicação. Pergunte ao seu filho o que é que o 

preocupa e mostre-se disponível para o ajudar a ultrapassar os seus receios. 

 

Orientação escolar e profissional 

Os estudos revelam que os adolescentes valorizam o contributo e aconselhamento dos 

pais na tomada de decisões no que diz respeito às opções educativas e vocacionais. Para 

que o possa auxiliar neste processo é importante que conheça as aptidões, valores e 

interesses do seu filho por um lado e as diferentes ofertas educativas e formativas 

disponíveis por outro. 

Pergunte-se: Sei quais as disciplinas que o meu filho gosta mais e as que gosta menos? 

Sei em que disciplinas tem mais dificuldade? Conheço as ofertas educativas e 

formativas que existem no sistema de ensino? O meu filho sabe o que quer estudar e 

que via de ensino quer seguir? O meu filho sabe a profissão que gostaria de ter?  
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Respeite e promova a autonomia do seu filho mas mostre-se interessado e disponível 

para participar nesta fase. Estimule a sua exploração do mundo profissional (exp: com 

experiências de trabalho comunitário, com contacto com profissionais da área que são 

do seu interesse).  

 

Últimas avaliações do período 

Estamos a entrar na reta final do 3º Período. Incentive o seu filho a definir prioridades.  

Se necessário construa com o seu filho um novo horário de estudo adaptado a estas 

últimas semanas. Juntos analisem as disciplinas que requerem um esforço extra nesta 

fase final e incentive-o a empenhar-se.  

Lembre o seu filho que o esforço compensa. 

 

 

 

 

(Textos retirados e adaptados do Projeto EPIS) 


