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PRIMEIRO A GRATIDÃO
O Emoaction - Emoção em Ação é uma iniciativa que nos é muito querida

pela capacidade que tem de trabalhar nos jovens questões tão importantes

como a inteligência emocional. Iniciou como uma pequena AEC, a pedido

dos dois agrupamentos de escola, e cresceu após o Prémio BPI Infância

Fundação la Caixa e o cofinanciamento da Portugal Inovação Social.

Hoje estamos capazes de propor uma abordagem que trabalhe os cinco

pilares da inteligência emocional em jovens, enquadrando a nossa

intervenção nos temas de Cidadania e Desenvolvimento.

 O nosso empenho foca-se nas crianças e jovens, contudo não esquece os

adultos que os rodeiam e, por essa razão, a equipa Emo dispõe de várias

formações/workshops para professores, técnicos superiores, auxiliares,

pais, educadores, entre outros.

O Emo, como carinhosamente lhe chamamos, desperta a nossa capacidade

de crescer, e ajudar a crescer, de forma equilibrada e mais preparados para

os desafios que o futuro nos traz.

Na certeza de que contribuímos para uma sociedade melhor, resta-me

agradecer a todos aqueles que de alguma forma integraram a equipa do

Centro de Juventude e que deixaram a sua marca, a sua amizade e o seu

contributo para o sucesso desta iniciativa.

Continuaremos a trabalhar para corresponder às expetativas de todos os

envolvidos, numa perspetiva melhoria contínua.

Ana Moutas
coordenadora Centro de Juventude de Águeda



Desde cedo percebemos a importância e o impacto que as emoções têm

em todos nós. Todos sentimos, é certo, mas nem sempre sabemos o que

estamos a sentir, não sabemos como o nomear emoções e sentimentos, e

não percebemos como acontecem e se manifestam, quer física, quer

psicologicamente. As emoções são como uma bússola (ou um GPS), e

mesmo sem termos consciência, estas são uma componente importante

nas decisões que tomamos ao longo da vida. Por isso, acreditamos que o

desenvolvimento de competências emocionais e sociais, em crianças e

jovens, através da educação não formal, é uma mais valia principalmente

para a promoção do bem-estar, capacidade de resiliência e empatia ao

longo da vida. 

Após a aprovação de duas candidaturas à Portugal Inovação Social

(2020/21 e 2022/23), o sonho de crescer e levar as emoções a mais

crianças e jovens ganhou asas, através de uma intervenção mais

estruturada e ainda mais focada nas necessidades emocionais, desde o

pré-escolar até ao ensino secundário. Desta forma, conseguimos ter uma

intervenção estruturada, testada, e com elevada aceitação pelas escolas do

município, para todos os níveis de escolaridade. Particularmente, no 2.º e

3.º CEB, pretende-se que o trabalho desenvolvido com os jovens seja um

auxílio nesta fase de desenvolvimento, tão rica em mudanças e na

descoberta do "eu". 

Continuamos o nosso voo com a certeza de que as emoções são essenciais

em todo o nosso percurso de vida. 

O sonho ganha asas

Daniela Martins e Laëtitia Videira
Coordenadoras da Iniciativa de Inovação Social (22/23) 



Alargar horizontes
Desde 2020, com a aprovação de duas candidaturas à Portugal Inovação

Social - POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego) alargamos

horizontes. Ambas as aprovações foram um passo importante neste

processo de crescimento: durante a execução da primeira aprovação

alargamos a nossa intervenção aos jovens em frequência no 2.º e 3.º CEB, e

com a segunda aprovação conseguimos abranger todos os ciclos de

escolaridade desde o pré-escolar ao ensino secundário. Abrangemos cerca

de 1563 crianças e jovens,  e destes 640 frequentavam o 2.º e 3.º ciclo (ano

letivo 21/22). 

Também alargamos horizontes com a aposta na criação de uma imagem de

marca de onde surgiram dois logotipos (um deles inspirado  no desenho de

um aluno do 2.º e 3.º ciclo - vê a capa deste manual), um companheiro de

viagem - o coala EMO - que é a mascote da iniciativa, 10 vídeos

pedagógicos, e 4 manuais de intervenção (pré-escolar, 1.º CEB, 2.º e 3.º CEB,

e ensino secundário).

Queremos continuar a sonhar, a abrir asas, e a alargar horizontes, por isso

contamos contigo para embarcar nesta viagem com o EMO! 

Vens connosco? 
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O caminho já percorrido

Sobre o CJA 
O Centro de Juventude de Águeda (CJA) nasce da parceria entre a
Câmara Municipal de Águeda (CM Águeda) e a Psientífica. O CJA
pretende ser um dinamizador e mobilizador da Juventude
proporcionando o acesso a oportunidades locais, nacionais e
europeias. Acreditamos que só assim é possível descentralizar e
chegar a todos os jovens tendo por base a educação não-formal. Para
isso abrimos uma loja aberta ao público no edifício do CJA,
desenvolvemos uma rede de multiplicadores locais (Escolas, Juntas de
Freguesia, Associações), atividades com várias parcerias e
participamos, e desenvolvemos atividades em eventos locais, e
implementamos atividades no concelho, no distrito, e a nível nacional. 
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Desde 2020, com a aprovação de duas candidaturas à Portugal Inovação Social, a 

 Emoaction - Emoção em Ação define-se como um programa de intervenção

comunitária que consiste em desenvolver competências socio-emocionais em crianças e

jovens, desde o pré-escolar ao ensino secundário, com base nos 5 pilares de inteligência

emocional (autoconhecimento, autocontrolo, motivação, empatia e competências

sociais), que são desenvolvidas com recurso a metodologias de educação não-formal

(e.g., recurso a jogos, dinâmicas de grupo, técnicas de relaxamento e mindfulness e

meditação, etc.). 

A origem de Emoção em Ação (agora designado Emoaction - Emoção em Ação), remonta

a 2016, quando surgiu para responder às preocupações dos Agrupamentos de Escolas

no que diz respeito ao comportamento dos alunos, e para 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, 

 Assim, até 2019, o Emoaction -Emoção em Ação foi implementada no 1.º ciclo enquanto

AEC, mas desde 2020 cresceu e abrange crianças e jovens desde os 3 aos 18 anos de

idade. No 2.º e 3.º CEB, em particular, o Emoaction decorreu enquadrado na disciplina

de Cidadania e Desenvolvimento (CeD) em estreita articulação com os professores e

diretores de turma. 



2016/2017

32 turmas
543 alunos

2017/2018
 

29 turmas
427 alunos

2018/2019
 

38 turmas
522 alunos

2019/2020
 

47 turmas
654 alunos

2020/2021
 

58 turmas
942 alunos

2021/2022
 

 90 turmas
1563 alunos

TOTAL

6 anos de implementação
2 Agrupamentos

10 Escolas
294 Turmas
4.651 Alunos

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)
Poster nas iii jornadas internacionais do pensamento emocional(2022)

Poster no congresso da ordem dos psicólogos Portugueses (2022)

O caminho já percorrido
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AS LINHAS QUE NOS GUIAM
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
A sociedade contemporânea é marcada por uma crescente complexidade e
transformação que se traduz na necessidade do desenvolvimento de
competências para o exercício da cidadania democrática, e, por isso, a
escola desempenha um papel importante na construção de práticas de
cidadania. Pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º Ensino Básico e
Ensino Secundário | Cidadania e Desenvolvimento, pág. 2 46/86, de 14 de
outubro) estabelece-se ainda que o sistema educativo deve contribuir para
a realização dos alunos, através do pleno desenvolvimento da sua
personalidade, atitudes e sentido de cidadania, para que estejam mais
preparados para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais,
estéticos, morais e cívicos, de modo a assegurar o seu desenvolvimento. A
presença mais acentuada da cidadania na educação configura, assim, a
intenção de assegurar «um conjunto de direitos e deveres que devem ser
veiculados na formação das crianças e jovens portugueses de modo que no
futuro sejam adultos e adultas com uma conduta cívica que privilegie a
igualdade nas relações interpessoais, a integração da diferença, o respeito
pelos Direitos Humanos e a valorização de valores e conceitos de cidadania
nacional» (cf. Preâmbulo do Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio). 
A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (CeD) pretende contribuir para
a formação humanística dos alunos, de modo a prepará-los para a vida,
para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas
promovendo a tolerância, o diálogo e respeito pelo outro, tendo como
referência os valores da igualdade, democracia e da justiça social. 
Tendo em conta o descrito anteriormente , concluímos que a iniciativa
Emoaction - Emoção em Ação se enquadrava plenamente nesta disciplina
uma vez que objetiva também desenvolver competências emocionais e
sociais, em crianças e jovens, de modo a que estes sejam cidadãos mais
participativos, conscientes de valores como a tolerância, a não
discriminação, e a comunicação não violenta, confiantes no futuro,
equilibrados e maiores sensações de bem-estar.



CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
AS LINHAS QUE NOS GUIAM
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Como se organiza? 
Os domínios a desenvolver em CeD organizam-se em três grupos: 

1.º Grupo
Obrigatório para todos os

níveis e ciclos de escolaridade 

Direitos Humanos
Igualdade de Género;
Interculturalidade

Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde 

2.º Grupo
Trabalhado, pelo menos, em
dois ciclos do ensino básico 

Sexualidade;
Media;
Instituições de Participação
Democrática

Literacia Financeira e
Educação para o consumo
Segurança Rodoviária
Risco

3.º Grupo
Opcional, em qualquer ano

de escolaridade

Empreendedorismo*;
Mundo do Trabalho;
Segurança, Defesa e Paz

Bem-estar animal;
Voluntariado*;
Outras* (Bullying e
Pressão dos pares)

* apenas as sessões a negrito são abordadas no manual



Autoconhecimento
Saber o que sentimos, o

quem somos, o que
gostamos, o que queremos e

para onde vamos

AS LINHAS QUE NOS GUIAM

Intervenção planeada e
estruturada, mas flexível às

necessidades dos/as
participantes

Dirigida por um/ facilitador/a

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
Treino de competências pessoais e sociais

Complemento à educação formal 

PILARES DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

Qualquer pessoa em
qualquer idade

Em qualquer contexto

Autocontrolo
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



Voluntária;
Acessível a todos(as);
Um processo organizado com objetivos educativos;
Participativa;
Centrada no/a aprendente;
Sobre a aprendizagem de capacidades para a vida e de preparação
para uma cidadania ativa;
Baseada no envolvimento da participação individual e aprendizagem
em grupo numa abordagem coletiva;
Holística e orientada para o processo;
Com base na experiência e na ação;
Organizada com base nas necessidades dos(as) participantes.

A educação não formal é uma das bases de intervenção da iniciativa
EMOACTION-Emoção em Ação. Este tipo de educação é um complemento à
educação formal e refere-se a programas e processos de formação
pessoais e sociais estruturados que visam melhorar um conjunto de
capacidades e competências. É dirigida por um facilitador e é passível de
ser aplicada em qualquer contexto e em de qualquer idade. Um aspeto
importante desta educação é o facto de ser flexível às necessidades dos
participantes pelo que o seu maior foco é ir ao encontro das necessidades
de cada indivíduo.
Assim, a educação não formal desenvolve-se a partir do encontro em grupo
através de projetos, jogos, debates, música, teatro e dinâmicas. Ainda que
difícil de certificar, este tipo de educação é cada vez mais reconhecida
socialmente e, mais especificamente, no contexto educativo. 
Em suma, a educação não formal deve ser:

AS LINHAS QUE NOS GUIAM
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: O QUE É?
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tomar consciência e identificar as próprias emoções;

gerir a reação emocional adequadamente;

praticar o autocontrolo e a empatia;

compreender os sentimentos dos demais;

aprender a tolerar pressões e frustrações;

melhorar a capacidade de trabalhar em equipa;

aceitar o próprio e os outros.

A inteligência emocional define-se como a capacidade de identificar as

nossas próprias emoções e sentimentos, assim como as dos outros, de nos

motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos

relacionamentos. De uma forma geral, este tipo de inteligência permite-nos: 

Durante o desenvolvimento humano além do amadurecimento intelectual

também ocorre o amadurecimento emocional. Se na infância aceitamos a

expressão "sincera" das emoções, na idade adulta tal não é tão

compreensível. Por isto, é essencial  que cada criança, e futuro adulto,

conheça e saiba gerir o seu mundo emocional de modo a ter respostas

mais adequadas, e em última instância, maiores sensações de bem-estar e

satisfação com a vida.

A aprendizagem sobre literacia emocional surge assim como uma

ferramenta importante no desenvolvimento de crianças mais saudáveis

física, social e mentalmente. 

O autor do livro "Inteligência Emocional", Daniel Goleman, indica-nos cinco

pilares basilares para a aprendizagem da inteligência emocional:

autoconhecimento, autocontrolo, empatia, motivação, e relações sociais.

Cada pilar é descrito abaixo com maior pormenor. Ao longo da intervenção

os pilares serão ainda trabalhados pela ordem descrita acima e de forma

cumulativa. 

AS LINHAS QUE NOS GUIAM
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
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5 PILARES DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

Inteligência Emocional 
AS LINHAS QUE NOS GUIAM

1º PILAR
AUTO-CONHECIMENTO

O primeiro pilar é a pedra-base da
inteligência emocional. Diz respeito ao
saber conhecer e analisar as emoções

que sentimos, a cada momento, em
resposta aos estímulos do ambiente. 

A consciência das emoções é essencial
para o

desenvolvimento individual. Uma gestão
eficaz do mundo emocional leva a

maiores sensações de bem-estar geral. 

3º PILAR 
EMPATIA

O terceiro pilar, a empatia, é a
capacidade de se colocar no lugar do
outro e reconhecer as suas emoções. 

O aumento desta capacidade é
fundamental para o desenvolvimento
de relações mais humanas e sob um

olhar de não julgamento. 

2º PILAR 
AUTOCONTROLO

Diz respeito à gestão emocional, isto
é, a habilidade de lidar com as

próprias emoções adequando-as a
cada situação vivida. 

De forma geral, pretende
desenvolver a capacidade de gerir

eficazmente as emoções. 
Esta capacidade nasce do

autoconhecimento.

16



Inteligência Emocional 

5 PILARES DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

AS LINHAS QUE NOS GUIAM

4º PILAR
MOTIVAÇÃO

O quarto pilar centra-se na capacidade
de dirigir e/ou mobilizar as emoções ao

serviço de um objetivo ou realização
pessoal assim como na flexibilidade

para encontrar meios para chegar a um
mesmo fim e atingir os seus objetivos. 

É essencial para a concentração,
atenção, persistência, competência e

criatividade.

5º PILAR
COMPETÊNCIAS SOCIAIS

O quinto e último pilar, centra-se no

sucesso nas relações com os outros, isto

é, na gestão de relacionamentos. 

