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PORQUÊ UMA CONFERÊNCIA 
SOBRE A ADOLESCÊNCIA?

“Porque é um momento de crescimento e porque há mudanças psicológicas 
Porque notamos que há um Over Thinking (pensar demasiado)
Porque é difícil fazer escolhas
Porque ficamos ligados às redes sociais
Porque notamos diferenças entre o que aparentamos e o que somos
Porque mudamos 
Porque há cansaço e energia
Porque temos a mente poluída, pensamentos estranhos, sentimentos quebrados 
Porque há depressão temporária
Porque temos súbitas mudanças de humor
Porque há uma mudança no que dizemos, no que vivemos e no que pensamos
Porque há um hiperfoco
Porque temos mais consciência e mais responsabilidade 
Porque temos outro conhecimento

Depende!!!
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Porque começa a “adultice” a entrar em nós 
Porque evolui a nossa personalidade
Porque há transformações - a puberdade
Porque são mais importantes os amigos do que a família 
Porque há confusão nas relações - há grupos e há amizades
Porque há amizades falsas
Porque mudamos 
Porque há o amor e os desgostos
Porque é o nosso futuro 
Porque começamos a juntar o nosso dinheiro
Porque temos de ser responsáveis sem serem os pais a dizer, temos obrigações...
Porque temos mais consciência do que fazemos e também queremos mais independência
Porque sabemos o que nós queremos “

E é isto...
Um acontecimento que mistura duas  
formas de fazer ou de dizer.
Por um lado, traz para cena as palavras  
e as ideias que os alunos nos deram como 
resposta a perguntas sobre a vida. Mistura 
isto com formas de interpretar  
esse vocabulário através da voz, da música, 
da imagem projetada e objetos de cena.
Por outro, deseja trazer alguma informação 
(aquela que se achou relevante para  
o momento) encontrada em registos  
científicos, e que poderá porventura  
abrir janelas de conhecimento expandido  
acerca deste momento da vida.
Não são verdades absolutas, cada um sabe  
o que sente. 
Permitimo-nos cruzar estes materiais e 
devolver a generosidade e honestidade que 
recebemos. E por isso agradecemos a todos 
os alunos!
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