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Sou criança a crescer

Sempre pronta para aprender

Com sentimento e emoção

Para ser bom cidadão

 

Dentro de mim está um

furacão

Que provoca confusão

É difícil compreender

Já não sei o que fazer!

 

Digo não em vez de sim

E digo sim em vez de não

Por favor olhem para mim

Eu preciso solução!

A Alegria faz sorrir

A Tristeza faz chorar

A Raiva explodir

A Repulsa rejeitar

O Medo sem segredo

Devemos partilhar

A Emoção em Ação

Está aqui para ajudar!

 

Sou criança a descobrir

O mundo dentro de mim

Não é fácil mas vou tentar

Viver a vida a sonhar!

 

(Hino de Emoção em Ação)



PRIMEIRO A GRATIDÃO

Ana Moutas
Direção Psientífica

Emoção em Ação enquanto Atividade de Enriquecimento Curricular
(AEC) surge como um desafio quando, em 2016, os Agrupamentos
de Escolas do Município de Águeda, lançam à Psientífica a
possibilidade de apresentar uma proposta que respondesse às
necessidades sentidas pelos professores, essencialmente no que se
refere às questões do comportamento.
Como gostamos de desafios e o nosso trabalho se foca na procura
de soluções para as problemáticas que a comunidade apresenta,
criámos Emoção em Ação para responder aos Agrupamentos e
paralelamente ter uma intervenção alinhada com as
recomendações da OCDE para o treino de competências sociais e
emocionais, e do Ministério da Educação, focando as competências
dos alunos do séc. XXI.
Esta atividade tem sido implementada anualmente em estreita
relação de confiança e abertura com as Escolas, de que muito nos
orgulhamos e a quem estamos imensamente gratos, por podermos
atingir um universo de cerca de 500 crianças por ano letivo.
Pessoalmente, tenho a agradecer a todos os diretores, professores,
auxiliares e comunidade educativa em geral, a forma incansável e
flexível com que acolheram a AEC e, a partir deste ano, o Projeto
EMOACTION - Emoção em Ação. Continuaremos a trabalhar para
corresponder às expetativas de todos os envolvidos, numa
perspetiva contínua de melhoria.
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Emoção em Ação é uma atividade criada e promovida pela Psientífica e

apoiada pela Câmara Municipal de Águeda, implementada desde 2016 nas

Escolas do Município de Águeda (Agrupamentos de Escolas de Águeda e

Agrupamento de Escolas de Águeda Sul), destinada a crianças do 1.º Ciclo do

Ensino Básico. De carácter opcional, enquanto Atividade de Enriquecimento

Curricular (AEC) Emoção em Ação visa, por um lado, responder às

preocupações dos Agrupamentos de Escolas no que diz respeito ao

comportamento dos alunos, e, por outro lado, ir ao encontro das

recomendações da OCDE (Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Económico) que sugere que a escola deve ensinar

competências sociais e emocionais, e do Ministério da Educação, na medida

em que contempla as competências dos alunos do séc XXI, definidas em

2017, tendo em conta o perfil desejável que um jovem tem de apresentar à

saída dos 12 anos de escolaridade obrigatória (cf. Anexo 1).

Somos uma Associação para a Promoção e Desenvolvimento Social
criada e sediada em Águeda desde 2005.
Iniciámos parceria em 2006 com a Câmara Municipal de Águeda para
a dinamização das Atividades de Enriquecimento Curricular e,
passados 10 anos, consolidámos o Centro de Juventude de Águeda e a
Loja Europa Jovem.
Acreditamos numa intervenção contínua que acompanha o
desenvolvimento pessoal e social juvenil desde a infânica. Deste
modo, temos uma forte presença nas escolas através de Atividades
de Enriquecimento Curricular (AEC). 