A arte de nos relacionarmos é, em

grande parte, a aptidão para gerir as

emoções dos outros. Estas capacidades

estão na base de características como a

popularidade, a liderança, e a eficácia

interpessoal 17
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ENEC -
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_refere
ncia/estrategia_cidadania_original.pdf
Documento de referência para todos os domínios de CeD -
https://cidadania.dge.mec.pt/

O  Manual de Intervenção é um manual estruturado de aplicação
prática onde constam todos os conteúdos e dinâmicas a serem
desenvolvidos no 2º e 3.º CEB, de acordo com os grupos de domínios
preconizados pelo Ministério da Educação, para a disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento (CeD). Para cada domínio foram
escolhidas as temáticas que mais se adequavam ao âmbito de
intervenção da iniciativa, as quais se encontram descritas em cada
sessão. 
A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), assim
como os documentos de referência para cada domínio podem ser
consultados através dos seguintes links: 

De seguida, descrever-se-á a estrutura do manual e das sessões, da
avaliação e da monitorização a realizar. 
 1. Estrutura do manual
O manual é constituído por 35 sessões, e está organizado por
domínio; os domínios a abordar no 1.º Grupo, são de caráter
obrigatório, (Direitos Humanos, Igualdade de Género,
Interculturalidade, Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental,
Saúde), depois segue-se o 2.º Grupo (Sexualidade, Media, Instituições
e participação democrática, Literacia financeira e educação para o
consumo, Segurança rodoviária, Risco), e por fim, o 3.º Grupo, de
caráter opcional, onde foram escolhidos os domínios que melhor se
adequam aos objetivos da iniciativa sendo eles: Empreendedorismo, e
Outras incidindo nas temáticas do Bullying e Pressão dos Pares. Por
último incluímos duas sessões extra, uma de apresentação e outra de
conclusão e avaliação da implementação. 

UM ANO DE EMOÇÕES
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https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pdf
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia


Acolhimento -  Todas as sessões iniciam com o Momento PRO -
Parar, Respirar, e Observar-, onde são utilizadas técnicas de
respiração, relaxamento, mindfulness, e meditação. Deve ser
realizada a introdução à temática; 

Desenvolvimento - Dinâmica principal direcionada aos objetivos e
competências a desenvolver propostos;

Integração - Reflexão crítica e consolidação de aprendizagens. Em
todas as sessões são sugeridos alguns tópicos de reflexão. 

1.1 Estrutura das sessões
Cada sessão obedece à seguinte estrutura: 

O Manual de Intervenção: guia prático

UM ANO DE EMOÇÕES
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Relatório de Intervenção p/ os diretores de turma- Envio de 
 relatório aos diretores de turma relativamente à
implementação e feedback dos/as dinamizadores/as das
sessões (ver modelo do documento - Anexo 1). 

2. Monitorização
De forma a manter um registo da implementação da iniciativa, ao
longo do ano letivo, foi realizada uma monitorização contínua da
seguinte forma:



UM ANO DE EMOÇÕES
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Avaliação da satisfação (durante todo o ano letivo)
Semáforo em Ação - no fim de cada sessão, os/as alunos/as
realizam uma avaliação da sessão com recurso a emojis (cara triste -
não gostou; cara neutra- assim assim; cara feliz -gostou/adorou -
ver Anexo 2);  
Professores titulares, agrupamentos e equipa Psientífica (pós
intervenção). Os questionários foram enviados via Google Forms no
fim do ano letivo.

Avaliação formal (pré e pós intervenção)
Questionário de Avaliação Diagnóstica Emoaction - Emoção em Ação
(ver Anexo 3)

Tempo de aplicação: 15min.
Descrição: questionário constituído por 15 itens, para avaliar as
competências base de inteligência emocional, onde 1 significa
"nada verdade" e 5 significa "muito verdade". 

3. Avaliação 
A avaliação é um aspeto importante na implementação da iniciativa, para
que seja possível obter indicadores mais fidedignos relativamente à
intervenção e à sua eficácia. 

Esta é constituída por duas vertentes de avaliação: 

Perceção de aumento de competências emocionais dos jovens
(em comparação com o ponto inicial);
Satisfação do público alvo direto (jovens) e indireto (diretores de
turma) com a intervenção e com os resultados alcançados (pós
intervenção);

3.1. Objetivos da avaliação/metas a alcançar 



A estrutura da intervenção assenta nos domínios
preconizados na Estratégia Nacional de Educação para
a Cidadania (ENEC), nos 5 pilares de inteligência
emocional, e em estratégias de educação não formal; 

Os domínios a desenvolver em CeD organizam-se em
três grupos (ver página 12); 

Todas as sessões obedecem à mesma estrutura: 
Acolhimento -> Desenvolvimento -> Integração;

Monitorização contínua das sessões e de cada turma;

Avaliação da satisfação e avaliação formal.

Resumo Manual de Intervenção
 

O Manual de Intervenção: guia prático

UM ANO DE EMOÇÕES
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

            

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

“Eu, sou comigo e contigo” – Loving Kindness 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Dinâmica FlowerPower (adaptado de Compass – Manual para os Direitos Humanos com 

jovens – Conselho Europa) 

a. Reflexão sobre o que é ser-se humano; 

b. Desenhar uma flor que represente as necessidades humanas 

2. Relacionar as necessidade humanas com os Direitos Humanos 

40 min. 

Folhas de papel 

Anexo 4 – Direitos 

Humanos 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- Foi difícil decidir o tamanho das pétalas? 

- Há outras necessidades que podiam ter sido representadas? 

-  O que é preciso para proteger as diferentes pétalas? O que é que escreveram nas folhas? 

- Qual a relação entre o que está escrito nas folhas e a ideia de Direitos Humanos? 

- De que DH precisamos mais para florescermos e sermos seres humanos completos? 

- Há DH mais importantes que outros? Para quem? Quando? Onde? 

- Porque temos de proteger os DH? Como o podemos fazer? 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. Avaliação da Sessão 

 

 

 

“Ser humano” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Compreender o conceito de Direitos Humanos; 

• Desenvolver a compreensão sobre a relação entre necessidades 

humanas, bem-estar pessoal e Direitos Humanos;  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Capacidade de reflexão e análise; 

• Literacia emocional; 
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

 

Momento PRO 

“Eu sou comigo e contigo” 
 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de 

atenção e concentração; 

• Desenvolver o 3.º e o 4.º pilar de 

inteligência emocional - empatia e 

competências sociais;   

• Desenvolver flexibilidade cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1- Sentar numa posição confortável. Tomar consciência da postura e expressão facial. Levar a atenção à 

respiração, sentindo o movimento respiratório.  

2- Fazer a seguinte meditação:  

“Pensa agora num momento em que te sentiste muito feliz ou com uma grande sensação de bem-estar. 

Como é te sentiste? Traz agora esse sentimento para o teu coração e sente-o a espalhar-se pelo teu corpo. 

Agora lembra-te de um momento em que alguém especial e/ou que amas te deu um grande e caloroso 

abraço. Lembra o que esse abraço te faz sentir e convida esse amor a vir até ao teu coração. Podes imaginar 

que este amor e alegria são como uma luz quente e brilhante, que se expande pelo teu corpo. Imagina esta 

luz a ficar maior…e maior e volta a pensar em alguém que amas; pode ser alguém na tua família, um animal, 

ou alguém a passar um momento difícil. Imagina esse amor e alegria a crescer tanto que consegues enviar 

algum para essa pessoa. Imagina-os a ser abraçados por essa luz quente e brilhante. Permite-te deixar essa 

luz crescer tocando todas as pessoas que estão perto de ti e deseja que também elas possam sentir amor e 

alegria nos seus corações. Imagina-te agora a enviar essa luz, cheia de amor e alegria, para toda a tua cidade, 

e depois para o teu país. Imagina-a a crescer ainda mais e a chegar a todos os seres-humanos, lembrando 

que todos nos queremos sentir amados, valorizados e felizes. Imagina-te ligado a todos os seres-humanos 

do mundo através deste amor e alegria”  

3- Inspira… expira… e abrir os olhos lentamente.  
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

 

 “Flower Power” 
 

Objetivos: 

• Compreender o conceito de se ser 

humano 

• Compreender o conceito de direitos 

humanos; 

• Conhecer a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e a sua 

importância (Anexo 5);  

• Reconhecer que todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos.  

Descrição da dinâmica: 

1. Questionar os/as alunos/alunas sobre o que é ser-se humano:  

a. “Para nos sentirmos completos, enquanto seres humanos, temos de ter algumas necessidades satisfeitas como 

a sobrevivência básica (comida, água, dormir bem, ar respirável), segurança (pessoal, financeira, saúde), o amor 

e sentido de pertença, a amizade, a intimidade, a família, a estima, e ser aceites e valorizados, ser ouvidos, sentir 

que podemos desenvolver o nosso potencial e de nos sentirmos realizados/as.”;  

2. Desenhar uma flor que represente as necessidades dos seres humanos, com oito pétalas. O tamanho das pétalas deve 

corresponder à importância dada a cada uma das 8 necessidades, no momento em que se encontram. Cada flor será 

diferente, pois cada flor é única. Se necessário desenhar um exemplo no quadro:  

a. Necessidades Básicas (necessidades fundamentais para manter o corpo vivo);  

b. Segurança Pessoal (abrigo/casa/” teto”, e exposição à criminalidade, às guerras e/ou a ataques terroristas); 

c. Segurança Financeira (salário justo, acesso ao emprego);  

d. Saúde (acesso à saúde como por exemplo ter um sistema de saúde); 

e. Amizade (possibilidade de associação e sermos escolhidos livremente em relações de amizade e/ou íntimas); 

f. Família (implica não ser separados da mesma); 

g. Estima/valorização (ser respeitado/a e/ou valorizados/as, tendo em conta o que somos e o que fazemos) 

h. Realização Pessoal (desenvolver o nosso potencial, oportunidade de sermos quem somos, usar as nossas 

competências, confiança em relação a nós e ao nosso lugar no mundo);   

3. Agora, pedir que pensem nas condições que têm de existir para que possam florescer e ser seres humanos completos;  

4. Pedir que desenhem folhas à volta da flor representando estas condições com uma palavra-chave ou frase curta; 
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  
 

Informação de Apoio à sessão  
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  
 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Eu os outros e o mundo” – Loving Kindness  
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Visualizar o vídeo “Declaração Universal dos Direitos Humanos”: 

https://www.youtube.com/watch?v=cs5-rbwUGQQ; 

2. Dinâmica “1 minuto a direito” (adaptado de Compass – Manual para os Direitos 

Humanos com jovens – Conselho Europa) 

a. Partilhar um documento com a versão resumida da DUDH (Anexo 4);  

b. Escolher o direito a abordar aleatoriamente: https://wheelofnames.com/pt/;   

40 min. 

Anexo 4 – 

Direitos 

Humanos 

Roda Aleatória 

Cronómetro 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- Foi fácil ou difícil desenhar/descrever os direitos humanos? 

- Se desenharam violações a esses direitos, estas ocorrem no nosso país? 

- Depois de rever todos os desenhos, o que descobriram saber sobre os direitos humanos? 

- Qual a importância dos Direitos Humanos na nossas vidas?   

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

“Conhecer os direitos!” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver a inteligência emocional 

• Compreender o conceito de Direitos Humanos; 

• Conhecer a   Declaração Universal do Direitos Humanos (DUDH); 

• Compreender e conhecer violações aos DH na sociedade.   

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Compaixão pelo próprio e pelo outro; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Criatividade e expressão verbal 

https://www.youtube.com/watch?v=cs5-rbwUGQQ
https://wheelofnames.com/pt/
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 
 

Momento PRO 

“Eu, os outros e o mundo” 
 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de atenção 

e concentração; 

• Desenvolver a capacidade de empatia 

e as relações sociais (3º e 4º pilar de 

inteligência emocional);  

• Desenvolver flexibilidade cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1- Sentar numa posição confortável e relaxado/a. Tomar consciência da postura e expressão facial, 

sentindo a ligação à cadeira através da sensação de pressão da perna direita e a ligação à terra através 

da pressão que o chão exerce sobre o pé direito. Repetir o processo para a perna esquerda;  

2- Alargar a atenção a todo o campo de sensações momento a momento. Permitir que o corpo relaxe e 

se notar alguma tensão fazer 2 a 3 inspirações e expirações profundas libertando toda a tensão durante 

a expiração; 

3-  Fazer a seguinte meditação:  

“Agora, tenta trazer à mente alguém que desperte um sentimento de afeto incondicional. Se não 

conseguires pensar em ninguém que amas, pensa numa criança ou animal de estimação. Á medida que 

imaginas, visualizas ou sentes esse ser à sua frente verifica o que sente o teu corpo. Podes experienciar 

uma sensação de calor no peito, um sorriso nos lábios ou até algum relaxamento. O que sentes?  

Enquanto imaginas essa pessoa querida à tua frente abre-lhe o teu coração e começa por lhe desejar o 

bem com frases como: “Que possas estar protegido do perigo”, “Que possas ser feliz”, “Que possas estar 

em paz”, “Que possas ser forte e saudável”, “Que possas aceitar-te tal como és”, “Que possas ter uma mente 

tranquila”. Podes usar estas ou outras frases que te façam sentido. As frases ajudam este sentimento a fluir 

de ti para a outra pessoa. À medida que vais dizendo as frases verifica o que estás a sentir dentro de ti e 

nota qualquer sensação de calor, expansão, sorriso ou relaxamento. 
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 

Agora imagina essa pessoa querida virar-se para ti e desejar-te o bem: “Possas tu ser feliz”, “Possas tu estar 

tranquilo e em paz”, “Possas tu estar a salvo e protegido do perigo”, “Possas tu ser forte e saudável”.  

Agora deixa de visualizar essa pessoa e envia estas frases de compaixão e amor a ti próprio. Podes imaginar 

este sentimento a irradiar por todo o corpo a partir do coração ou ter apenas uma sensação disso. “Possa 

eu estar a salvo e protegido do perigo”, “Possa eu ter paz e ser feliz”, “Possa eu aceitar-me tal como sou”. 

Se ajudar visualiza-te a ti mesmo em criança a desejar-te estas frases.  

Traz agora à tua mente uma pessoa ou um grupo de pessoas a quem queiras desejar o bem. Imagina-as 

em frente a ti, sente-as, vê-as e diz “Possam vocês ser felizes”, “Possam vocês estarem tranquilos e em paz”, 

“Possam vocês estar a salvo e protegidos do perigo”, “Possam vocês aceitarem-se tal como são”. 

