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O EMO explica:
Inteligência
Emocional



?

O que é a inteligência emocional? 
“É a capacidade de identificar os

nossos próprios sentimentos e os dos
outros, de nos motivarmos e de gerir

bem as emoções dentro de nós e nos
nossos relacionamentos.”

(Goleman,1995) 
É constituída por 5 pilares.

.



1

Autoconhecimento
Capacidade de conhecer as
nossas emoções. 



2

Autocontrolo
Capacidade de lidar com os

próprios sentimentos,
adequando-os a cada

situação.
 



3

Empatia
Capacidade de se colocar no
lugar do outro e reconhecer as
suas emoções.



4

Motivação
Capacidade de conduzir e/ou mobilizar as

emoções ao serviço de um objetivo ou
realização pessoal, assim como na

flexibilidade para encontrar meios para
chegar e atingir um objetivo.



5

Competências sociais
Capacidade de gerir os nossos
relacionamentos.



O EMO explica:
Emoções 
Sentimentos 



É uma reação a um estímulo sensorial (i.e.
audição, paladar, olfativo, visual, tato).
É de curta duração.
Tem um valor adaptativo e prepara o
corpo para reagir.
Conjunto de reações corporais,
automáticas e inconscientes.

O que são as emoções?



É gerado a partir das emoções.
É de longa duração.
É a experiência mental da emoção.
É quando tomamos consciência das
nossas emoções.

O que são os sentimentos ?



O EMO explica:
A Raiva



O que é a Raiva? 

É uma emoção primária Resposta natural



É frequente sentirmo-nos: Irritados, impacientes,
insatisfeitos, frustrados e zangados no nosso dia-a-dia.

Permite saber que algo está errado ou que nos
incomoda. 

Pode causar consequências graves nas relações
escolares, familiares e profissionais.



Já sentiste raiva?
...Quando? 



O EMO explica:
Como gerir a

raiva



4 TÉCNICAS PARA GERIR A RAIVA
Não ajas logo! Para e conta até dez (ou até cem)
e depois pergunta-te: "O que posso dizer ou
fazer?"

Escreve o que te incomoda e faz uma atividade
que te distraia e tranquilize.

Pensa nas pessoas que gostam muito de ti e fala
com alguém da tua confiança.

Realiza uma respiração consciente, tranquila e
pausada.



O EMO explica:
O Medo





Já sentiste medo?
...Quando? 



O EMO explica:
Como gerir o

medo



1

3 ESTRATÉGIAS PARA LIDAR COM O MEDO

Conversa com os pensamentos que te provocam
medo! 

 Ex: Podes apenas “dizer-lhe”: “Tu não és real. É
só um medo!” 

Desenha o teu medo usando o humor ou num
cenário diferente. 

Ex: Em vez do lobo mau comer a avozinha, pode
ir fazer um bolo com ela.

Exposição Gradual
Ex: Se tens medo de cães, podes começar por

ver um desenho, depois uma foto real, ver
apenas de longe, ver do outro lado da janela,

etc. Reforçar os ganhos e garantir segurança é
essencial! 

2

3



O EMO explica:
A Alegria



?

O que é a Alegria? 
A alegria é uma emoção caracterizada

por sentimentos de felicidade, bem-
estar, gratidão, contentamento,

coragem e euforia, 
No entanto pode manifestar-se de

formas mais calmas como serenidade,
tranquilidade e paz.
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Já sentisteALEGRIA?...Quando? 



7 dicas para
melhorar o teu

bem-estar



Retira um tempo para ti

Treina a tua respiração

1.

2.

Faz uma atividade que te tranquilize 3.

Tem uma boa rotina de sono4.

Treina a prática do elogio5.

Faz exercício físico6.

Aprende algo novo7.



O EMO explica:
A Aversão



?

O que é a Aversão? 
A aversão é uma emoção básica que

tem como função a rejeição ou
desejo de afastamento de situações/

acontecimentos/ pessoas/ animais/
características/comida que provoca

desagrado ou mal-estar.
 



Já sentisteAVERSÃO?...Quando? 



O EMO explica:
Como lidar com

a aversão



4 DICAS PARA GERIR A AVERSÃO

Afasta-te do que te incomoda

Reflete sobre o porquê de teres essa
emoção.

Tenta distraíres-te com alguma atividade
que gostes.

Se te deixar mais confortável, conversa com
alguém



O EMO explica:
A Surpresa



?

O que é a Suspresa? 

A emoção surpresa surge num determinado
contexto ou situação na qual a pessoa não está

à espera. É a emoção mais breve.
Pode ser agradável e dá lugar à alegria, ou pode

causar sensações desagradáveis levando a
emoções menos positivas.

Esta permite estimular a nossa curiosidade e
aprendizagem.



Já sentiste

surpresa?

...Quando? 



O EMO explica:
Dicas para lidar
com a Surpresa



Para e pensa sobre o acontecimento
inesperado

Mantém a calma. Se for necessário faz
uma respiração mais pausada

1.

2.

Se for pertinente afasta-te da
situação/acontecimento para
conseguires ver de outra perspetiva

3.

Orienta a tua atenção, de modo a
encontrar uma resposta para a nova
realidade

4.

Verificar o que mudou e tenta
adaptar-te à mudança

5.



O EMO explica:
A Tristeza



?

O que é a Tristeza? 
A tristeza é uma emoção que tem a função de
comunicar situações menos agradáveis que
estão a ser vividas, e costuma estar associada
a eventos difíceis. 
Podemos sentir-nos triste quando não atingimos
os nossos objetivos, quando perdemos alguma
pessoa ou coisa especial, quando ouvimos
alguma coisa triste, etc…
É normal sentirmos tristeza! Esta efetua um
trabalho importante de integração e de
reparação..



Já sentiste

tristeza?

...Quando? 



O EMO explica:
A ansiedade



?

O que é a ansiedade? 
A ansiedade é uma resposta natural do nosso
corpo ao stress, mas que quando ocorre de
forma prolongada e começa a afetar a nossa
vida pessoal, social e laboral, assume a forma
de uma patologia - patologia ansiosa ou
perturbações da ansiedade. 

https://www.cuf.pt/mais-saude/gestao-de-stress


O EMO explica:
Dicas para lidar

com a
Ansiedade



Identificar o que nos deixa 
ansioso 

Manter uma atitude positiva

1.

2.

Aceitar que não é possível 
controlar tudo3.

 
Focar a atenção em atividades

 de relaxamento
 

4.

Treinar exercícios de respiração5.



O ciclo da ansiedade...



Já sentiste

ansiedade?

...Quando? 



O EMO explica:
Dicas para lidar

com a
Autoestima



Faz atividades de gostes.

Cuida da tua saúde.

1.

2.

Acredita em ti, tu consegues.3.

 Diariamente olha para o 
espelho

 e encontrar alguma qualidade.
4.

Não te compares com os outros, 
tu és único (a).5.



Já sentiste faltade autoestima ?...Quando? 










