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Quando somos crianças, tudo o que desejamos parece simples: ser astronauta, ter poderes mágicos,
construir um castelo, ter uma cauda de sereia, ser bombeiro(a), ou médico(a), ou arquiteto(a), ou
bailarino(a), ter um emprego de sonho, uma família perfeita, viajar pelo mundo…
Quando crescemos, a maioria dos desejos permanece. Alguns vão ser sempre sonhos, outros podem
tornar-se realidade. O importante é que saibas responder a duas perguntas essenciais. A primeira é:
quem é que eu quero ser quando crescer? É aqui que começa. Saber esta resposta é o teu ponto de
partida. A segunda é: o que é que eu estou disposto a fazer para conseguir ser quem eu quero ser?
São as respostas a estas perguntas que transformam os teus sonhos em realidade.
Só estás destinado a ser a pessoa que decidires que queres ser. Depende de ti. Não depende dos teus
professores, não depende dos teus pais nem do que possa estar a acontecer de mau na tua vida. Não
depende da sorte. Depende de ti e do que estiveres disposto a esforçar-te para conseguir alcançar os
teus objetivos.
Estudar, mais do que uma obrigação, é um privilégio. São a escola e a educação que te podem
abrir as portas para o sucesso na vida.
És tu que decides e o que decidires vai ditar o teu futuro e o futuro da nossa sociedade, porque tu és o
futuro da nossa sociedade!
Podes decidir ser um aluno corajoso, dos que ultrapassam os seus limites, dos que não desistem
perante as dificuldades, dos que nunca se dão por vencidos, dos que sabem o que querem e acreditam
que são capazes e que, por isso, conseguem alcançar os seus objetivos. Ou podes escolher ser um aluno
que não se empenha, que não se interessa, que se contenta com resultados fracos, que não tem
objetivos, que arranja desculpas para os fracassos, que não se esforça para ser bom. O aluno que
escolheres ser hoje, vai ditar a pessoa que vais ser no futuro.
Se as coisas não te têm corrido bem na escola, não podes voltar atrás e ter um novo começo, mas podes
começar agora e garantir um fim com sucesso!
Se as tuas notas não foram boas, o que tens de fazer é estudar mais e os resultados vão melhorar. Se no
ano passado não te dedicaste o suficiente, tens de mostrar que aprendes com os erros e mudar de

atitude este ano, e os resultados vão aparecer. Se tens dificuldade em gerir o teu tempo entre o estudo e
os amigos, define um horário e pede aos teus pais que te ajudem a cumpri-lo à risca. Se estudar dois
dias para um teste não é o suficiente, tens de estudar o dobro. Se te costumas distrair com os teus
colegas na aula, escolhe sempre um lugar próximo do professor. Se te costumas cansar rapidamente
quando estás a estudar, organiza o teu estudo em blocos e começa pelas disciplinas mais difíceis ou
menos agradáveis (enquanto está menos cansado). Se tens dúvidas na matéria, pede ajuda aos teus
professores. Se ficas ansioso na véspera dos testes, pensa que é normal e que o segredo passa por não
te deixares abater por pensamentos derrotistas.
Se queres ser um bom aluno, o que tens de fazer é definir os teus objetivos e focares-te.
É com os alunos corajosos, decididos, que sabem quem querem ser quando crescerem, que sabem o
que têm de fazer para lá chegar, que percebem que o segredo do sucesso está no esforço e na dedicação
e que estão dispostos a lutar pelos seus objetivos, que contamos para transformar o mundo.
Tu decides quem queres ser e o que queres fazer.
A única forma de descobrires os teus limites é aventurares-te para além deles. Este ano aventura-te,
surpreende-te. Acredita que és capaz. Com esforço e dedicação, tudo é possível!
Neste caminho, está contigo a tua família, empenhada em educar-te com amor, a apoiar-te e a vibrar de
orgulho com as tuas conquistas e os teus professores e mediadores EPIS, que sabem que o importante
na vida é o “impacto”, é o efeito transformador que temos nos outros, a marca que deixamos. Os teus
professores estão prontos a usar o seu talento, força, inteligência, sagacidade e empenho para te ajudar
a acreditar em ti próprio, para te ajudar a gostar de estudar, a ter objetivos na vida e a superar as tuas
dificuldades.
Procura a concretização dos teus desejos todos os dias! E quando tudo te parecer difícil, lembra-te da
pergunta e responde sem medo: Quem é que eu quero ser quando crescer? Depois, volta a focar-te e
vai confiante.
Tu és capaz de ser quem quiseres!
Bom ano letivo!
A equipa da EPIS