Deixa esse sentimento expandir-se e tocar todos aqueles que necessitam, em todas as direções, para quem 

conheces, para quem não conheces, para aqueles com quem tens dificuldade em relacionar-te, para as 

pessoas que amas. Imagina esse sentimento a mudar e tocar todas as pessoas para que possam todos 

estar felizes e em paz” 

4- Pedir para inspirar e expirar e abrir os olhos lentamente. 
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 
 

 “1 minuto a direito 

 
Objetivos: 

• Compreender o conceito de Direitos Humanos (DH); 

• Conhecer e promover o conhecimento da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH);  

• Promover a solidariedade e o respeito pela diversidade;  

• Compreender e conhecer violações aos DH na 

sociedade 

Descrição da dinâmica: 

1. Partilhar previamente uma versão resumida da DUDH com os/as 

alunos/as (Anexo 4);  

2. Com recurso a uma roda aleatória online, após colocar números de 0 a 

30, selecionar um artigo da DUDH. O número 0 corresponde à opção 

“consequência”, onde os alunos têm de escolher uma consequência para 

fazer, e os números de 1 a 30 correspondem aos artigos da DUDH;  

3. Aleatoriamente, selecionar um aluno para descrever o artigo selecionado 

num minuto através de gestos, desenho ou por descrição (“diz-me qual é 

o artigo, sem me dizeres qual é”);  

4. No fim, os restantes avaliam se acham que o/a colega atingiu o objetivo 

ou não colocando as mãos no ar;  

5. Após cada ronda, explicar melhor cada artigo e esclarecer alguma dúvida 

sobre o mesmo; 

6. Repetir a atividade o número de vezes possível;     

7. Fazer o debriefing da atividade. 
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010             

 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Muda os teus óculos!” 
10 min.  

Desenvolvimento 1. Atividade: “Direito ao Bingo!” 40min. 
Anexo 5 – “Direito 

ao Bingo” 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Todas as perguntas estavam relacionadas com os direitos humanos? Quais? 

- Quais as perguntas em que sentiram mais dificuldade em responder? Porquê? 

- Quais as perguntas mais controversas? 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

“Direito ao Bingo!” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Aprender sobre os DUDH e a sua importância; 

• Sensibilizar para as desigualdades sociais 

• Desenvolver a escuta ativa e o pensamento crítico;  

• Encorajar o respeito pelo outro e a sua opinião.   

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Compaixão pelo próprio e pelo outro; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Criatividade e expressão verbal 
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  Domínio Direitos Humanos 

 
  

Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 
 

Momento Pro 

“Muda os teus óculos” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver a capacidade de 

atenção, concentração e 

observação; 

• Desenvolver a capacidade de 

empatia (3.º de inteligência 

emocional);  

• Desenvolver flexibilidade 

cognitiva;  

• Sensibilizar para as 

desigualdades sociais.  

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Sentar numa posição confortável e fechar os olhos. Tomar consciência da postura e pedir para levar a atenção 

à respiração, sentindo o movimento respiratório.  

2. Fazer o seguinte exercício de imaginação:  

“Pensa nas pessoas desfavorecidas ou que vivem marginalizadas, isto é, que são colocadas de parte pela 

sociedade como por exemplo uma pessoa com deficiência ou uma pessoa em situação de sem-abrigo. Que 

situação de desvantagem surge na tua mente?  Quando encontrares uma situação guarda-a por um bocadinho 

na tua mente.  

Imagina agora que colocas uns óculos especiais e passas a ver o mundo pelos olhos dessa pessoa que vive numa 

situação de desvantagem.  

Como é estar na pele dessa pessoa? Consegues aceder a todos os serviços (ex. banco, correios, teatro)? Onde 

compras o pão? Tens como o pagar? Como é a tua casa? Tens uma casa? Sentes que és tratado com respeito?  

Pensa agora o que isso te faz sentir e que emoções são despertadas em ti. Apenas avalia sem julgar.  

Retira os óculos. Voltaste a ser tu, estás na tua pele novamente. Avalia agora como é a tua vida. Se tiveres algo a 

agradecer é o momento certo. Pelo que é que te sentes grato/a? “  

3. Pedir para inspirar e expirar e abrir os olhos lentamente.  
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Tema/ Subtema Direitos Humanos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 
 

 

 “Direito ao Bingo!” 
(Adaptado de “Compass- Manual para a Educação para os Direitos Humanos com jovens – Conselho Europa”) 

 

 
Objetivos: 

• Aprender sobre os DUDH e a sua importância; 

• Sensibilizar para as desigualdades sociais; 

• Desenvolver a escuta ativa e o pensamento crítico;  

• Encorajar o respeito pelas outras pessoas e pelas suas 

opiniões. 

Descrição da dinâmica: 

1. Questionar: “O que sabemos sobre os Direitos Humanos?”;  

2. Distribuir uma folha do Bingo (Anexo 5) pelos/as alunos/as;  

3. Cada aluno preenche o seu Bingo!; 

4. O primeiro aluno a preencher pelo menos 5 “casas” grita “Bingooooo”;  

5. De seguida discutir com os alunos as “casas” que conseguiram preencher;  

6. Fazer o debriefing da atividade:  
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Estereótipos e desigualdades de género 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Meditação – “Quem sou eu?” 
20 min. 

Computador 

Internet 

Videoprojetor 

Música – “I am the 

light of my soul” 

Desenvolvimento 

1. Introdução à temática: estereótipos e desigualdades de género; 

2. Dinâmica sobre estereótipos e desigualdades de género – “Histórias de Vida” (Anexo 2) 

3. Visualização do vídeo sobre a realidade portuguesa, disponível em RTP Ensina: 

https://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/   

35 min. 

Computador 

Internet 

Videoprojetor 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que mais e menos gostaram; 

- Perceber as desigualdades de género no dia-a-dia;  

- Compreender o papel ativo de todos os cidadãos no combate à desigualdade de género;  

2. Semáforo em ação – avaliação da sessão. 

5 min. 
Semáforo em 

ação 

 

 

 

 

 

 

“Saber quem sou” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Compreender as desigualdades de género; 

• Compreender as emoções/sentimentos despertados pelos 

estereótipos de género; 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Comprometimento e interesse; 

• Desenvolver a atenção para a responsabilidade social de cada um;  

https://ensina.rtp.pt/artigo/a-desigualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho/
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Estereótipos e desigualdades de género 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 
 

Momento PRO 

“Quem sou eu?” 
 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração; 

• Desenvolver a autoestima e o 

autoconhecimento;  

• Desenvolver flexibilidade cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1- Pedir aos alunos para se sentarem de forma confortável com as costas direitas. Fechar os olhos; 

2- Pedir para inspirar e expirar longa e profundamente; 

3- O/A dinamizador/a introduz o seguinte:  

“Pensa nos últimos dois dias. Observa o que aconteceu, o que sentiste, como agiste perante as situações. Observa como 

és uma pessoa forte, corajosa e fantástica. Sente essa energia dentro de ti e percebe que és incrível.  

Dobra o teu polegar para dentro da palma da mão como se fosse uma âncora apenas tua.  

Ouve agora a música (I am the light of my soul; deixar tocar a música até ao minuto 4:23 ) e sente cada palavra.  

Podes repetir baixinho. Eu sou a luz de mim próprio/a, eu sou bonito/a, eu sou gentil, eu sou abençoado/a, e eu sou 

grato/a. Agora respira tranquilamente e sente-te ancorado/a 

4- Pedir para inspirar e expirar profundamente e abrir os olhos lentamente.  
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Estereótipos e desigualdades de género 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

“Histórias de Vida” 
(adaptado de Kit Pedagógico sobre Género e Juventude: Educação não formal para o mainstreaming de género na área da juventude, REDE) 

 

 

Objetivos: 

• Compreender a dimensão dos preconceitos 

e estereótipos de género que afetam a 

sociedade; 

• Compreender os papeis culturais atribuídos 

a cada género; 

• Sensibilizar para os estereótipos e 

desigualdades de género;  

• Dar a conhecer a realidade portuguesa. 

Descrição da dinâmica: 

1. Explicar ao grupo que têm de construir a vida de duas pessoas imaginárias: o Manuel e a Maria. Iniciar pela 

história da Maria; 

Nota: os nomes das personagens podem ser escolhidos pela turma/grupo;  

2. O/A dinamizador/a pede a um aluno/a para iniciar; esta pessoa terá de dizer algo sobre a vida da Maria (as suas 

várias etapas, aspirações, condições de vida, sucessos, frustrações, etc.). Cada aluno acrescenta uma parte da 

história da personagem até se construir a sua vida; 

3. Repetir o procedimento para o Manuel;  

4. O/A dinamizador/a vai anotando os aspetos mais importantes das duas histórias;  

5. Se o grupo for grande dividir a turma em dois grupos, onde cada um cria a história de uma das personagens.  

6. Visualizar o vídeo sobre a realidade portuguesa.  
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Informação de Apoio à sessão 

 

Mitos associados aos homens e às mulheres  
(retirado de Kit Pedagógico sobre Género e Juventude: Educação não formal para o mainstreaming de género na área da juventude, REDE) 

 

 

Rapazes/homens 

• Não seja vulnerável; 

• Não sejas maricas; 

• Não pareças feminino;  

•  Não te aproximes muito de outros rapazes/homens; 

• Sê um homem;  

• Conquista saúde, fama e sucesso; 

• Agarra a competição e mostra a tua superioridade; 

• Escolhe uma rapariga (atrativa) boa para casar; 

• Conta só contigo e vai em frente; 

• Mostra autoconfiança, coragem e força; 

• Nunca peças ajuda; 

• Sê um guerreiro na vida; 

• Aproveita a agressividade e a força. Arrisca!  

Raparigas/Mulheres 

• O teu valor é a tua imagem; 

• Mantém-te jovem e bela; 

• Aproveita agora porque quando fores velha ninguém te quer; 

• Não lutes por conquistas externas, nem fama, nem sucesso; 

• Encontra um homem que te sustente/ arranja um homem com sucesso e 

não o largues; 

• Apoia os/as outros/as, principalmente o teu namorado/marido; 

• Não sejas demasiado competente; 

• Fica nos bastidores; 

• Ajuda sempre os outros nos seus erros; 

• Escolhe uma profissão que ajude os/as outros/as; 

• Não te exibas; 

• Sê educada e delicada; 

• Só serás valorizada se tiveres um homem ao teu lado; 

• Deves procurar um homem que te proteja.  
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Identidade de Género 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

  

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Meditação guiada: Exame Corporal; 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Introdução à temática: identidade de género; 

2. Dinâmica sobre género e identidade de género (Anexo 7) 

3. Introdução ao conceito de sexo, género e identidade de género (Anexo 3); 

40 min. 

Anexo 6 – 

Contorno corpo 

homem e mulher 

Cabelo amovível 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que mais e menos gostaram; 

- O que sentiram durante a atividade  

- Reflexão sobre as diferenças entre género;  

- O que aprenderam de novo?  

2. Semáforo em ação – avaliação da sessão. 

10 min. 
Semáforo em 

ação; 

 

 

 

 

 

 

“Com quem me identifico?” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Introdução à identidade de género; 

• Compreender as diferenças entre sexo, género e identidade de 

género 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Comprometimento e interesse; 

• Literacia emocional; 

• Aceitação.   
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Identidade de Género 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

 

Momento PRO 

 
Meditação Guiada - Exame Corporal 

 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no 

presente); 

• Desenvolver a capacidade de 

atenção e concentração; 

• Desenvolver e melhorar 

competências de identificação 

emocional;  

• Desenvolver flexibilidade 

cognitiva. 

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos alunos para se sentarem de forma confortável com as costas direitas. Fechar os olhos; 

2. “Imagina que tens uma lanterna com uma luz quente a incidir pelo teu próprio corpo, desde a cabeça até à 

ponta dos pés. Imaginar que há medida que a lanterna incide sobre essa parte do corpo essa zona relaxa e 

fica descontraída. Observar o que sentes. Inicia pela cabeça, pescoço, braço direito, braço esquerdo, mão 

direita e mão esquerda, peito, barriga, coxas, joelhos, tornozelos e pés. E quando a lanterna chegar aos pés, 

fica muito quieto e deixa o corpo descansar.”   

3. Devagar mexer os dedos dos pés, as mãos, abanar os braços, e as pernas. Abrir os olhos devagar e dizer que 

se podem espreguiçar caso sintam essa necessidade.  
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Identidade de Género 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

 

“Sou diferente de ti?” 
 

Objetivos: 

• Introdução ao conceito de sexo, género, 

identidade de género; 

• Explorar os conceitos mencionados e as 

diferenças entre eles; 

• Percecionar as características atribuídas 

a cada sexo – características biológicas e 

características psicológicas; 

Descrição da dinâmica: 

1. Imprimir o Anexo 6, em tamanho A3 e criar um cabelo comprido amovível, por exemplo, com lã;  

2. Colar o contorno do corpo de um homem e de uma mulher (Anexo 6) na parede/quadro. E colar 

o cabelo comprido amovível na figura da mulher/rapariga; 

3. Pedir aos alunos/as que nomeiem características físicas ou psicológicas comummente associada 

às raparigas e aos rapazes;  

4. O/A facilitador/a vai escrevendo as características. As características são escritas apenas em duas 

partes do corpo: na cabeça coloca-se as características psicológicas e na zona do ventre as físicas;  

5. Após nomearem as características, colocar o cabelo da rapariga, na figura do rapaz. Analisar se as 

características atribuídas às raparigas e aos rapazes são as mesmas, à exceção daquelas 

relacionadas com a função reprodutora. Ou seja, as características que tornam diferentes homens 

e mulheres são essencialmente características físicas; 

6. Clarificar os conceitos de sexo, género, identidade de género; 
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Identidade de Género 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

 

Informação de Apoio à sessão 
 

Definição de conceitos (retirados de Kit Pedagógico sobre Género e Juventude: Educação não formal para o mainstreaming de género na área da juventude, 2ª Ed., REDE):  

 

Sexo – diferenças biológicas, características de mulheres e homens, que são universais e não se alteram de sociedade para sociedade. 

 

Género – atributos sociais, isto é, papéis, tarefas, funções, deveres, responsabilidades, poderes, interesses, expectativas e necessidades que socialmente se 

relacionam com o facto de se ser rapaz ou homem ou de se ser rapariga ou mulher numa determinada sociedade e época. É uma construção social do 

masculino e do feminino e da relação entre sexos. É uma definição de feminilidade e da masculinidade, e da relação entre estes dois conceitos, que é 

específica de uma dada cultura, e por isso, varia no tempo e no espaço.  

 

Identidade de Género – experiência interna e individual sentida por cada pessoa relativamente ao género com que se identifica, que pode ou não 

corresponder ao sexo atribuído à nascença.
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Género e Cidadania 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Meditação: “O que sinto!” 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Dinâmica “A tua mão” retirada de Kit Pedagógico, A rede; 

a. Atividade introdutória; 

b. Observar modo de operação dos alunos na realização da atividade; 

c. Debate sobre o resultado.  

40 min. 

Marcador rosa e 

azul 

Cartolina A3 (o 

tamanho deve 

ser insuficiente 

para todas as 

mãos do grupo) 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que mais e menos gostaram; 

- Perceber o impacto das diferenças de género na participação;  

- Promover a cidadania ativa.  

2. Semáforo em ação – avaliação da sessão. 

10 min. 
Semáforo em 

ação 

“Sou cidadão do mundo” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Sensibilizar para a responsabilidade e participação social; 

• Identificar questões/problemas de igualdade de género na 

sociedade; 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Autoconhecimento; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Comprometimento, responsabilidade e interesse; 
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Género e Cidadania 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 
 

Momento PRO 

“O que sinto” 

 
Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de 

atenção e concentração; 

• Desenvolver a autoestima e o 

autoconhecimento;  

• Desenvolver flexibilidade 

cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Inspirar e expirar longa e profundamente;  

2. O/A dinamizador/a diz:  

“Agora concentra-te naquilo que sentes. Permite-te sentir. Não lutes contra as tuas emoções. Pode ser mais ou 

menos agradável, mas é aquilo que sentes e quer entregar-te uma mensagem. Ouve-a com atenção. Consegues 

nomear o que sentes? O que te diz? Inspira e expira.  Consegues perceber porque te sentes assim?  

