
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
9º ANO  e  DEPOIS ? O que vai mudar... 

 

Um Salto de Gigante! 
 
                 

 

 



Serviço de Psicologia e Orientação 



 

NO ENSINO SECUNDÁRIO 

 Não se passa “cortado” a nenhuma disciplina 
 

 Só se termina o 12º ano quando se fizerem todas as 
disciplinas +  4 Exames Nacionais  (C. científico-humanísticos)   
ou     quando se fizerem todos os módulos e a PAP  (C. 
Profissionais)  
 

 Alunos do Ensino Profissional realizam 2 exames nacionais 
para poder candidatar-se ao Ensino Superior 
 

 A partir do 10º ano todas as notas contam para o ingresso no 
ENSINO SUPERIOR 

 



10º ano, o que vai ser diferente... Quais as novas exigências... 

Os próximos 3 anos irão exigir uma nova atitude de trabalho  

 Mais matéria para estudar e matérias mais complexas 

 Em cada aula é dado um maior volume de matéria e exigida maior 
concentração da atenção  

 O ambiente de trabalho nas aulas é mais exigente, já não é possível 
estar sempre na conversa... 

 O aluno tem mais autonomia e mais responsabilidades 

 O estudo de véspera não é suficiente para obter um resultado 
satisfatório 

 O sucesso no ensino secundário depende em larga medida de um 
bom método de trabalho e de estudo: nas aulas e em casa 

 Estudar corretamente exige concentração, compreensão e 
memorização  

 O espaço, o ambiente e as condições de estudo são muito 
importantes 

 

 

 



 

    Vencer uma postura de desinteresse pelo saber e de desvalorização do 
trabalho que se nota em alguns alunos mais imaturos 

    Aprender que nem sempre podemos conciliar o prazer imediato com 
aquilo que é bom para nós a médio e longo prazo (por exemplo, a conversa 
com um colega na aula pode ser muito interessante, no entanto, pode constituir 
uma  aula, irremediavelmente, perdida) 

    Eliminar da sala de aula, as brincadeiras muito infantis que alguns 
alunos tinham, até ao 9º ano 

    Desenvolver uma postura mais responsável, de aprendizagem e de 
relacionamento (os professores do 10º ano, também dão aulas ao 11º e 12º, 
portanto o seu termo de comparação são alunos mais velhos) 

    Procurar ter uma boa relação de trabalho com todos os professores 
 
 

A atitude de empenho e persistência no trabalho é, na maior parte das vezes, 
aquilo que distingue os alunos e determina o seu sucesso ou insucesso.  
 

10º ano, o que vai ser diferente... Quais as novas exigências... 



SEJA QUAL FOR O TEU PROJETO… 
 

os próximos 3 anos vão ser marcados por crescimento pessoal 
capacidade de adaptação,  novas competências e saberes 

 

 Encara os próximos 3 anos como uma boa oportunidade para cresceres enquanto 
pessoa, desenvolvendo a tua autonomia, o teu sentido de responsabilidade, a tua 
capacidade de pensar sobre as coisas e de ter uma opinião sobre elas... 

 Dialoga com os teus pais e familiares, com os adultos em geral. É a partir do 
confronto entre várias opiniões que nascem novas ideias! 

 Vive a escola como o espaço para dares largas ao teu potencial de aprendizagem e 
desenvolvimento, aproveitando bem os meios que são colocados à tua disposição  

 … e como o espaço para fazer amigos e estabelecer outras ligações e 
relacionamentos que podem ser muito importantes para o teu futuro, muitas delas 
perduram o resto da vida 

 Cultiva uma atitude de curiosidade em relação ao 
        saber! 
 
 
 
 



SEJA QUAL FOR O TEU PROJETO… 

• Acima de tudo acredita em ti e não desanimes 
se, inicialmente aquilo que encontras não 
corresponde totalmente às tuas expectativas 

 

• Podes sempre continuar a tentar e PROCURAR 
AJUDA 

 

• Insistir, em vez de desistir! 

 
 