O caminho já percorrido

Sobre a 
Psientífica 
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O caminho já percorrido
2016/2017

32 turmas
543 alunos

2017/2018

29 turmas
427 alunos

2018/2019

38 turmas
522 alunos

2019/2020

47 turmas
654 alunos

TOTAL

4 anos de implementação
2 Agrupamentos

10 Escolas

146 Turmas
2.146 Alunos RECONHECIMENTO

Selo Escola SaudávelMente – Ordem dos
Psicólogos Portugueses (2016 e 2019)

Participação no Plano de Ação Local de
Águeda Amiga das Crianças (UNICEF, 2016)

Selo Escola Amiga da Criança – Confederação
Nacional das Associações de Pais (2018 e 2019)

Poster no Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses (2018)

Poster no Seminário de Psicologia da Educação 
da Direção Geral da Educação (2018)

Prémio BPI Infância La Caixa (2019)

Aprovação da Candidatura ao Portugal Inovação
Social - POISE (Programa operacional inclusão social e
emprego), enquanto projeto de inovação social (2020)
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EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
Treino de competências pessoais e sociais

Complemento à educação formal 

Intervenção planeada e
estruturada, mas flexível às

necessidades dos participantes

Dirigida por
um facilitador

AS LINHAS QUE NOS GUIAM

Qualquer pessoa
em qualquer idade

Em qualquer contexto

Auto-Conhecimento
- Saber quem somos, o
que gostamos, o que

queremos e para onde
vamos

Auto-Controlo
- Parar para pensar

antes de agir

Competências Sociais 
- aprender a lidar com os

outros; 

Empatia
- Ser capaz de se

colocar no lugar do
outro

Motivação
- Treinar  o foco para

traçar e alcançar
objetivos, projetando-se

no futuro

PILARES DA
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
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UM ANO DE EMOÇÕES

1 vez por semana (3.º ano);
2 vezes por semana (1.º, 2.º e 4.º ano);
A estrutura da intervenção assenta numa lógica não formal, baseada nos
pilares da inteligência emocional anteriormente descritos;
Os 1.º, 2.º e 4.º ano terão, para além das sessões principais (cuja descrição
segue na página seguinte), sessões de reforço (na segunda hora semanal)
que obedecem aos mesmos objetivos e competências a trabalhar, mas
que servem para consolidar aprendizagens, concluir dinâmicas das
sessões principais ou assinalar dias comemorativos, de acordo com o que
o facilitador considerar pertinente.
Todas as sessões obedecem à mesma estrutura: 

Acolhimento - Introdução à temática e orientação para a dinâmica da
sessão;
Desenvolvimento - Dinâmica principal;
Integração - Reflexão crítica e consolidação de aprendizagens;

A intervenção terá como base um manual com a estrutura e conteúdos de
todas as sessões, e os facilitadores recebem formação inicial para o
implementarem. Para além disto, será realizada monitorização contínua,
através de reuniões de equipa mensais e relatórios de progresso
referentes a cada turma, cujos professores titulares terão acesso
periodicamente;

A intervenção durante o ano letivo contempla as seguintes
atividades:

SESSÕES:

CONTEÚDOS DIGITAIS:

Será criado um canal YouTube, com vídeos de carácter pedagógico, que visam
trabalhar as competências de inteligência emocional, funcionando, para as
crianças, como um complemento às competências adquiridas nas sessões.
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA I

ENCONTRO COM O EMO

SESSÃO 1
CS02 Informação e comunicação
CS05 Relacionamento interpessoal
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

“Quem eu sou, quem és tu e quem somos nós”

Auto e hétero apresentação; 
Apresentação de Emoção em Ação
(estabelecimento de regras);

Objetivos gerais:
Comunicação / exposição;
Coesão grupal /sentimento de
pertença;
Comprometimento e interesse;

Competências a trabalhar:

SESSÃO 2
CS02 Informação e comunicação
CS05 Relacionamento interpessoal
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

“Um mundo de emoções”