Imagina agora que uma bola de sabão vem na tua direção. Observa a sua forma, a sua cor, a sua textura, e o seu 

cheiro. Coloca o teu sentimento, bom ou mau, dentro dessa bola e volta a observá-la. Alguma coisa mudou?  

Ela segue o seu caminho e tu ficas mais leve e tranquilo. Inspira e expira e traz esse sentimento de leveza contigo 

para o presente. Tu és capaz” 

3. Abrir os olhos lentamente; 

4. Partilha breve sobre o que sentiram.   
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  Domínio Igualdade de Género 

 
  

Tema/ Subtema Género e Cidadania 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 
 

“A tua mão” 
(adaptado de Kit Pedagógico sobre Género e Juventude: Educação não formal para o mainstreaming de género na área da juventude, REDE) 

 

 

Objetivos: 

• Perceber as diferentes 

formas de participação e os 

seus efeitos sociais; 

• Perceber o impacto das 

diferenças de género na 

participação; 

• Promover a cidadania ativa.  

Descrição da dinâmica: 

1. Afixar a cartolina numa parede ou no quadro;  

2. Pedir aos alunos para se levantarem voluntariamente, um de cada vez, e desenharem a sua mão na 

cartolina. O/A aluno/a escolhe a cor e o sítio, e tem de gerir o espaço comum que é a cartolina;  

3. No fim, quando todos tiverem desenhado a sua mão, pedir às/aos participantes para mostrarem a(s) mão(s) 

pintadas; 

4. Refletir sobre:  

a. Se foram pintadas uma ou duas mãos – isto é, a forma como cada um de nós se faz representar 

no espaço comum; 

b. A escolha das cores - se a escolha é estereotipada em função do sexo; 

c. A ordem pela qual executaram a tarefa perante o grupo – ordem pela qual se voluntariaram e 

espaço que ocuparam; 

d. Onde e porque colocaram a(s) mão(s) na cartolina;  

Nota: as mãos representam o espaço individual e a cartolina o espaço comum, palco privilegiado para uma cidadania ativa. 

Conhecermo-nos, inclusive os estereótipos que nós próprios temos, é essencial para percebermos melhor o nosso papel 

enquanto cidadãos e, por sua vez, termos uma participação mais ativa e equilibrada na sociedade - o espaço comum - em 

que nos inserimos.   
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Interculturalidade
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  Domínio Interculturalidade 

 
  

Tema/ Subtema Diálogo Intercultural 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04 CS06, CS08, CS10  
 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Ioga na cadeira; 
10 min.  

Desenvolvimento 
1. Breve reflexão sobre o que é o diálogo intercultural;  

2. Atividade: “Agora desenhas tu!”  
40 min. 

Folha de papel 

Lápis de carvão 

Lápis de cor/ 

marcadores 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Os desenhos são iguais ou diferentes? 

- Porque é que os desenhos diferentes?  Qual a razão? 

- Reconhecimento e aceitação das diferenças individuais e culturais;  

- Promover atitudes de não -violência;  

- “O verdadeiro diálogo não é falar com pessoas que acreditam nas mesmas que nós 

acreditamos” (Zygmunt Bauman) 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 
 
 
 
 
 

“Não sou igual a ti!” 

Objetivos gerais 

• Reconhecer e valorizar a diversidade;  

• Compreender o conceito de diálogo intercultural;  

• Desenvolver a capacidade de empatia e tolerância;  

• Desenvolver a inteligência emocional 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Empatia e tolerância; 

• Criatividade;  

• Relacionamento interpessoal; 
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  Domínio Interculturalidade 

 
  

Tema/ Subtema Diálogo Intercultural 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04 CS06, CS08, CS10  

 

Momento PRO 

Ioga na cadeira! 

 

 
Objetivos: 

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração; 

• Promover estados de relaxamento; 

• Desenvolver a consciência corporal.  

 

Descrição da dinâmica: 

1. Fechar os olhos durante uns instantes. Fazer duas respirações profundas;  

2. Abrir os olhos, pedir aos/ às alunos/as para se colocarem em pé e fazerem alguns 

alongamentos:  

a. Esticar os braços; 

b. Inclinar o tronco para a direita e depois para a esquerda;  

c. Rodar os ombros (3 vezes em cada direção);  

d. Rodar os pulsos (3 vezes em cada direção);  

e. Inspirar abrir e subir os braços, expirar descendo os braços e deixando-os caídos ao lado 

do corpo (repetir 3 vezes);  

3. Voltar à posição vertical e fazer uma inspiração e expiração profunda.  
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  Domínio Interculturalidade 

 
  

Tema/ Subtema Diálogo Intercultural 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04 CS06, CS08, CS10  
 

 

“Agora desenhas tu” 

 
Objetivos: 

• Reconhecer e valorizar a diversidade;  

• Compreender o conceito de diálogo intercultural;  

• Desenvolver a capacidade de empatia e tolerância 

Descrição da dinâmica: 

1. Distribuir uma folha de papel por cada aluno/a; 

2. Dobrar a folha em 4 de forma a obter 4 quadrados, isto é, dobrar a meio, voltar 

a dobrar a meio, vincar e abrir a folha;  

3. Pedir aos alunos para desenharem:  

a. Uma maçã;  

b. Uma árvore; 

c. Um cão;  

d. Um bolo; 

4. Pedir aos/às alunos/as para mostrarem os seus desenhos uns aos outros e 

compararem;  

5. Realizar o debriefing da atividade.  
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  Domínio Interculturalidade 

 
  

Tema/ Subtema Formas de Discriminação 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04 CS06, CS10 
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  Domínio Interculturalidade 

 
  

Tema/ Subtema Formas de Discriminação 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04 CS06, CS10  

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Atenção ao som”; 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Introdução à temática;  

2. Atividade: “O que conheço do outro?”; 

3. Visualizar os vídeos #respectbattles produzidos pela APAV  

a. Malabá #respectbattles - https://www.youtube.com/watch?v=2jBMsXmarVA    

b. Estraca #respectbattles - https://www.youtube.com/watch?v=bZCXteKGwTM 

40 min. 

Anexo 7 - Mapa 

Mundo 

Post-its 

Computador 

Internet 

Projetor 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- “Acham que sabemos o suficiente sobre as outras culturas?” 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- Questionar se já tinham pensada nestas diferenças;  

- “Como podemos combater a discriminação?” 

- O uso da empatia e o diálogo intercultural como ferramentas para evitar atitudes de ódio e 

discriminação; 

2. Avaliação da sessão. 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

“Eu com os outros” 

Objetivos gerais 

• Compreender as causas e formas de discriminação, racismo, xenofobia 

(etnicidade e inclusão); 

• Compreensão do fenómeno de globalização e a sua relação com as 

migrações;  

• Compreender o conceito de diálogo intercultural; 

• Desenvolver a inteligência emocional 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Atenção e Concentração; 

• Empatia e autocontrolo; 

• Literacia emocional; 

https://www.youtube.com/watch?v=2jBMsXmarVA
https://www.youtube.com/watch?v=bZCXteKGwTM


 

60 
 

  Domínio Interculturalidade 

 
  

Tema/ Subtema Formas de Discriminação 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04 CS06, CS10  

 

Momento PRO 

Atenção ao som! 

 

 
Objetivos: 

• Desenvolver competências de mindfulness 

(estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração; 

• Desenvolver a identificação emocional; 

 

Descrição da dinâmica: 

1- Pedir aos alunos para se sentarem de forma confortável com as costas direitas. Fechar os 

olhos; 

2- Inspirar e expirar enchendo os pulmões até começar a expirar e deitar todo o ar fora;  

3- Em silêncio pedir para identificar os sons que ouvem, até ouvirem pelo menos três sons. Os 

sons podem ser externos ou internos (os ouvidos, a barriga, a cabeça); 

4- Pedir para respirar calmamente e inspirar e expirar ante voltar a abrir os olhos; 

5- Um aluno/a de cada vez partilha os sons identificados. 

6- Breve reflexão sobre a importância de fazer silêncio para se conseguir prestar atenção ao 

outro.  
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  Domínio Interculturalidade 

 
  

Tema/ Subtema Formas de Discriminação 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04 CS06, CS10 
 

 

“O que conheço sobre o outro?” 

 
Objetivos: 

• Introdução ao conceito de identidade, 

pertença e diversidade cultural; 

• Compreender causa e formas de 

discriminação, racismo, xenofobia 

(etnicidade e inclusão); 

• Compreensão do fenómeno de 

globalização e a sua relação com as 

migrações; 

• Promoção do diálogo Intercultural; 

Descrição da dinâmica: 

1. Imprimir o Anexo 7 e colar na parede ou no quadro;  

2. Distribuir um post-it por aluno/a atribuindo um continente a cada um; 

3. Pedir que escreva tudo o que sabe sobre a(s) cultura(s), ideias, costumes, diferenças, entre 

outros, desse continente; 

4. Colar o post-it no continente correspondente;  

5. No fim da atividade questionar se acham que sabem o suficiente sobre a identidade e cultura 

daqueles continentes e iniciar o debriefing; 

6. Visualizar os vídeos #respectbattles produzidos pela APAV.   
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  Domínio Interculturalidade 

 
  

Tema/ Subtema Formas de Discriminação 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04 CS06, CS10  

 

Informação de Apoio à sessão 
 

Definição de Conceitos:  

• Racismo – Teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outros, baseada num conceito de raça, preconizando, particularmente, a 

separação destes dentro de um país ou região (segregação racial) ou mesmo visando o extermínio de uma minoria. Atitude ou comportamento 

sistematicamente hostil, discriminatório ou opressivo em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas com base na sua origem étnica ou racial, 

em particular quando pertencem a uma minoria ou a uma comunidade marginalizada. "racismo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em 

linha], 2008-2021 

 

• Xenofobia - Aversão aos estrangeiros, ao que vem do estrangeiro ou ao que é estranho ou menos comum. "xenofobia", in Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa [em linha], 2008-2 
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  Domínio Desenvolvimento Sustentável 

 
  

Tema/ Subtema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS10  

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Quem eu não quero ser 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Dinâmica introdutória sobre os ODS (Anexo 8) 

2. Introdução aos 17 ODS 

– Visualizar o vídeo 1: “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z52uuaTYXz4;  
3. Desafio sobre os ODS  

– Visualizar o vídeo 2: “A maior lição do mundo | Unicef, parte 3”: 

https://www.youtube.com/watch?v=K8YK7EDHCFk&feature=bem_logo  

40 min. 

Anexo 8 – 

Resumo ODS 

Folha de Papel 

Lápis/canetas 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram;  

- Questionar se tinham consciência da dimensão dos problemas globais; 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

“Eu com os outros” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver a Inteligência Emocional; 

• Introdução aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

• Sensibilizar para os problemas da sociedade atual.  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Comprometimento e interesse; 

• Literacia emocional; 

• Promover o autoconhecimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z52uuaTYXz4
https://www.youtube.com/watch?v=K8YK7EDHCFk&feature=emb_logo
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  Domínio Desenvolvimento Sustentável 

 
  

Tema/ Subtema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS10 
 

Momento PRO 

“Quem eu não quero ser…” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver o 1.º pilar de inteligência emocional – 

autoconhecimento; 

• Desenvolver o 4.º pilar de inteligência emocional – 

motivação 

• Promover o aumento da autoestima e aceitação 

pelo próprio; 

• Desenvolver a capacidade de projeção no futuro;  

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos alunos para se sentarem de forma confortável com as costas direitas. Fechar os 

olhos; 

2. Pedir para inspirar e expirar longa e profundamente; 

3. Pedir aos/às alunos/as que pensem por uns instantes quem é que eles não querem ser, 

isto é, que pessoa é que não querem ser no futuro;  

4. Após a tomada de consciência de quem não querem ser, abrir os olhos lentamente, e pedir 

para escreverem agora quem gostariam de ser.  

5. Fazer uma breve discussão sobre a reflexão anterior.  
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  Domínio Desenvolvimento Sustentável 

 
  

Tema/ Subtema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS10 
 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Objetivos: 

• Introdução aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS); 

• Conhecer os ODS; 

• Consciencialização e compreensão das 

causas dos problemas do desenvolvimento e 

desigualdades, a nível local e mundial; 

• Promoção do direito e dever de todos 

participarem num desenvolvimento integral e 

sustentável; 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Escrever no quadro ou num cartaz a seguinte pergunta: “Quais são os maiores problemas que 

as pessoas enfrentam na vossa comunidade/país/mundo?”;  

2. Incentivar os/as alunos/as a pensar na perspetiva de outras pessoas, por exemplo se fossem o 

Presidente da República, o primeiro-ministro ou até um candidato ao Prémio Nobel da Paz. 

Registar as respostas no quadro;  

3. Apresentar os 17 ODS através da visualização dos vídeos:  

4. 4. Distribuir quadrados de papel pelos alunos; 

5. Distribuir folhas brancas pelos alunos/as;  

6. Pedir que desenhem uma imagem que os/as represente, usando um dos seus superpoderes. 

Relacionar com o momento PRO e referir que o superpoder pode estar ligado à pessoa que 

pretendem ser no futuro;  

7. Adicionar um balão de fala onde escrevem como poderiam ajudar a concretizar um dos ODS.   
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  Domínio Desenvolvimento Sustentável 

 
  

Tema/ Subtema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS10 
 

Informação de Apoio à Sessão  

 

Listagem de problemas que algumas pessoas enfrentam atualmente 

• Pobreza  

• Desigualdades entre países  

• Fome  

• Problemas de saúde e doenças  

• Poluição da água  

• Falta de saneamento  

• Desigualdades no acesso à educação - algumas crianças não podem ir à 

escola  

• Elevado número de desempregados e empregos com baixos salários  

• Baixo crescimento económico – os países não têm dinheiro suficiente para 

satisfazer as necessidades das suas populações  

• Desigualdades de género - homens e mulheres são tratados de forma 

diferente e não têm as mesmas oportunidades  

• Guerras, conflitos e instabilidade  

• Violência entre as pessoas  

• Corrupção e injustiça  

• Falta de respeito pelos direitos humanos  

• Ausência de colaboração e de entendimento entre os países  

• A energia disponível não é suficiente para que todos possam viver 

confortavelmente 

• Infraestruturas frágeis, tecnologia e meios de comunicação 

inadequados  

• Insegurança urbana  

• Cidades insustentáveis que consomem mais do que podem 

produzir  

• Desperdício de recursos e insuficiente reciclagem  

• Mudanças climáticas  

• Poluição dos mares e oceanos  

• Habitats (ambientes/zonas onde as pessoas vivem) degradados  

• Acesso limitado à tecnologia e preços elevados dos telemóveis 

e computadores  

• Insegurança, as pessoas não sentem que estão protegidas de 

forma adequada  

• Crescimento da população  

• Obesidade  

• Racismo  

• Desintegração das comunidades  
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  Domínio Desenvolvimento Sustentável 

 
  

Tema/ Subtema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS10  

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Meditação – “Eu sou o super-herói?”  
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Jogo de perguntas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;  

2. Projetar uma roda da sorte no quadro: 

a.  Procurar no Google – spin the wheel online ou seguir o link: https://tools-

unite.com/tools/random-picker-wheel 

b. Atualizar a roda com números de 1 a 17 e acrescentar 4 zeros; 

40 min. 

