
 

 
 

Algumas orientações para os pais 

 

Uma vez que o seu educando se aproxima do final do 9.º ano, tenha presente que este é um 

período de grandes desafios que fazem parte desta transição, tais como uma possível mudança de 

escola, a despedida de alguns colegas (que na adolescência têm particular importância na vida do 

jovem), o confronto com um tipo de ensino que apela a cada vez mais autonomia e autorregulação 

das aprendizagens e que requer um maior nível de abstração (por sinal, mais exigente e difícil) e um 

ciclo de estudos em que se impõe uma maior pressão relativamente às classificações para acesso 

ao Ensino Superior. Além disso, para esta transição é necessário contemplar diversas possibilidades 

de escolha para início do percurso no Ensino Secundário. 

  

Assim, o Serviço de Psicologia e Orientação partilha consigo algumas orientações que lhe 

poderão ser úteis: 

 

 Antecipe, com o/a seu/sua filho/a, esta mudança. Oiça as suas questões, procure dar-lhes 

resposta, transmitindo-lhe confiança e segurança nesta etapa que se inicia e face ao futuro; 

 

 Valide as suas dúvidas, os seus anseios e incertezas. Estes são sentimentos muito próprios e 

que fazem parte desta fase de tomada de decisão. Tomar uma boa decisão ou a decisão 

certa geralmente não é um processo assim tão fácil como às vezes poderá parecer.  

 

 Mostre-se compreensivo em relação à decisão vocacional, tendo presente que a decisão 

tomada não é irreversível; 

 

 Por que não partilhar com o/a seu/sua filho/a a sua própria história de vida a nível 

profissional, com todos os sentimentos e experiências vivenciados? Por vezes, nada melhor 

que uma boa história para impactar mente e coração! 



 

 
 

 Certifique-se que a decisão é tomada e é feita com base no autoconhecimento e na 

exploração de alternativas. Façam esse “caminho” juntos. 

 

 Apoie-o na promoção do contacto (à distância ou presencialmente com precauções) do seu 

educando com os seus colegas e amigos, uma vez que estes são de enorme importância na 

adolescência. Incentive a que mantenham o contacto. É possível manter amizades mesmo 

sem uma convivência diária; 

 

 Articule com o Psicólogo Escolar, sempre que necessário. É importante que saibam que não 

estão sozinhos neste caminho! 

 
 

Estamos juntos! 
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