
PORQUE É IMPORTANTE SER 

BEM SUCEDIDO NA ESCOLA? 

 
 PORQUE AUMENTA A AUTOCONFIANÇA 

E AUTOESTIMA; 

 PORQUE DESENVOLVE O PENSAMENTO 

CRÍTICO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE 

TOMAR DECISÕES E DE PROGREDIR NA 

VIDA; 

 PORQUE ABRE CAMINHO A 

OPORTUNIDADES NA VIDA PESSOAL E 

PROFISSIONAL. 

 

NEM SEMPRE A DIFICULDADE EM 

APRENDER SE DEVE EXCLUSIVAMENTE À 

FALTA DE EMPENHO.  

 

EXISTEM PROBLEMAS QUE INTERFEREM 

NO RENDIMENTO ESCOLAR. 

 

PROCURE RESPOSTAS JUNTO DA 

ESCOLA E DE TÉCNICOS 

Absentismo e 

Insucesso 

Escolar 

 

 

 

  

  

 

 

 

Princípio VII da Declaração Universal dos 

Direitos da Criança: A criança tem direito aa 

receber educação escolar, a qual será gratuita 

e obrigatória ao menos nas etapas elementa-

res. 

Telf. 284 087 102 

Telemóvel: 925 779 779 

O interesse superior da criança deve-

rá ser o interesse primordial daqueles 

que têm a responsabilidade pela sua 

educação e orientação; tal responsa-

bilidade incumbe, em primeira instân-

cia, aos seus pais. 



 

 FALTA DE MOTIVAÇÃO; 

 ANSIEDADE; 

 DEPRESSÃO; 

 HIPERATIVIDADE; 

  FOBIA ESCOLAR 

(não querer ir à escola); 

 AGRESSIVIDADE; 

 BAIXA TOLERÂNCIA À FRUS-

TRAÇÃO; 

 DIFICULDADES EM FOCAR 

OU FIXAR A ATENÇÃO; 

 BAIXOS RESULTADOS ESCO-

LARES 

Esteja atento aos 

seguintes sinais: 

RECOMENDAÇÕES OS PAIS: 

 Estabeleça hábitos e horários de 

estudo, bem como para a organi-

zação da mochila para o dia se-

guinte; 

 Defina limites aos tempos passa-

dos na internet e a ver TV; 

 Auxilie o/a filho/a a ter um espaço 

próprio para estudar, sem distrações 

por perto. 

 Não habitue os seus filhos a uma 

“muleta”, ou seja, os pais não devem 

fazer  os TPCs dos filhos; mas si,m ve-

rificar se os fizeram; 

 Mantenha uma postura de coopera-

ção e abertura com professores e to-

dos os profissionais escolares; 

 

 

 Ensine o/a seu/sua filho/a a ter 

um método de estudo: ler, sub-

linhar os assuntos mais impor-

tantes e a fazer resumos; 

 Nas vésperas de exames ou de 

avaliações evite fazer críticas 

que só irão desmotivar e desa-

nimar; 

 Reforce regularmente a impor-

tância de saber estar com edu-

cação e respeito com os ou-

tros (colegas, professores e 

funcionários); 

 Não mala, nem compactue 

com atitudes como faltar às 

aulas, não fazer os TPC, res-

ponder mal aos outros, deso-

bediência de regras de discipli-

na escolar; 

 Dê elogios e incentive sempre! 