Anexo 9 – 

Cartões do Jogo 

sobre os ODS 

Computador 

Internet 

Videoprojetor 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam?  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

“Rumo à mudança” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Promoção do autoconhecimento; 

• Construir práticas de desenvolvimento sustentável;  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Criatividade;  

• Literacia emocional; 

https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel
https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel
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  Domínio Desenvolvimento Sustentável 

 
  

Tema/ Subtema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS10  

 

Momento PRO  

“Eu sou o meu super-herói” 
 

 

Objetivos: 

• Desenvolver o 1.º pilar de inteligência 

emocional – autoconhecimento; 

• Desenvolver o 2.º pilar de inteligência 

emocional – autocontrolo;  

• Desenvolver competências de 

mindfulness,  

• Desenvolver a autoestima e o 

autoconhecimento;  

• Desenvolver a consciência corporal;  

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Fechar os olhos. Inspirar e expirar calmamente observando apenas aquilo que sentem física ou 

emocionalmente: alegres, tristes, nervosos/ansiosos, frustrados ou com raiva, surpresos, ou com 

aversão de algo ou alguém, músculos contraídos, alguma dor, etc.;  

2. Permanecer com os olhos fechados e pedir aos alunos para se colocarem de pé e adotarem uma 

postura de super-herói, isto é, em pé, ereto e com confiança;   

3. Em silêncio, pedir para que atentem naquilo que pensam, como é que isso os faz sentir, e o que 

diriam a esse pensamento. O pensamento pode ser agradável ou desagradável e, por isso, podemos 

mantê-lo ou, por outro lado, que este não seja tão forte ou até mandá-lo embora;  

4. Lembrar os alunos/as que estão na postura de super-herói e que são eles/as que têm o poder;  

5. Pedir que inspirem e expirem;  

6. Abrir os olhos lentamente e regressar ao lugar;  

7. Breve reflexão sobre a importância da postura corporal na mudança de pensamento, de motivação, 

e até atenção.   
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  Domínio Desenvolvimento Sustentável 

 
  

Tema/ Subtema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS10  

Quizz Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 

Objetivos: 

• Aprofundamento da temática: Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS); 

• Compreender os ODS; 

• Consciencialização e compreensão das causas dos problemas 

do desenvolvimento e desigualdades, a nível local e mundial; 

 

• Promoção do direito e dever de todos participarem num 

desenvolvimento integral e sustentável; 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Relembrar quais são os ODS (ver Anexo 10); 

2. Formar grupos (nº de elementos consoante o nº alunos da turma); 

3. Cada grupo define o seu nome;  

4. O/a dinamizador/a escreve o nome do grupo no quadro para anotar os 

pontos. Dar 5 pontos por cada resposta correta;  

5. Sortear, através de uma roda da sorte online, um dos ODS. Se calhar um 

número de 1 a 17, o/a dinamizador/a faz a pergunta correspondente ao ODS 

sorteado (Anexo 9); se calhar um zero o grupo tem de inventar uma 

consequência/brincadeira fácil e rápida de executar em turma;  
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  Domínio Educação Ambiental 

 
  

Tema/ Subtema Alterações Climáticas e Biodiversidade 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10  

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Meditação guiada: “Passeio pela natureza”;  
10 min.  

Desenvolvimento 
1. Introdução à temática das alterações climáticas; 

2. Atividade: “O marciano - Gurb” 
40 min. 

Anexo 10 – 

Powerpoint sobre 

as Alterações 

Climáticas 

Folhas de papel 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

 - Identificação emocional como promotor de maiores sensações de bem-estar e sensação 

de equilíbrio; 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram, quais as dificuldades sentidas; 

- Que diferenças entre o jardim imaginado durante o Momento PRO e aquilo que vemos no 

dia-a-dia; 

- Questões guia: “Quais as causas e consequências?”; “Como te afetam no teu dia a dia?”; 

“Achas que todas as pessoas do mundo sofrerão da mesma forma estas alterações?”; “Onde 

ouviste falar sobre alterações climáticas durante o último mês?”; “Quais as principais soluções 

para o problema?” 

2. Semáforo em ação – avaliação da sessão. 

10 min. 
Semáforo em 

ação 

 

“Eu com a natureza I” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver a Inteligência Emocional; 

• Conhecer as causas e consequências das alterações climáticas; 

• Compreender a necessidade de adoção de novos comportamentos; 

• Explorar a relação com a natureza;  

• Aumentar a sensibilidade para as questões ambientais.  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento com a natureza; 

• Comprometimento e interesse.  
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  Domínio Educação Ambiental 

 
  

Tema/ Subtema Alterações Climáticas e Biodiversidade 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10 
 

Momento PRO  

Passeio pela natureza 

Objetivos: 

• Desenvolver competências 

de mindfulness (atenção 

plena);  

• Explorar a relação com a 

natureza;  

• Desenvolver a capacidade 

de atenção e concentração; 

• Desenvolver a identificação 

emocional; 

• Desenvolver a capacidade 

de imaginação e 

criatividade.  

 

Descrição da dinâmica: 

1. Colocar uma música de fundo com som da natureza. Procurar no Youtube;  

2. Pedir aos alunos para se colocarem numa posição confortável. Se possível realizar este momento ao ar-livre 

e/ou deixar os alunos deitarem-se no chão;  

3. Inspirar e expirar calmamente e repetir duas a três vezes. Começar a concentração a atenção no som da 

natureza; 

4. Fazer a seguinte meditação guiada:  

“Agora vamos estimular a tua imaginação. Imagina-te a entrar num lindo jardim. Os teus olhos ficam maravilhados 

com o que vêm. Quando olhas à tua volta percebes que estás rodeado de árvores imponentes e muito altas. A luz do 

sol bate nas suas folhas, iluminando todo o jardim de uma forma muito especial. Há uma riqueza muito grande de 

diferentes espécies de flores, plantas, borboletas, pássaros e pequenos animais. Continuas a explorar este jardim e 

dás por ti a contemplar cada uma destas espécies; observas as suas várias cores, os cheiros, e os barulhos deste 

jardim. Sentes-te parte deste jardim, como se esse fosse o teu lugar, como se sempre tivesses feito parte dele. Voltas 

a olhar ao teu redor e percebes que tens de regressar. No regresso levas contigo esse sentimento de pertença e 

tranquilidade”;  

5. Inspira… expira… e lentamente ir abrindo os olhos, começar a mexer o corpo devagar e espreguiçar caso 

sintam essa necessidade;  

6. Explorar as emoções e sentimentos sentidos.  
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  Domínio Educação Ambiental 

 
  

Tema/ Subtema Alterações Climáticas e Biodiversidade 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10 
 

O Marciano Gurb 

(adaptado de “Conhece e valoriza as alterações climáticas. Propostas para trabalhar em grupo”, Fundación MAPFRE) 

 

Objetivos: 

• Compreender o conceito de 

alterações climáticas 

• Conhecer as causas e 

consequências das alterações 

climáticas; 

• Compreender a necessidade de 

adoção de novos 

comportamentos; 

  

Descrição da dinâmica: 

1. Distribuir uma folha por cada aluno/a para fazerem um desenho; 

2. Expor o seguinte problema:  

- “O Gurb é um marciano acabado de chegar de outro planeta. Ele tem apenas 5 minutos para estar na Terra e 

tu és a primeira pessoa que ele encontra. Vem procurar informação sobre as alterações climáticas e pede-te que 

faças um desenho, ou um relato para explicar em que consiste este fenómeno quando regressar ao seu planeta”;   

3. Pedir aos alunos para mostrar os seus desenhos e perceber o que estes sabem sobre a temática.  

4. Utilizar o Anexo 12 para fazer um resumo sobre as causas e consequências das alterações climáticas e 

as suas diferentes dimensões; 

5. Fazer o debriefing da atividade.  

 

 

 

 

 

 

Sugestão: Criar um mural com os desenhos realizados pelos alunos para expor na escola. 
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  Domínio Educação Ambiental 

 
  

Tema/ Subtema Alterações Climáticas e Biodiversidade 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10  

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Eu com a natureza na prática;  
10 min. 

Opção 2 – folhas 

e flores, copos 

 

Desenvolvimento 

1. Relembrar o que são as alterações climáticas;  

2. Atividade: “Eu comprometo-me com a natureza!”; 

- Visualizar o vídeo “A LIFE ON OUR PLANET” - #onossoplaneta Como salvar o nosso 

planeta” (disponível no Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=5T4MJprBNX0  

40 min. 

Folhas de papel 

Cartolina 

Lápis/ 

Marcadores 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- A importância de nos comprometermos;  

- A necessidade crescente de alterar comportamentos; 

2. Semáforo em ação – avaliação da sessão. 

10 min. 
Semáforo em 

ação 

  

“Eu com a natureza II” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver a Inteligência Emocional; 

• Conhecer as causas e consequências das alterações climáticas; 

• Compreender a necessidade de adoção de novos comportamentos; 

• Explorar a relação com a natureza;  

• Aumentar a sensibilidade para as questões ambientais. 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento com a natureza; 

• Comprometimento e interesse.  

https://www.youtube.com/watch?v=5T4MJprBNX0
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  Domínio Educação Ambiental 

 
  

Tema/ Subtema Alterações Climáticas e Biodiversidade 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10  

Momento PRO  

Eu com a natureza na prática 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de mindfulness 

(atenção plena);  

• Explorar a relação com a natureza; 

• Aumento da consciência corporal através 

da exploração dos sentidos 

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração; 

Descrição da dinâmica: 

Opção 1:  

1. Procurar um lugar próximo da escola onde seja possível fazer um breve passeio pela natureza;  

2. Encontrar um espaço tranquilo e convidar os/as alunos/as a contemplarem a natureza à sua volta: 

os sons, o cheiro, as texturas, entre outros.  

OU 

Opção 2:  

1. Levar diferentes folhas e flores;  

2. Distribuir por copos de forma que não seja visível identificar qual a folha ou flor;  

3. Um de cada vez, convidar os/as alunos/as a adivinharem qual a flor ou flor que está escondido 

dentro do copo. Para isso, devem usar os sentidos como o tato, o olfato, e a audição.  
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  Domínio Educação Ambiental 

 
  

Tema/ Subtema Alterações Climáticas e Biodiversidade 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10  

Eu comprometo-te com a natureza 

 

Objetivos: 

• Tomar consciência da necessidade de 

adotar comportamentos que visem a 

mitigação das alterações climáticas; 

• Consciencializar para o papel ativo que 

devemos ter na proteção da natureza 

(“somos um, eu e a natureza”).    

Descrição da dinâmica: 

1. Visualizar o vídeo: “A LIFE ON OUR PLANET” - #onossoplaneta Como salvar o nosso planeta (link 

disponível no Youtube);  

2. Pedir ao/às alunos/as que pensem num ato/ comportamento que achem ser capazes de mudar no 

seu dia a dia. Pode ser um gesto simples (ex. apagar a luz sempre que sai do quarto) ou algo mais 

complexo como organizar uma recolha de lixo, fazer um debate/ campanha para sensibilizar a 

comunidade para a temática; 

3. Escrever o compromisso na cartolina disponibilizada; 

4. Criar um desafio #eumudocomoEmo, onde os/as alunos têm de tirar uma foto ou fazer um vídeo 

curto onde demonstrem estar a cumprir o seu compromisso;  
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Alimentação Saudável 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10  

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Meditação focada nos sentidos;  
20 min. 

Bolachas, gomas 

ou frutos secos 

Desenvolvimento 

1. Atividade: “Os nossos novelos de emoções”;  

- Introdução às 6 emoções básicas: alegria, tristeza, aversão, surpresa, raiva e medo 

 

2.  Atividade: “Constrói o teu prato!”  

- Compreender o que é a alimentação saudável: 

30 min. 

Copos de plástico 

Lã (1 cor p/ 

emoção) 

Pratos de papel 

Anexo 11 – 

powerpoint sobre 

a alimentação 

saudável 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram;  

- “O que nos impede de fazer escolhas saudáveis? Como podemos mudar/ alterar essas 

escolhas?” 

- Relação entre a alimentação e as emoções (alimentação emocional) 

- Utilização do mindfulness como técnica para estarmos mais atentos às emoções e mais 

presentes em todos os momentos, especialmente durante as refeições. 

2. Semáforo em ação – avaliação da sessão. 

10 min. 
Semáforo em 

ação 

 

 

“Alimentar as emoções” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver competências de Inteligência Emocional; 

• Introdução à temática da alimentação saudável;  

• Compreender a relação entre a alimentação e as emoções;  

Competências a desenvolver 

• Comunicação / exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Comprometimento e interesse; 

• Literacia Emocional; 

• Autoconhecimento e autocontrolo 
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Alimentação Saudável 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10 
 

Meditação focada nos sentidos 

 
Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (atenção plena; 

estar no presente);  

• Desenvolver o 2.º pilar de 

inteligência emocional – 

autocontrolo;  

• Estimulação sensorial (trabalhar 

todos os sentidos); 

• Desenvolver capacidades de 

atenção e concentração; 

• Desenvolver flexibilidade 

cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Dar uma bolacha/goma/fruto seco a cada aluno/a.; 

2. Pedir que se concentrem apenas na bolacha1. O objetivo é comerem a bolacha, mas cumprindo 

as ordens que vão ouvindo em silêncio:  

a. Observar a bolacha (visão) – cor, luminosidade, gradação de cores; 

b. Sentir a bolacha com as mãos (tato) – textura, peso, temperatura;  

c. Cheirar a bolacha (olfato) – analisar diferentes aromas na bolacha, identificar os diferentes 

cheiros;  

d. Ouvir o som da bolacha colocando a mão junto ao ouvido (audição) – atentar no som 

produzido pela bolacha, o ruído produzido pela mão ao agarrar a bolacha; 

e. Sentir com a boca e analisar todo o processo de ingestão da bolacha (paladar) – primeiro 

só encostar na boca, de modo a sentir a salivação, depois o manter só na língua para sentir 

a textura e distinguir os diferentes sabores, e por fim engolir atentando ao percurso feito 

até ao estômago. 