Introdução e sensibilização para o
tema das emoções;    
Administração do Pré-teste;

Objetivos gerais:   
Comunicação / exposição;    
Coesão grupal /sentimento de
pertença;
Comprometimento e interesse;

Competências a trabalhar:  
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 3 CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

“Para que serve o sentir"

Introdução ao conceito de emoção;
Objetivos gerais:

Domínio do conceito de emoção;
Reconhecimento da importância e
utilidade das emoções;

Competências a trabalhar:       

SESSÃO 4

“As 6 emoções básicas”

Introdução às emoções básicas;
Objetivos gerais:          

Aprender e distinguir as emoções
básicas:

Alegria;
Tristeza;
Raiva;
Medo;
Aversão;
Surpresa.

Competências a trabalhar:     

Primeira Paragem - Para me conhecer

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 5

“Descobre como me sinto, e eu descubro como te sentes”

Reconhecer as emoções;
Objetivos gerais:       

Consciência corporal;  
Comunicação não verbal; 
Experienciar e analisar a expressão
facial das emoções no próprio;
Reconhecer as expressões faciais nos
outros;

Competências a trabalhar:       

SESSÃO 6

“O meu corpo diz como me sinto, e o teu também”

Reconhecer as emoções no corpo
e na mente;

Objetivos gerais:          
Expressão corporal das emoções –
reações físicas;
Expressão cognitiva das emoções –
pensamentos, crenças

e estados psicológicos.

Competências a trabalhar:     

Primeira Paragem - Para me conhecer

CS02 Informação e comunicação
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
CS10 Consciência e domínio do corpo

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
CS10 Consciência e domínio do corpo
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 7

“Não faço por fazer, faço por sentir”

Reconhecer as emoções no
comportamento;

Objetivos gerais:       
Expressão comportamental das
emoções:
Inibição (conflito interno);
Extroversão (conflito externo);
Reconhecimento de estados de “piloto
automático”;

Competências a trabalhar:       

SESSÃO 8

“Agora sei o que sinto”

Concluir a 1ª Paragem:
Autoconhecimento;
Avaliação de competências;

Objetivos gerais:          
Pensamento crítico e reflexão.
Competências a trabalhar:     

Primeira Paragem - Para me conhecer

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
CS10 Consciência e domínio do corpo

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 9

“O corpo comunica sem falar”

Sensibilizar para as
manifestações corporais das
emoções;

Objetivos gerais:       
Consciência corporal;
Reconhecimento e gestão de reações
corporais associadas a emoções
negativas e positivas;

Competências a trabalhar:       

SESSÃO 10

“Os pensamentos são como bolas de sabão”

Desenvolver a flexibilidade
cognitiva;

Objetivos gerais:          
Aprender a relação entre
pensamentos e emoções;      
Diferenciar pensamentos de crenças
limitadoras;
Atenção e concentração;

Competências a trabalhar:         

Segunda Paragem - Para me controlar

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS10 Consciência e domínio do corpo

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 11

“Afinal eu não me quero portar mal”

Desenvolver o ajuste
comportamental;

Objetivos gerais:       
Gestão de conflitos;      
Resolução de problemas;       
Relação comportamento - consequências;
Reconhecer o comportamento enquanto
processo – ação / emoção / reação;

Competências a trabalhar:       

SESSÃO 12

“Não dá para deixar a cabeça a descansar”

Trabalhar a relação corpo – mente;
Objetivos gerais:          

Consciência corporal;      
Autocontrolo;
Atenção e concentração;

Competências a trabalhar:          

Segunda Paragem - Para me controlar

CS02 Informação e comunicação
CS03 Raciocínio e resolução de problemas
CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

CS02 Informação e comunicação
CS03 Raciocínio e resolução de problemas
CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 13

“Eu sou o capitão deste navio”

Aquisição de técnicas de
aplicação autónoma,
facilitadoras do autocontrolo;

Objetivos gerais:       
Autonomia e sentido de eficácia;
Atenção e concentração;

Competências a trabalhar:       

SESSÃO 14

“Não dá para deixar a cabeça a descansar”

Concluir a 2ª Paragem: Autocontrolo;
Avaliação de competências;

Objetivos gerais:          
Pensamento crítico e reflexão.

