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Não gosto  
do namorado  
da minha filha
A minha filha tem 15 anos  
e arranjou recentemente um 
namorado. Quando o vi nem queria 
acreditar, porque é um miúdo cheio 
de tatuagens. Fiquei desolada! 
Falei com ela sobre o assunto mas 
não surtiu qualquer efeito, Aliás, 
parece que até os uniu mais..

Conceição, Lisboa

Muitas vezes, os jovens encontram 
oposição por parte dos pais, no que 
respeita o início dos namoros. Surgem 
as discussões, os conflitos e os choros 
constantes. Nestas alturas, é importante 
ter presente que uma adolescente apai-
xonada é capaz de desafiar tudo e todos. 
O amor alimenta-se das contrariedades 
e o sofrimento aumenta o romantismo! 
O romântico faz uma colagem aos ar-
gumentos vistos nos filmes, de entre 
os quais sobressai o célebre “Romeu e 
Julieta”. É importante ter presente que 
a fase romântica é mais um passo no 
sentido da socialização, faz parte do de-
senvolvimento e mostra-nos que tudo 
está a correr pelo melhor. Será motivo 
para preocupação se o adolescente for 
dado ao isolamento e não inicie contac-
tos com o sexo oposto. Tudo isto para 
lhe dizer que a melhor atitude é não se 
opor. A relação possivelmente até não 
durará muito, mas se a sua filha contar 
com oposição poderá tender a medir 
forças consigo e, nesse caso, o namoro 
continuará.
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As férias da Páscoa 
terminaram e os es-

tudantes voltaram às esco-
las, prontos para enfrentar 
os derradeiros meses. Pa-
ra alguns, este vai ser um 
tempo para consolidar as 
notas obtidas ao longo do 
ano, mas para outros este é 
um período crucial que 
vai decidir se passam 
ou não de ano. As 
emoções f icam à 
f lor de pele à me-
dida que o tempo 
avança, afinal há 
muito para provar. 
Saiba como po-
de ajudar os mais 
novos a enfrentar os 
últimos testes e tra-
balhos e a viverem esta 
fase de forma tranquila.  
Veja as nossas dicas!

Se tiver ALgumA dúvidA 
envie um e-mail 
para tvmais@impresa.pt ou 
escreva para tvmais/Cons. 
Filhos, r. Calvet de magalhães, 
242, 2770–022 Paço de Arcos

filhos Ajude-o A recuperAr As notAs

A reta final deste 
ano letivo está 
a aproximar-se. 
saiba como levar 
os estudantes  
a terem sucesso

reviSão dA mAtériA
Não vale de muito o aluno estar 
muito empenhado na véspera 
de um teste se não se preparou 
antecipadamente. Para evitar 
stresse desnecessário e garantir 
que ele sabe tudo, o melhor é 
incentivar o seu filho a estudar 
um pouco todos os dias. depois 
de fazer o trabalhos de casa, 
ajude-o a rever a matéria dada 
no dia e volte a perguntar-lhe a 
que deu em dias anteriores e nas 
quais teve mais dificuldade.

eSForço CoNtroLAdo
Para o aluno ter boas notas 
também precisa de descansar e ter 
atividades de lazer. os exageros 
não são benéficos!

SoNo em diA
oito horas por noite garantem  
o descanso e ajudam a armazenar 
na memória as matérias. 

ALimeNtAção SAudáveL
uma dieta equilibrada é importante 
para a rotina de estudo funcionar.

O ÚltimO 
EsfOrçO!

Em pEríodo dE aulas E sE ElE tivEr 
NEgativa?
ACeite A deCePção é inevitável ficar 
aborrecida depois de ver o seu filho  
a preparar-se e a não conseguir 
uma boa nota. Contudo, não o deixe 
sucumbir pela sensação de derrota.  
é preciso ganhar força para as 
próximas provas. Não deixe que a 
autoestima dele caia. 
Ajude-o A meLhorAr Analise junto 
com seu filho o resultado do teste para 
descobrir as falhas. tente melhorar 
esses pontos. Se a dificuldade foi 
emocional, converse com ele  
e transmita-lhe confiança.

o dia dE tEstE
truQueS CoNtrA A 
ANSiedAde
o aluno deve concentrar-se  
e manter a autoestima elevada.  
No caso de haver “uma branca”, 
diga-lhe para respirar fundo, pois 
isso ajuda a controlar o pânico.
    
rouPAS CoNFortáveiS
ele deve vestir peças com  
tecidos naturais, que permitam  
a transpiração da pele. usar uma 
blusa quente ou umas calças justas 
vão tirar a concentração ao aluno.

Na véspEra
úLtimA reviSão
Se o aluno estudou nos dias 
anteriores e está preparado, 
agora só precisa de passar 
os olhos pelos livros para 
ter a certeza de que se 
recorda de tudo. Não exija 
um grande esforço neste 
dia, pois agora o mais 
importante é descansar 
de uma forma tranquila e 
afastar a ansiedade que 
naturalmente existe antes 
de um teste.

Em sEmaNa dE tEstEs

eStudo iNteNSo

ajude-o a rever toda a matéria de modo a 

que não existam dúvidas. incentive-o a fazer 

exercícios ou jogos de memória de modo 

a ter a resposta pronta na ponta da língua. 

agora é o momento de puxar pelo seu filho.
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