3. Partilhar a experiência sentida (o que queriam fazer vs. o que fizeram; comer sem pensar vs. 

saborear), o que descobriram de novo na bolacha (algo que nunca tenham prestado atenção 

antes); 

 
1 A descrição é feita apenas com referência à bolacha, mas o procedimento é igual para qualquer tipo de alimento.  
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Alimentação Saudável 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10 
 

Os nossos novelos de emoções 

 

 
Objetivos: 

• Introduzir o conceito de emoção e as 6 emoções 

básicas; 

• Desenvolver a capacidade de autoconhecimento 

através da identificação e reconhecimento de 

emoções; 

• Aumentar a literacia emocional. 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Iniciar abordando o conceito de emoção e as 6 emoções básicas2 fazendo 

analogia a um novelo de lã emaranhado com várias cores, e fazer a 

correspondência entre as cores associadas a cada emoção; 

2. Pedir a cada aluno/a que pense qual a emoção que acha que o caracteriza, aquela 

que sentem mais vezes, ou a que estão a sentir naquele momento; 

3. Atribuir uma emoção a cada copo e distribuir vários pedaços de lã por uma mesa 

4. Pedir aos /às alunos/as que, um a um, escolham o pedaço de lã consoante a 

emoção identificada anteriormente e a coloquem no copo correspondente.  

 

  

 
2 Alegria – amarelo; Tristeza – azul; Raiva – vermelho; Surpresa – laranja; Aversão – verde; Medo – Roxo.  
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Alimentação Saudável 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10 
 

Constrói o teu prato! 

 

 
Objetivos: 

• Sensibilização para a alimentação saudável; 

• Relação emoções – escolhas alimentares; 

• Importância da atenção na alimentação; 

• Promover a partilha dos conhecimentos no seu 

contexto, bem como a aquisição de comportamentos 

alimentares saudáveis. 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Abordar as questões essenciais para uma alimentação saudável 

fazendo referência às escolhas que fazemos de acordo com as 

emoções sentidas (ver Anexo 11 - PowerPoint sobre a alimentação 

saudável); 

2. Pedir para pensarem em como se estão a sentir e selecionarem os 

alimentos que colocariam no prato consoante essa emoção. Comparar 

com o prato idealmente saudável (ver Anexo 13); 

 

 

 

 

 

 

Sugestão: Decorar o prato em casa – pedir ajuda para preencherem o prato com as suas escolhas associadas às emoções sentidas (ex. colar 

alimentos secos, como massa ou outros materiais que imitem os alimentos; colar recortes de revistas, folhetos ou imagens retiradas da 

internet; escrever ou desenhar os alimentos). 
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Saúde Mental e Prevenção da violência/emoções 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10  

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Meditação guiada -   exame corporal;  
10 min.  

Desenvolvimento 
1. Atividade “dar nome às emoções!” 

- Introdução e compreensão do que é a saúde mental: 
40 min. 

Anexo 12 – 

Emoções e 

sentimentos 

Anexo 13 – 

Tabela 

sentimentos 

associados a 

cada emoção 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

-  O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- A importância da saúde mental e do reconhecimento emocional;  

- A inteligência emocional, mais especificamente, o autoconhecimento e o autocontrolo como 

promotores de cidadãos mais felizes, saudáveis e com maiores sensações de bem-estar 

- O mindfulness como uma técnica de facilitação para maior conexão interna e externa;  

2. Semáforo em ação – avaliação da sessão 

10 min. 
Semáforo em 

ação 

 

“Conhecer o que sinto” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver competências de inteligência emocional; 

• Compreender o que é saúde mental; 

• Aumentar a literacia emocional 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Comprometimento e interesse; 

• Literacia Emocional; 
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Saúde Mental e Prevenção da violência/emoções 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10 
 

Momento PRO 

Meditação Guiada - Exame Corporal  

 

 
Objetivos: 

• Desenvolver o 1.º e o 2.º pilar de inteligência emocional 

– autoconhecimento e autocontrolo;  

• Desenvolver a identificação emocional; 

• Aumentar a consciência corporal.   

 

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos alunos para se sentarem de forma confortável com as costas 

direitas. Fechar os olhos; 

2. Imaginar que têm uma lanterna com uma luz quente a incidir pelo próprio 

corpo desde a cabeça até à ponta dos pés; 

3. Imaginar que há medida que a lanterna incide sobre essa parte do corpo 

essa zona relaxa e descontrai, e observar bem o que sentem e as 

diferenças sentidas;   

4.  Iniciar pela cabeça, pescoço, braço direito, braço esquerdo, mão direita e 

mão esquerda, peito, barriga, coxas, joelhos, tornozelos e pés;  

5. Quando a lanterna chegar aos pés, têm de ficar muito quietos e deixar o 

corpo descansar;  

6. Devagar mexer os dedos dos pés, as mãos, abanar os braços, as pernas e 

abrir os olhos devagar.   
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Saúde Mental e Prevenção da violência/emoções 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS10  

 

Dar nome às emoções! 

 

 
Objetivos: 

• Desenvolver a literacia emocional; 

• Compreender a relação entre emoção 

e sentimentos; 

• Compreender a importância da 

consciência corporal; 

• Aumentar a literacia emocional.  

 

Descrição da dinâmica: 

1. Realizar a distinção entre emoção de sentimento (ver anexo 12); 

2. Imprimir o anexo 13. Distribuir um palavra/sentimento por aluno; 

3. No quadro ou numa cartolina escrever as 6 emoções básicas;  

4. Os/as alunos/as, um de cada vez, levantam-se e identificam a emoção subjacente à 

palavra/sentimento que lhes foi atribuído; 

5. Pedir aos alunos para partilharem que emoção estão a sentir;  

6. Fazer o debriefing da atividade.  
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SEXUALIDADE
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  Domínio Educação para Sexualidade  

 
  

Tema/ Subtema Desenvolvimento da Sexualidade 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Espelho Mental”  
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Jogo: “Quem é quem” 

- Compreender as mudanças biopsicossociais associadas à adolescência; 

- Visualização do vídeo: ”#Hashtag - Jovens e a puberdade: está tudo a mudar!”, disponível em 

RTP Ensina:  

https://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-puberdade-esta-tudo-a-mudar/ 

40 min. 

Anexo 14 – PowerPoint 

sobre a sexualidade 

Anexo 15 – Características 

adolescência  

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Saber ouvir o corpo – respeito pelo corpo; 

- Gravidez na adolescência;  

- Importância de não ceder a pressões;  

- Exploração de mitos associados à vivência da sexualidade e adolescência (ex. “quando se 

namora não se pode amigos”, sem ciúmes não há amor, só me aceitam de for magro/a; 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação.  

10 min. Semáforo em Ação 

 

 

 

 

 

“Conhecer o meu corpo” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da consciência corporal; 

• Normalidade, importância e frequência das variantes 

biopsicológicas da adolescência;  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Respeito pelo próprio e pelo outro; 

• Aceitação pelo próprio 

https://ensina.rtp.pt/artigo/hashtag-jovens-e-a-puberdade-esta-tudo-a-mudar/
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  Domínio Educação para Sexualidade  

 
  

Tema/ Subtema Desenvolvimento da Sexualidade 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

 

Momento PRO 

Espelho Mental 

 
Objetivos: 

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração; 

• Desenvolver o 1.º pilar de inteligência 

emocional - autoconhecimento;  

• Desenvolver a consciência corporal. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos alunos para realizar uma inspiração e uma expiração calma e tranquilamente;  

2. Pedir aos alunos que se coloquem em pé junto à cadeira e imitem o movimento de caminhar no 

lugar, seguindo as várias instruções:  

a. Andar na ponta dos pés; 

b. Andar apoiado no calcanhar; 

c. Andar á chuva; 

d. Andar numa superfície quente; 

e. Andar passando numa porta estreita; 

f. Andar em câmara lenta.  

3. Após este exercício, pedir que parem, fechem os olhos e pensem numa parte do seu corpo que 

acham bonita e atrativa, guardando mentalmente essa imagem consigo;  

4. Pedir que inspirem e expirem calma e tranquilamente e repitam para si próprios: “Eu aceito-me 

tal como sou”, “Eu aceito as mudanças em mim”, “Eu gosto de mim” ou outra frase que lhes faça 

sentido.   
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  Domínio Educação para Sexualidade  

 
  

Tema/ Subtema Desenvolvimento da Sexualidade 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 
 

 

 “O que está a mudar em mim?” 

 
Objetivos: 

• Compreender o que é a sexualidade e a 

adolescência;  

• Aceitar as mudanças físicas, hormonais, 

psicológicas e hormonais próprias da 

idade;  

• Identificar as mudanças entre rapaz e 

rapariga; 

• Explorar as emoções sentidas face às 

mudanças; 

• Facilitar a comunicação sobre 

sexualidade 

Descrição da dinâmica: 

1. Fazer uma breve reflexão sobre o que é a sexualidade e a adolescência (anexo 14);  

2. Desenhar no quadro uma figura de um rapaz e de uma rapariga ou imprimir uma 

imagem de um rapaz e uma rapariga (Anexo 6);  

3. Distribuir as características pelos/as alunos/as (ver Anexo 15);  

4. Os/as alunos/as, um de cada vez, vão ao quadro e identificam a quem pertence aquela 

característica, isto é, se é uma mudança associada às raparigas, uma mudança 

associada aos rapazes ou a ambos;  

5. Visualizar o vídeo:” #Hashtag - Jovens e a puberdade: está tudo a mudar!”:  

6. Fazer reflexão final/ debriefing da atividade.  
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Relações afetivas 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03 , CS04 CS026, CS010 
 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Relaxamento Progressivo” 
10min.  

Desenvolvimento 

1. Dinâmica: “Quem está comigo?” 

- Dimensão ética da sexualidade 

- Identificar a importância das relações afetivas nos diferentes contextos de vida (família, 

escola, amigos, sociedade) 

2. Visualização do vídeo - Corta com a Violência: Quem não te respeita não te merece: 

https://www.youtube.com/watch?v=b8vXfb80gF4&list=PL02423C688C411C4E&index=6  

40 min. 

Papel 

Lápis/caneta 

Computador, 

Videoprojector, 

Internet 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que aprenderam? 

- Se já tinham tomado consciência da dinâmica destas relações? 

- Como as relações afetam a nossa vida? 

- Sensibilização para comportamentos de risco 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

“As minhas relações” 

Objetivos gerais 

• Identificar as próprias emoções;  

• Saber comunicar as próprias emoções; 

• Identificar e respeitar as emoções dos outros; 

• Identificar a importância das relações afetivas nos diferentes 

contextos de vida (família, escola, amigos, sociedade) 

Competências a desenvolver 

• Autoconhecimento; 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Respeito pelo próprio e pelo outro; 

https://www.youtube.com/watch?v=b8vXfb80gF4&list=PL02423C688C411C4E&index=6
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Relações afetivas 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03 , CS04 CS026, CS010 
 

Momento PRO 

Relaxamento Progressivo  
Objetivos: 

• Desenvolver competências de mindfulness 

(estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração (autocontrolo - 2.º pilar de 

Inteligência Emocional); 

• Desenvolver a identificação emocional 

(autoconhecimento – 1.º pilar de 

Inteligência Emocional);  

• Desenvolver flexibilidade cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos alunos para se sentarem de forma confortável com as costas direitas. Fechar os olhos;  

2. Deixa a atenção repousar na zona dos pés, mexendo os pés e os dedos dos pés. Deixa-os relaxar. Se for útil 

imagina que da zona dos pés existem umas raízes que ligam à terra, e da terra vem uma energia de relaxamento 

que entra pelos pés; sente os pés a relaxar;  

3.  Deixa essa energia subir pelos tornozelos, a barriga das pernas, os joelhos… E relaxa toda a parte inferior das 

pernas. Continua a subir e deixa relaxar as ancas e toda a zona das pernas.  

4. Permite que o relaxamento suba até ao tronco. Relaxa a barriga, o estômago, o peito… permite que também as 

costas possam relaxar. Desde a parte inferior à parte superior;  

5. Sobe agora até aos ombros e deixa-os relaxar como se estivessem a derreter. Deixa o relaxamento estender-se 

para os braços, desde o ombro até ao cotovelo, às mãos, e aos dedos… deixa toda a zona do braço a relaxar. 

6. Na próxima inspiração deixa o relaxamento subir até ao pescoço, à garganta, e ao maxilar. E relaxa toda essa 

zona. Deixa o relaxamento expandir-se pela face, pela boca, pelo nariz, as bochechas, os olhos, a testa, e as 

orelhas. Deixa toda a zona da cabeça relaxar, notando se existe alguma parte do corpo que ainda tenha alguma 

tensão e pode ser convidada a relaxar.  

7. Quando todo o corpo estiver o mais relaxado possível, deixa a atenção repousar na zona do coração. Sem 

esforço. Nesse sítio seguro que é o teu coração. Observa o que ele sente e o que te diz. Fica aí o tempo que 

precisares.  

8. Tranquilamente abrir os olhos. 
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Relações afetivas 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03 , CS04 CS026, CS010 
 

 “Quem está à minha volta?” 

 
Objetivos: 

• Identificar as próprias emoções;  

• Saber comunicar as próprias emoções; 

• Identificar e respeitar as emoções dos outros; 

• Identificar a importância das relações afetivas nos 

diferentes contextos de vida (família, escola, amigos, 

sociedade). 

Descrição da dinâmica: 

1.Pedir aos alunos para usar um papel e uma caneta/lápis; 

2. Mostrar o exemplo abaixo, que é um esquema que contempla o individuo 

nos seus vários contextos (o próprio, a família, a escola, amigos e 

sociedade); 

3. Pedir aos alunos para desenharem o exemplo mostrado numa folha;  

4.  Refletir e avaliar os nossos relacionamentos nestes vários contextos, 

definindo como bom/razoável/podia ser melhor ou mau e atribuir uma 

cor ou emoção a cada um dos contextos;  

5. Visualização do vídeo – “Corta com a Violência: Quem não te respeita não 

te merece”.  
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  Domínio Educação para Saúde 

 
  

Tema/ Subtema Relações afetivas 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03 , CS04 CS026, CS010  
 

 

1. Como classificas as tuas relações em cada 
um dos contextos?  

1. Boa 
2. Razoável 
3. Podia ser melhor  
4. Má  

2. Qual a razão? 

2. Pinta!  
Que cor ou emoção atribuis a cada um dos 
contextos? Porquê?  

As emoções são:  
Alegria 
Tristeza 
Raiva 
Aversão (nojo) 
Surpresa  
Medo  



MEDIA
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  Domínio Educação para os Media  

 
  

Tema/ Subtema Os media como construção social 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

“O meu eu Offline”; 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Introdução à temática e definição de conceitos: media e construção social;  

2. Realização do jogo: “Descobre o infiltrado” (Anexo 16); 

3. Visualização do vídeo “O que são as fake news?” (disponível no Youtube): 

https://www.youtube.com/watch?v=xRWcW0RtYjY”  

40 min. 

Anexo 16 – notícias 

para o jogo 

“Descobre o 

infiltrado” 

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- Foi fácil ou difícil encontrar o infiltrado/impostor? 

- Quais as mensagens mais apelativas? Quais as mais fidedignas?  

- A importância de confirmar as fontes de informação, cuidado a ter quando partilhamos notícias, entre 

outros; 

- Como evitar o cyberbullying; 

- Comportamentos de etiqueta online.    