Competências a trabalhar:          

Segunda Paragem - Para me controlar

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
CS10 Consciência e domínio do corpo

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 15

“Uma boa atitude”

Introdução ao conceito de
empatia enquanto atitude;

Objetivos gerais:       
Dominar o conceito de empatia; 
Trabalhar o não julgamento;
Sensibilizar para a importância da
diferença e diversidade;

Competências a trabalhar:       

SESSÃO 16

“Todos diferentes e todos iguais”

Potenciar o respeito pela diferença;
Objetivos gerais:          

Tolerância;   
Interculturalidade;
Individualidade.

Competências a trabalhar:           

Terceira Paragem - Somos todos EU - Especiais e Únicos

CS05 Relacionamento interpessoal
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

CS05 Relacionamento interpessoal
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 17

“Fazer o bem sem olhar a quem”

Trabalhar o elogio (auto e hétero);
Objetivos gerais:       

Autoconceito;
Autoestima;
Reconhecimento de características
positivas;

Competências a trabalhar:              

SESSÃO 18

“Eu sou o meu melhor amigo”

Fomentar a compaixão;
Objetivos gerais:          

Tolerância;
Aceitação;

Competências a trabalhar:             

Terceira Paragem - Somos todos EU - Especiais e Únicos

CS02 Informação e comunicação
CS05 Relacionamento interpessoal
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

CS05 Relacionamento interpessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 19

“Empatia no comando”

Concluir a 3ª Paragem: Empatia; 
Avaliação de competências;

Objetivos gerais:             
Pensamento
crítico e reflexão.

Competências a trabalhar:              

Terceira Paragem - Somos todos EU - Especiais e Únicos

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 20

“Onde quero chegar”

Definição dos conceitos de
objetivos e metas;

Objetivos gerais:       
Assertividade;   
Tomada de decisão;
Foco;

Competências a trabalhar:              

SESSÃO 21

“Aquilo que me deixa feliz”

Definição e reconhecimento de
interesses e metas pessoais;

Objetivos gerais:                 
Projeção no futuro;    
Pensamento crítico;
Pensamento divergente;

Competências a trabalhar:              

Quarta Paragem - Quando eu quero eu consigo

CS03 Raciocínio e resolução de problemas
CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

CS03 Raciocínio e resolução de problemas
CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 22

“Sonhar acordado”

Sensibilizar para a importância
dos sonhos;

Objetivos gerais:              
Imaginação e criatividade;
Orientação para objetivos e metas;

Competências a trabalhar:                 

SESSÃO 23

“Os exemplos que guardo”

Trabalhar o foco e inspiração
através do exemplo positivo;

Objetivos gerais:                 
Atenção e concentração;
Identificação através de histórias de
vida;

Competências a trabalhar:               

Quarta Paragem - Quando eu quero eu consigo

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 24

“Mãos à obra”

Concluir a 4ª Paragem: Motivação;
Avaliação de competências;

Objetivos gerais:                
Pensamento crítico e reflexão.

Competências a trabalhar:                 

Quarta Paragem - Quando eu quero eu consigo

CS03 Raciocínio e resolução de problemas
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 25

“Eu sei o que tu sentes”

Reconhecimento das emoções
nos outros;

Objetivos gerais:                    
Comunicação assertiva;
Relacionamento interpessoal;

Competências a trabalhar:                   

SESSÃO 26

“Sem confusões”

Desenvolver capacidade de
gestão de conflitos e resolução
de problemas;

Objetivos gerais:                 
Compreensão do conceito de escalada
do conflito; 
Valorização da capacidade de
autocontrolo na
gestão da relação emoção – reação;
Comunicação não violenta;

Competências a trabalhar:               

Quinta Paragem - Eu e os outros

CS02 Informação e comunicação
CS03 Raciocínio e resolução de problemas
CS05 Relacionamento interpessoal

CS02 Informação e comunicação
CS03 Raciocínio e resolução de problemas
CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS05 Relacionamento interpessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 27

“Bullying não!”

