
Quando as Coisas não Acontecem Como Planejado

Mamãe, o Mateus  
e os seus pais vão para a  

praia amanhã. Posso  
ir com eles?

Parece que seria  
divertido. Vamos aguardar 

para ver se os pais do 
Mateus falam algo.

A Mara disse  
que vão passar o dia  

na praia e o Mateus quer 
convidar os amigos  
para irem com ele. 

EBA!! Um  
dia inteiro na praia.  
Vou arrumar tudo  

agora mesmo!

Carlos, nós nem 
conversamos a respeito. 
Você tinha outros planos 

para amanhã. 

Posso ir,  
mamãe? Posso ir?

TRIIIM!

Muito obrigada,  
Mara, é muita amabilidade  
sua. Vamos conversar a 

respeito e voltarei a  
ligar. Tchau!



Da próxima vez que se deparar como um dilema assim, 
lembre-se que só por não poder fazer o que gostaria, não 
significa que seu dia tenha que ser triste ou um desapontamento. 
Você pode procurar ver o positivo em todas as situações, e isso 
logo ajudará a dissipar qualquer desapontamento.
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Tem vezes em que as coisas não acontecem como planejado, 
e você tem que tomar uma decisão difícil de escolher o que 
é melhor em vez do que você gostaria. É normal sentir-se 
desapontado ou ficar chateado quando as coisas não correm 
do seu jeito, mas continuar assim não vai fazer com que se 
sinta melhor. Em vez disso, é melhor procurar ver o positivo e 
o que pode fazer para ficar feliz de novo com a situação.

Ah, esqueci! Rui  
vem amanhã para 

trabalharmos no nosso 
projeto de ciências. Posso 

dizer para ele que combinamos 
outra hora? Assim ainda 

posso ir na praia. 

Mas precisamos  
apresentar o projeto de 

ciências na segunda feira. 
Não vai dar tempo de 

terminá-lo. Ai ai, não sei  
o que fazer!

É importante  
terminar o seu projeto  

de ciências. E apesar de ser 
maravilhoso ir na praia com 
o Mateus, talvez possamos 

combinar outro passeio  
em breve.  

Tem razão! O nosso  
projeto de ciências vai ficar 

ótimo depois de pronto! Posso 
ligar para o Mateus e dizer 

para ele que desta vez  
não posso ir? 

Claro! Sei que foi  
uma escolha difícil, mas  

acho que fez uma boa escolha. 
Vou falar com a Mara para 

planejarmos outra ida à  
praia em breve.

Foi muito legal  
terminarmos o nosso robô! 

Vai ser incrível!

Papai disse que  
talvez até ganhemos o prémio 

do projeto de ciências da 
professora Marta!

À tardinha.
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