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

“Facto ou Fake?” 

Objetivos gerais 

• Perceber o conceito de construção social; 

• Perceber como é que os media constroem a realidade; 

• Compreender como os media são agentes de construção social e 

influência; 

• Reconhecer as diferenças entre um acontecimento e o modo como é 

noticiado; 

• Analisar os processos de construção mediática; 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Pensamento crítico. 

• Atenção e Concentração; 

• Autoconhecimento e autocontrolo; 

• Relacionamento interpessoal.  

https://www.youtube.com/watch?v=xRWcW0RtYjY
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  Domínio Educação para os Media  

 
  

Tema/ Subtema Os media como construção social 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

 

Momento PRO 
O meu eu offline  

 
Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no presente); 

• Desenvolver o 1.º pilar de inteligência 

emocional - autoconhecimento; 

• Desenvolver a capacidade de 

identificação emocional; 

• Reconhecer as diferenças de 

comportamentais consoante o 

contexto;  

• Desenvolver flexibilidade cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos alunos para se sentarem de forma confortável com as costas direitas. Fechar os olhos. Pedir 

para inspirar e expirar enchendo os pulmões até começar a expirar e deitar todo o ar fora; 

2. Começa por imaginar que és um emoji ou uma personagem de um jogo, uma série, etc., – “Se fosses 

um emoji/personagem qual serias? E porquê?”.  

3. Imagina que esse emoji/personagem representa quem tu és online, quando estás num jogo, nas redes 

socias, etc.; 

4. De seguida, observa como é o teu comportamento online. Dizes tudo o que pensas sem filtro? És 

educado ou és mais agressivo? Os teus valores e a tua personalidade mantêm-se ou mudas quem és?  

5. Inspira… expira… e prepara-te para voltar ao presente. Assim que regressares, percebe agora como és 

quando estás offline: quando estás no presente, com a tua família, com os teus amigos, contigo próprio… 

Há diferenças no teu comportamento?  

6. Se houver alguma característica boa ou que desejasses ter da pessoa que és quando estás online, podes 

trazê-la contigo para o presente. É no presente que está o teu verdadeiro eu, a ser construído, dia após 

dia.  

7. Inspira…, expira… e devagar volta a abrir os olhos.  

 
Sugestão: Pedir aos/às alunos/as que realizem um texto ou desenho a personagem/emoji que gostavam de ser e porquê. 
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Tema/ Subtema Os media como construção social 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 
 

“Descobre o infiltrado!” 

 
Objetivos: 

• Perceber o conceito de construção social; 

• Perceber como é que os media constroem a realidade; 

• Compreender como os media são agentes de 

construção social e influência; 

• Reconhecer as diferenças entre um acontecimento e o 

modo como é noticiado; 

Descrição da dinâmica: 

1. Introduzir o conceito de Media e de construção social: “O que são os media?”, 

“Como é que os media representam o mundo?”, “Acham que a comunicação 

social molda a nossa sociedade?”; 

2. Realizar jogo “Descobre o Inflitrado!” (imprimir Anexo 16): 

3. Formar dois a três grupos e atribuir uma notícia a cada grupo. Garantir que há 

sempre, pelo menos um elemento no grupo que tem uma das notícias falsas 

(identificada com uma bola no canto superior); 

4. Os alunos têm de descobrir qual é a notícia falsa e identificar o motivo para esta 

ser falsa;  

5. Visualizar o vídeo: “O que são as fake news?”  
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  Domínio Educação para os Media  

 
  

Tema/ Subtema Os media como construção social 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 
 

Informação de Apoio à sessão 

Notícia “verdadeira” versus notícia falsa 
 Notícia 1 Notícia 2 Notícia 3 

Facto 

Os computadores são afetados por 

vírus que podem danificar o sistema 

operativo. 

Os jogadores de AmongUs querem 

uma nova versão do jogo. 

Os pais da Maria viajam muito 

devido ao seu trabalho e esta é a 

aluna mais viajada de Portugal. 

Falso 
2,000,000 de computadores foram 

infetados por este vírus horrível! 

Nova versão jogo AmongUs sai 

brevemente! 
A Maria é rica! Viaja muito. 

 

Definição de Conceitos 
Media - é sinónimo de «meios de comunicação». No entanto, se por «meios de comunicação» se entende «meios de comunicação social», então deve reconhecer-se que 
media tem uma significação mais vasta, providenciando um meio/canal através do qual representações e imagens do mundo são comunicadas de forma indireta. Nela estão 
incluídas todo o tipo de comunicações usadas atualmente: televisão, cinema, radio, fotografia, publicidade, cinema, vídeo, jornais, revistas, música, jogos e internet.  in 
Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/media-e-meios-de-comunicacao/27870# [consultado em 01-05-2021]; e 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149278/PDF/149278eng.pdf.multi, pág. 22 e 48.  
 
Construção Social - A ação dos homens e mulheres em sociedade produz, a partir das suas próprias ações, conteúdos que não existiam anteriormente. Esses conteúdos, por 
sua vez, são o que entendemos por cultura: uma série de padrões socialmente estabelecidos a partir dos comportamentos, costumes, crenças e saberes de indivíduos em 
relações uns com os outros que caracterizam um grupo social. Em suma, é a elaboração de valores, regras, normas, significados e símbolos sociais realizada pela sociedade, 
a partir das práticas individuais e sociais de cada um, onde a sociedade redefine e renegoceia estas questões continuamente.  
 

Regras de construção de uma notícia 
Elementos essenciais da notícia: 
1. Título – síntese de informação mais relevante da notícia;  
2. lead (1.º parágrafo da notícia). Deve responder as 6 questões essenciais:  

a. O quê? – o que aconteceu, está ou vai acontecer; 
b. Quem? – os agentes da ação; 
c. Quando? – dia da semana e do mês, horas; 
d. Onde? – o local do acontecimento; 
e. Porquê? – os motivos e as razões; 
f. Como? – as circunstâncias.  

(a duas últimas questões podem ser respondidas nos parágrafos seguintes; não é obrigatório vir no lead). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149278/PDF/149278eng.pdf.multi
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  Domínio Educação para os Media  

 
  

Tema/ Subtema Nos e os Media 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02  

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Transformar! 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Atividade: “Por um mundo mediático mais saudável”; 

a. Visualização do vídeo “Cyberbullying: violência virtual” (disponível no Youtube) - 

https://www.youtube.com/watch?v=mWQoikd72A4 

2. Atividade: ““Eu sei o que fazer para mudar!” 

- Ação de sensibilização com recurso aos diferentes tipos de Media 

40 min. 

Computador 

Internet 

Videoprojetor 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram durante a atividade? O que mais vos “impressionou”? 

- Qual a relação entre a atividade e a realidade? 

- Acham que um boato/insulto/ofensa pode influenciar a vida de alguém? Negativa ou 

positivamente? 

- Se os media fazem parte da nossa construção social devemos usá-los para algo positivo, em 

vez de os usar para magoar, invadir privacidade, e insultar;   

- Como acham que podemos melhorar os media? E mobilizar as pessoas através deles para 

algo melhor? 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

“Eu e os media” 

Objetivos gerais 

• Perceber como os media influenciam a perceção da realidade, e 

mobilização de pessoas. 

• Compreender o conceito de cyberbullying;  

• Produzir conteúdos/mensagens; 

• Desenvolver estratégias de comunicação através dos media.  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Pensamento crítico;  

• Autoconhecimento e autocontrolo; 

• Relacionamento interpessoal.  

https://www.youtube.com/watch?v=mWQoikd72A4
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Tema/ Subtema Nos e os Media 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 
Momento PRO 

Transformar!  
(adaptado de Guia Headscape para a meditação, disponível na Netflix, T1, EP. 8) 

 
Objetivos: 

• Desenvolver o 1.º, 3.º, e o 5.º pilar de 

inteligência emocional – autoconhecimento, 

empatia e competências sociais; 

• Melhorar a capacidade de identificação 

emocional (do próprio e do outro);  

• Desenvolver flexibilidade cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Inicia com os olhos abertos, ciente do espaço à tua volta. Respira fundo. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Ao inspirar repara 

como o corpo absorve o ar fresco, e ao expirar repara como os músculos suavizam e se soltam. Sente o corpo a começar a pesar 

e quando voltares a expirar, se quiseres, fecha lentamente os olhos. E por um momento não faças nada. Aprecia a sensação de 

estar parado e imóvel. Começa a reparar na sensação do corpo a pressionar o assento, e em como o teu corpo se sente hoje. É 

uma sensação de peso ou de leveza? Há uma sensação de inquietação ou de sossego? Quando estiveres mais ciente das 

sensações físicas do corpo, começa a reparar na respiração e na sua movimentação. Que partes do corpo se movem? Pode ser 

o peito, o abdómen, o diafragma… e fica com essa sensação durante alguns segundos. Acalma o corpo e a mente; 

2. Agora imagina uma pessoa que de alguma maneira fez com sentisses frustração, irritação ou raiva. Imagina essa pessoa sentada 

diante de ti, e começa por te sentires à vontade com essa imagem na mente. Ao mesmo tempo, repara no ritmo da respiração; 

a respiração mantém-se inalterada enquanto vemos a outra pessoa na nossa mente. Podemos sentir alguma tensão no corpo 

ao imaginar essa pessoa e ter mais pensamentos do que é habitual. Deixa que os pensamentos vão e venham; 

3. Devagar começa a imaginar que sempre que inspiras inalas os problemas que a outra pessoa possa ter neste momento: pode 

lidar com emoções difíceis, pode ter problemas de saúde, pode até ter vários problemas. Mas se pudesses, se fosses capaz de 

remover todas as dificuldades dessa pessoa para que possa ser feliz, farias isso sempre que inspiras. Ao mesmo tempo, sempre 

que expiras imagina que exalas tudo o que te faz feliz e dá alegria, e partilha isso com a outra pessoa;  

4. Mantendo essa ideia, a respiração, a imagem da pessoa, e a ideia da troca que ocorre, sentes que há felicidade para todos e 

apenas removemos a dificuldade da outra pessoa para que se sinta segura para qualquer desafio. Ao fazer isso a imagem dessa 

pessoa pode começar a mudar. Talvez tenha um sorriso no rosto, pareça mais à vontade e mais descontraída; 

5. Esta é a sensação de que algo que acontece, de que algo está a mudar... fica com essa sensação mais uns segundos. Depois 

permite que a imagem dessa pessoa se dissolva no espaço, mas deixa que essa sensação se mantenha. Volta a focar-te 

novamente no corpo e quando quiseres podes voltar a abrir os olhos.  
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  Domínio Educação para os Media  

 
  

Tema/ Subtema Nos e os Media 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 
 

“Por um mundo mediático mais saudável” 

 
Objetivos: 

• Perceber o conceito de construção social; 

• Perceber como é que os media constroem a realidade; 

• Utilizar as tecnologias de informação e comunicação para 

comunicar; 

• Compreender como os media são agentes de construção 

social e influência; 

• Perceber como os media influenciam a perceção da 

realidade, e mobilização de pessoas; 

Descrição da dinâmica: 

1. Relembrar o conceito de media, construção social. Introduzir o conceito de ciberbullying; 

2. Colocar os/as alunos/as em fila, lado-a-lado. Cada vez que a afirmação lida for verdade, os/as 

alunos/as dão um passo e frente (“step-forward”):  

a. Já alguma vez fizeste bullying ou ciberbullying contra alguém? 

b. Alguma vez chamaste feio e/ou burro a alguém, com a intenção de magoar o outro, offline 

ou online? 

c. Alguma vez partilhaste a tua palavra-passe com alguém só porque confias muito nessa 

pessoa? 

d. Já alguma vez sofreste de ciberbullying? 

e. Já alguém te ofendeu e/ou magoou verbal ou fisicamente? 

f. Já alguma vez foste testemunha de ciberbullying? 

g. Sabes o que deves fazer quando uma situação deste género acontece? 

h. Alguma vez falaste com um desconhecido online? 

i. Alguma vez pensaste o que se sente alguém vítima de bullying e/ou ciberbullying?  

j. Alguma vez defendeste alguém que estivesse a ser vítima de bullying ou ciberbullying? 

6. Fazer o debriefing da atividade. 

7. Visualizar o vídeo “Cyberbullying: violência virtual”  
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  Domínio Educação para os Media  

 
  

Tema/ Subtema Nos e os Media 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 
 

“Eu sei o que fazer para mudar!” 

 
Objetivos: 

• Desenvolver estratégias de comunicação através dos 

media; 

• Produzir conteúdos/mensagens 

Descrição da dinâmica: 

1. Formar grupos consoante o número de alunos/as da turma;  

2. Criar uma ação de sensibilização de combate ao bullying e ao ciiberbullying através de 

um cartaz, um podcast, um vídeo, uma exposição oral entre outros;  

 

 

 

 

 

Informação de Apoio à Sessão 

 

Definição de conceitos 
• (Ciber)bullying - O bullying constitui qualquer comportamento que faça alguém sentir-se constantemente perturbado, desconfortável e/ou inseguro. 

É normalmente intencional e pode assumir diversas formas desde verbais, indiretas e físicas. O ciberbullying ocorre quando esse comportamento se 

manifesta através das tecnologias.  (retirado de “O meu bem-estar e o teu: O respeito... começa em mim! Web We Want e ENABLE – Unindo esforços contra o bullying”) 



INSTITUIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
DEMOCRÁTICA
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  Domínio Instituições de Participação Democrática  

 
  

Tema/ Subtema Processos de Construção da Unidade Europeia 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Eu, os outros e o mundo” 
10 min. 3 Bolas 

Desenvolvimento 

1. Atividade: “Afinal o que é a União Europeia?” 

a. Visualizar o vídeo “União Europeia - Infominuto” (disponível no Youtube) - 

https://www.youtube.com/watch?v=3fnEmu-R81Q; 

b. Construção simbólica da bandeira da UE.  

40 min. 

Anexo 17 - “Europe in 

a nutshell” 

Anexo 18 – Estrela UE 

Folha ou cartolina 

azul-escuro 

Computador, internet, 

videoprojector 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade; 

- Fazemos todos parte de união europeia e todos temos um papel ativo para o seu desenvolvimento, 

cada um com a sua marca;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. Avaliação da Sessão 

 

 

 

“A unidade, faz a força” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Localizar a Europa no Mundo; 

• Localizar Portugal na Europa; 

• Compreender o que é a União Europeia (UE); 

• Identificar os diversos Estados-membros; 

• Compreender o que é ser europeu; 

• Incentivar à reflexão sobre os conceitos de cidadania ativa; 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Capacidade de reflexão e análise; 

• Literacia emocional; 

https://www.youtube.com/watch?v=3fnEmu-R81Q
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Tema/ Subtema Processos de Construção da Unidade Europeia 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 
 

Momento PRO 

 “Eu, os outros e o mundo” 

 
Objetivos: 

• Desenvolver a capacidade de 

atenção e concentração; 

• Desenvolver o 3.º pilar de 

inteligência emocional – 

empatia;  

• Desenvolver flexibilidade 

cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Formar um círculo e contar o número de pessoas que se encontram na roda; 

2.  Passar as bolas entre os/as alunos/as que têm de contar o número de passes até ao número total de pessoas 

que se encontram na roda;  

3.  As bolas não podem ser atiradas a longa distância e devem ser passadas, no mínimo, com duas pessoas de 

distância; 

4. Se a bola cair ao chão têm de recomeçar a contagem;  

5. Antes do início do jogo, são dados 5 minutos, para que os/as alunos possam planear uma estratégia;  

6. Os/as alunos/as têm um minuto e meio para realizar a tarefa com sucesso;  

7. Fazer o debriefing da atividade que deve incidir sobre o foco individual versus trabalho em equipa, a importância 

de ouvir o outro e do papel de cada um no grupo, avaliar o que correu bem e mal, foco na solução perante os 

desafios, e a ideia de que “unidade faz a força”.  
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  Domínio Instituições de Participação Democrática  

 
  

Tema/ Subtema Processos de Construção da Unidade Europeia 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 
 

 “Afinal o que é a União Europeia?” 

