
Vamos aprender tudo sobre a importância da 
resiliência e o seu significado.

Continua & não desistas! 

Missão: Resiliência



https://www.youtube.com/watch?v=-8br7iK6_6s&feature=youtu.be


O que é a resiliência e quando 
é que precisamos dela?

Quem é que já ouviu falar de resiliência?

Resiliência é a capacidade de recuperar e arranjar uma 
solução para quando os planos não correm como esperado.



Nós temos de ser resilientes todos os dias.

Quem é que se lembra de aprender a atar os atacadores?

Quem é que se lembra de aprender a andar de bicicleta?

Para ter sucesso temos de repetir muitas vezes, 
continuar a tentar. Temos de ser resilientes!



O poder do "ainda"

Todas as frases levam a crer que se disistiu!

Vamos usar aquela palavra super poderosa para 
nos ajudar a ser resilientes.

Temos de pensar no que dizemos e como nos sentimos quando não temos sucesso.

Vamos ler estas 
frases juntos:

“Não consigo correr muito rápido”

“Não consigo equilibrar-me numa perna durante 10 

segundos”

“Não consigo aprender essas palavras todas”

“Não sou muito bom a correr mais de 2 minutos”



A palavra que precisamos é

AINDA



Assim está melhor, certo?

Vamos dizer as frases de novo com a 
palavra super poderosa AINDA no início.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

Quando dizemos a palavra AINDA, significa que 
vamos continuar a tentar e ainda não desistimos.

“AINDA não consigo correr muito rápido”

“AINDA não consigo equilibrar-me numa perna durante 10 segundos”

“AINDA não consigo aprender essas palavras todas”

“AINDA não sou muito bom a correr mais de 2 minutos”



Não desistir ajuda-nos a melhorar e faz-nos sentir melhor!

Pedir 
ajudaAproveitar 

o desafio 

Ser 
paciente

Tentar de 
outras 
formas

Quando temos vontade de desistir podemos...



Um poema sobre a resiliência

Heidi Harrell

Mas enquanto bebé sabias o que muitas vezes 
esquecemos,
O super poder da palavra AINDA!

De alguma maneira sabias que se continuasses a 
tentar,
As chances de sucesso iriam multiplicar-se.
O mesmo se passa em qualquer risco que corremos, 
Apenas temos de aprender com os erros.

Quando te esforças, o objetivo será atingido,
Desde que te lembres do super poder da palavra 
AINDA!

Há tantas coisas que tu queres saber,
Queres crecer de tantas formas,
Há tantas coisas que tu queres ser,
Tantos marcos que tu queres ver.

Hás-de lá chegar se nunca te esqueceres,
Do super poder da palavra AINDA!

Quando tentaste falar a primeira vez, foi difícil 
compreender-te,
Quando tentaste comer sozinho a primeira vez, 
precisaste de ajuda.
Quando tentaste andar a primeira vez, caíste e caíste,
Quando tentaste correr a primeira vez, não correu bem.



Que tal fazer alguns Desafios no intervalo ou à 
hora do almoço? Melhora a tua resiliência!



Qual é o nosso 
Desafio?



Mantém um registo nos teus REGISTOS DE MISSÃO das 
tentativas para conseguir algo nesta semana .

Desafiamos-te a voltar a tentar fazer algo 
que não conseguiste à primeira.

de fazer o Daily Mile!
E não te esqueças