Sensibilizar para a problemática
do Bullying;

Objetivos gerais:                    
Compreensão do conceito de
escalada do conflito;   
Valorização da capacidade de
autocontrolo na
gestão da relação emoção – reação;
Comunicação não violenta;

Competências a trabalhar:       

SESSÃO 28

“De mãos dadas”

Trabalhar relações com redes de
suporte:
Aluno – aluno; Aluno – escola;
Aluno – professor; Aluno –
auxiliar;

Objetivos gerais:                  

Relacionamento interpessoal;
Comunicação assertiva;

Competências a trabalhar:              

Quinta Paragem - Eu e os outros

CS02 Informação e comunicação
CS03 Raciocínio e resolução de problemas
CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS05 Relacionamento interpessoal

CS02 Informação e comunicação
CS03 Raciocínio e resolução de problemas
CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
CS05 Relacionamento interpessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA II

AS MINHAS AVENTURAS COM O EMO

SESSÃO 29

“Unidos somos mais fortes”

Concluir a 5ª Paragem: Motivação;
Avaliação de competências;

Objetivos gerais:                    
Pensamento crítico e reflexão.
Competências a trabalhar:       

Quinta Paragem - Eu e os outros

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA III

O ÁS DAS EMOÇÕES

SESSÃO 30

“As dicas do EMO para me conhecer melhor”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos vídeos
do EMO;

Objetivos gerais:                    
Competências de
autoconhecimento;

Competências a trabalhar:       

SESSÃO 31

“As minhas dicas de autoconhecimento”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos
vídeos do EMO;

Objetivos gerais:                  

Autonomia;
Competências a trabalhar:              

Encerramento

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA III

O ÁS DAS EMOÇÕES

SESSÃO 32

“As dicas do EMO para controlar melhor as minhas emoções”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos vídeos
do EMO;

Objetivos gerais:                    
Competências de autocontrolo;
Competências a trabalhar:       

SESSÃO 33

“As minhas dicas de autocontrolo”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos
vídeos do EMO;

Objetivos gerais:                  

Autonomia;
Competências a trabalhar:              

Encerramento

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
CS10 Consciência e domínio do corpo

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA III

O ÁS DAS EMOÇÕES

SESSÃO 34

“As dicas do EMO para ser empático”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos vídeos
do EMO;

Objetivos gerais:                    
Empatia;
Competências a trabalhar:       

SESSÃO 35

“As minhas dicas de empatia”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos
vídeos do EMO;

Objetivos gerais:                  

Autonomia;
Competências a trabalhar:              

Encerramento

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
CS10 Consciência e domínio do corpo

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA III

O ÁS DAS EMOÇÕES

SESSÃO 36

“As dicas do EMO para me motivar”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos vídeos
do EMO;

Objetivos gerais:                    
Motivação;
Competências a trabalhar:       

SESSÃO 37

“As minhas dicas de motivação”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos
vídeos do EMO;

Objetivos gerais:                  

Autonomia;
Competências a trabalhar:              

Encerramento

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA III

O ÁS DAS EMOÇÕES

SESSÃO 38

“As dicas do EMO para me relacionar com os outros”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos vídeos
do EMO;

Objetivos gerais:                    
Competências sociais;
Competências a trabalhar:       

SESSÃO 39

“As minhas dicas sociais”

Consolidação de aprendizagens
através da visualização dos
vídeos do EMO;

Objetivos gerais:                  

Autonomia;
Competências a trabalhar:              

Encerramento

CS05 Relacionamento interpessoal
CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal
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  UM ANO DE EMOÇÕES SESSÕES
ETAPA III

O ÁS DAS EMOÇÕES

SESSÃO 40

SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO

Encerramento
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EMOÇÃO GERA EMOÇÃO

Público-alvo direto:
Crianças

Público-alvo indireto:
Professores

Stakeholders
Encarregados de Educação 

OFICINAS 
DAS EMOÇÕES

Formação para professores
titulares e comunidade escolar:
3 Sessões (consultar conteúdos -

Anexo 2)

Sessões de sensibilização para
encarregados de educação:

3 Sessões (consultar conteúdos -
Anexo 2)
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OLHAR PARA TRÁS

Percepção de aumento de competências emocionais
das crianças (em comparação com o ponto inicial);

Percepção de aumento de competências cognitivas
das crianças (em comparação com o ponto inicial);

Satisfação do público alvo direto (crianças) e indireto
(professores titulares, agrupamentos e encarregados
de educação) com a intervenção e com os
resultados alcançados (pós intervenção);

Com a intervenção que propomos levar a cabo durante
o ano letivo, pretendemos alcançar as seguintes metas:
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OLHAR PARA TRÁS

Escala de Avaliação de Competências Emocionais
para crianças (administrada pré e pós intervenção às
crianças do 3.º e 4.º ano, e aos professores titulares
do 1.º e 2.º ano);

Questionários de satisfação e avaliação de
resultados pós intervenção, administrados aos
agrupamentos, professores titulares, encarregados
de educação;

Avaliação não formal da satisfação das crianças com
as sessões (dinâmicas em sala);

Avaliação não formal de aquisição de competências
emocionais pelas crianças (dinâmicas em sala);

Para tal, será realizada a avaliação de impacto do projeto
a vários níveis, recorrendo a diferentes metodologias de
avaliação:
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ESTAMOS SEMPRE AQUI
CENTRO DE JUVENTUDE DE ÁGUEDA
Praça Conde de Águeda3750-101 Águeda, Portugal

+351 234 029 931

JOANA.AMARAL@CJAGUEDA.PT
DANIELA.MARTINS@CJAGUEDA.PT
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BOA VIAGEM COM O EMO ...
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ANEXOS
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ANEXO 1
 



Competências alunos Séc. XXI
Ministério da Educação

Códigos Atribuídos:

CS01 Linguagens e textos 
CS02 Informação e comunicação
CS03 Raciocínio e resolução de problemas 
CS04 Pensamento crítico e pensamento
criativo 
CS05 Relacionamento interpessoal
CS06 Autonomia e desenvolvimento
pessoal 
CS07 Bem-estar e saúde
CS08 Sensibilidade estética e artística
CS09 Saber técnico e tecnologias
CS10 Consciência e domínio do corpo



ANEXO 2
 



OFICINAS DAS EMOÇÕES
PARA PROFESSORES 

 Inteligência emocional

Auto-conhecimento;
Auto-controlo;

Empatia;
Motivação;

Competências sociais; 

Gestão pessoal em contexto profissional

Técnicas de relaxamento;
Gestão de tempo / stress;

Comunicação, gestão de conflitos e resolução
de problemas;

Inteligência emocional em sala de aula

Estratégias específicas para implementar em
sala de aula;

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3



OFICINAS DAS EMOÇÕES
PARA ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

OFICINA 1

 Inteligência emocional

Auto-conhecimento;
Auto-controlo;

Empatia;
Motivação;

Competências sociais; 

OFICINA 2

Gestão pessoal em contexto familiar

Técnicas de relaxamento;
Gestão de tempo / stress;

Comunicação, gestão de conflitos e resolução
de problemas;

OFICINA 3
Inteligência emocional e parentalidade

Estratégias específicas para implementar em
contexto parental;