 
Objetivos: 

• Localizar a Europa no Mundo; 

• Localizar Portugal na Europa; 

• Compreender o que é a 

União Europeia; 

• Identificar os diversos 

Estados-membros; 

• Compreender o que é ser 

europeu 

• Incentivar à reflexão sobre os 

conceitos de cidadania ativa; 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Utilizar um mapa-mundo (em papel ou projetado), e iniciar a introdução à temática através das 

seguintes questões:  

a. Onde fica a Europa? 

b. A cultura é igual em toda a Europa? Então o que faz de nós europeus? 

c. Afinal, o que é a União Europeia? É a mesma coisa que a Europa? 

d. Sabem como funciona e quais as principais instituições que têm o poder de decisão? 

 

Nota: O Anexo 20 pode ser apresentado como complemento às perguntas anteriores, ou utilizado 

apenas como suporte à introdução à temática;  

 

2. Visualizar o vídeo: “União Europeia - Infominuto”;   

3. Questionar se sabem quais são os 3 símbolos da União Europeia (bandeira, hino, lema - «Unida na 

diversidade») e os valores europeus; 

4. Mostrar aos/às alunos/as os símbolos da União Europeia;  

5. Realizar, de uma forma simbólica, uma bandeira da EU, dando uma estrela (anexo 21) a cada 

aluno/a, onde têm de colocar uma marca sua, um desejo para o futuro da Europa, ou uma frase 

sobre a importância da Europa e da União Europeia.  
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  Domínio Instituições de Participação Democrática  

 
  

Tema/ Subtema Processos de Construção da Unidade Europeia 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

 

Informação de Apoio à sessão 

 

Bandeira da UE 
 

 

Azul = Céu Azul da Europa 

Círculo de Estrelas = os povos da Europa 

Estrelas Douradas = unidade e perfeição 

 

Valores da União Europeia:  

• Dignidade do ser humano; 

• Liberdade; 

• Democracia; 

• Igualdade; 

• Estado de Direito; 

• Direitos Humanos 
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  Domínio Instituições de Participação Democrática  

 
  

Tema/ Subtema Processos de Construção da Unidade Europeia 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Manter o foco! 4-7-8” 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Atividade: “A história da União Europeia” 

- Construir uma linha cronológica com as datas que marcaram os processos de construção 

da união europeia;  

40 min. 

Anexo 19 – 

Etapas de 

construção da UE 

Cartolina 

Marcadores  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade; 

- O papel da juventude enquanto construtores atuais da União Europeia;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

“Construir a Europa” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Compreender o processo de fundação das comunidades europeias; 

• Identificar os principais mentores da construção da UE; 

• Reconhecer a missão e as instituições da UE; 

• Tomar consciência da união económica e monetária, do Euro e do 

processo de construção da UE.  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Capacidade de reflexão e análise; 

• Literacia emocional; 
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Tema/ Subtema Processos de Construção da Unidade Europeia 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 
 

Momento PRO 
 

“Manter o foco! 4-7-8” 

 
 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de mindfulness (estar 

no presente); 

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração 

• Desenvolver o 2.º pilar de inteligência emocional 

– autocontrolo;  

 

 

 

 

Descrição da dinâmica: 

8. Pedir para sentar numa posição confortável, fechar os olhos e levar a 

atenção à respiração, observando o movimento respiratório; 

9. Realizar uma respiração diafragmática, isto é, deve sentir-se a barriga a 

encher quando se inspira, e a esvaziar quando se expira. Pode colocar-se 

uma mão sobre a barriga e a outra sobre o peito para perceber melhor o 

movimento respiratório; 

10. Inspira contando calmamente até 4. 

11. Sustém a respiração durante 7 segundos. 

12. Expira calma e lentamente contando até 8. 

13. Repetir a sequência duas a 3 vezes.  
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  Domínio Instituições de Participação Democrática  

 
  

Tema/ Subtema Processos de Construção da Unidade Europeia 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010 
 

“A história da União Europeia” 

 

 
Objetivos: 

• Compreender o processo de fundação das comunidades 

europeias; 

• Identificar os principais mentores da construção da UE; 

• Reconhecer a missão e as instituições da EU; 

• Tomar consciência da união económica e monetária, do 

Euro e do processo de construção da EU.  

Descrição da dinâmica: 

1. Dividir/separar as datas dos principais marcos históricos associados a cada 

uma delas (ver Anexo 19);  

2. Os/as alunos/as têm de ordenar as datas e os marcos históricos de modo a 

construir uma linha cronológica com as datas que marcaram os processos de 

construção da união europeia;  

3. Explicar o significado de cada um dos marcos e/ou tratados; 

 

 

 

 

Sugestão: construir uma linha cronológica grande e visível o suficiente para que possa ser construída no chão. Posteriormente atribuir um/a aluno/a a cada 

data/marco histórico e têm de o explicar à comunidade escolar.  
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LITERACIA FINANCEIRA E
EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO
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  Domínio Literacia Financeira 

 
  

Tema/ Subtema 
Planeamento e Gestão de Orçamento 

Necessidade e Desejos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

           

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Ser ou ter?” 
10 min.  

Desenvolvimento 
1. Atividade: “Desejo ou necessidade?” 

- Definir e refletir sobre o que são desejos e necessidades 
40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade; 

- O papel das emoções nos circuitos de recompensa;  

- Compreender a associação entre estados emocionais e o agir impulso. Por exemplo, 

comprar sem refletir na compra que fiz porque me sinto triste;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

“Necessidade ou desejo?” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Refletir sobre a diferença entre “necessitar” e “querer”; 

• Distinguir despesas necessárias de despesas supérfluas; 

• Distinguir consumos que proporcionam uma satisfação imediata 

versus duradoura; 

• Compreender o papel das emoções nos circuitos de recompensa.  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Identificação emocional; 

• Literacia emocional; 

• Capacidade de reflexão e análise.  
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  Domínio Literacia Financeira 

 
  

Tema/ Subtema 
Planeamento e Gestão de Orçamento 

Necessidade e Desejos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

Momento PRO 

“Ser ou ter” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de mindfulness 

(estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração; 

• Desenvolver o 1.º e o 4.º pilar de inteligência 

emocional - autoconhecimento e motivação;  

• Desenvolver flexibilidade cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Senta-te numa posição confortável e leva a tua atenção à respiração. Inspira… expira… e 

permite-te relaxar. Vai tomando consciência do movimento respiratório. 

2. Tenta agora perceber agora o que queres para a tua vida. Se for mais fácil para ti pensa como 

gostarias que fosse a tua vida daqui a 5 anos. Para te ajudar, completa a seguinte frase: Para a 

minha vida eu quero… 

3. Guarda essa frase na tua mente e percebe como iniciaste esse desejo para a tua vida. Usaste 

o verbo TER ou o verbo SER?  

4. Reflete brevemente sobre isso e aquilo que te faz sentir. O que é mais importante para ti na 

tua vida? Ter ou ser? Não há respostas certas, nem erradas apenas a tua. 

5. Abre os olhos calmamente e regista a tua resposta; 

6. Realizar o debriefing da reflexão anterior, com foco na relação entre o ser e o ter e o que 

mais fazemos diariamente. 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

  Domínio Literacia Financeira 

 
  

Tema/ Subtema 
Planeamento e Gestão de Orçamento 

Necessidade e Desejos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

“Necessidade ou Desejo?” 

 

 
Objetivos: 

• Refletir sobre a diferença entre “necessitar” 

e “querer”; 

• Distinguir despesas necessárias de 

despesas supérfluas; 

• Distinguir consumos que proporcionam 

uma satisfação imediata versus duradoura; 

• Compreender o papel das emoções nos 

circuitos de recompensa. 

Descrição da dinâmica: 

1. Realizar um debate de Pros e Contras relativos às necessidades e desejos. Formar dois grupos, 

em que um grupo defende que a situação apresentada é uma necessidade, e o outro que é 

um desejo;  

2. O/A dinamizador/a apresenta, uma de cada vez, as três situações pré-definidas;  

3. Iniciar o debate e relembrar que os/as alunos/as têm de defender o seu ponto de vista 

consoante a atribuição “necessidade ou desejo” feita anteriormente. O/A dinamizador/a faz 

também de moderador.  
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  Domínio Literacia Financeira 

 
  

Tema/ Subtema 
Planeamento e Gestão de Orçamento 

Necessidade e Desejos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

 

 

Informação de Apoio à sessão  

 
Situações para debate “desejo ou necessidade” 

 

1. O João recebe uma mesada de 20 euros. O João ainda está a aprender a gerir o seu dinheiro e como poupar. Com a sua poupança 

pretende comprar umas sapatilhas novas para o futebol, pois está a precisar. Certo dia, recebeu uma negativa que o deixou muito 

triste. O mês estava a terminar, e nesse mês só tinha poupado 2 euros, mas como estava triste sentia que estava mesmo a precisar de 

um chocolate para o ajudar a ultrapassar aquele sentimento. A compra do chocolate será uma necessidade ou um desejo?  

 

2. Os pais da Maria foram às compras. Quando passaram no corredor dos sumos a Maria pediu muito aos pais para levar um sumo para 

casa, mas os pais estavam quase a atingir o orçamento definido e ainda tinham de ir comprar água. Achas que o sumo é uma 

necessidade ou um desejo? Os pais da Maria deviam fazer-lhe a vontade? 

 

3. A Ana gosta muito de comprar roupa. A Ana gostava muito de poupar algum dinheiro, mas sente-se tão bem e tão feliz quando compra 

uma roupa nova que se esquece rapidamente da sua poupança. Continuar a comprar roupa nova é uma necessidade ou um desejo? 
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  Domínio Literacia Financeira 

 
  

Tema/ Subtema 
Planeamento e Gestão de Orçamento 

Despesas e rendimentos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

 

            

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Gestor/a a caminho!” 
10 min. 

Papel 

 Caneta/lápis 

Desenvolvimento 
1. Definição dos conceitos de despesa, rendimento e orçamento;  

2. Jogo: “Mantém-te à tona”;  
40 min. 

Anexo 20– Jogo “Mantém-te à 

tona” 

Dados 

Pinos de jogo 

Papel  

Caneta/ lápis 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiste durante o jogo? 

- O que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com este jogo? 

- O que é similar entre este jogo e a vida real? 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. Avaliação da Sessão 

 

“No poupar está o ganho!” 

Objetivos gerais 

• Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

• Compreender a noção de rendimento; 

• Identificar diferentes fontes de rendimento (salários, pensões, 

subsídios, etc.); 

• Estabelecer a relação entre rendimentos e despesas e o sentido de 

prioridade nesta relação; 

• Introduzir o conceito de orçamento.  

Competências a desenvolver 

• Gestão Financeira; 

• Atenção e concentração; 

• Capacidade de reflexão e análise.  
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  Domínio Literacia Financeira 

 
  

Tema/ Subtema 
Planeamento e Gestão de Orçamento 

Despesas e rendimentos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

 

Momento PRO 
“Gestor/a a caminho!” 

(perguntas retiradas do jogo Real Ideal - https://bb-games.eu/) 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de mindfulness 

(estar no presente); 

• Desenvolver a identificação emocional 

(autoconhecimento – 1.º pilar de Inteligência 

Emocional);  

• Desenvolver o 1.º pilar de inteligência 

emocional - autoconhecimento 

• Desenvolver o 2.º pilar de inteligência 

emocional - autocontrolo; 

• Desenvolver o 4.º pilar de inteligência 

emocional – motivação;  

• Desenvolver flexibilidade cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos alunos para terem uma folha e uma caneta/lápis à sua frente;  

2. Fecha os olhos por um momento e traz a tua a atenção à respiração. Inspira… expira…;   

3. Pensa agora na tua relação com o dinheiro:  

a.  É uma relação equilibrada? Ou é algo que te causa ansiedade e preocupação? 

b. Pensa agora na primeira vez que tiveste dinheiro nas tuas mãos. Qual foi a sensação? Que idade tinhas? Usaste- o 

para comprar alguma coisa?  

c. E quando começaste a aprender a gerir dinheiro? A ter a tua semanada, por exemplo. Foi fácil ou difícil perceber como 

o fazer? 

d. Já alguma vez definiste objetivos para a tua vida ou pensaste em algo a longo-prazo?  

4. Abre os olhos devagar e escreve esse(s) objetivo(s) no papel. A partir desse(s) objetivo(s) tenta definir quais seriam os teus 

ideias de vida ouvindo as perguntas seguintes como um guia para te ajudar. Escreve-os também no papel.  

a. Que estilo de vida gostarias de ter daqui a 10 anos? 

b. Que tipo de casa gostarias de ter? Onde viverias? 

c. Gostavas de conseguir ir todos os dias a um restaurante ou preferes uma refeição caseira? 

d. Irias andar de transportes públicos ou queres um carro topo de gama? 

e. Gostas de ter o básico da tecnologia ou gostas de ter o último modelo de telemóvel, computador, televisão, etc.? 

f. És o tipo de pessoa que gosta mais de ficar em casa no sofá, que gosta de sair de vez em quando ou que quer ir viajar 

o mundo? 

5. Agora que definiste os teus objetivos e percebeste melhor como seria a tua vida ideal, tenta perceber o que precisas fazer na 

tua vida para o atingir. Um dia de cada vez.  
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  Domínio Literacia Financeira 

 
  

Tema/ Subtema 
Planeamento e Gestão de Orçamento 

Despesas e rendimentos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

“Gerir o meu dinheiro” 

 

 
Objetivos: 

• Compreender a noção de rendimento; 

• Identificar diferentes fontes de rendimento 

(salários, pensões, subsídios, etc.); 

• Estabelecer a relação entre rendimentos e 

despesas e o sentido de prioridade nesta 

relação; 

• Introdução ao conceito de orçamento. 

Descrição da dinâmica: 

1. Definir os conceitos de despesa, rendimento e orçamento (ver abaixo);    

2. Jogo de tabuleiro - “Mantém-te à tona” (Anexo 20) 

a. Fazer grupos de quatro pessoas. O número de grupos é definido consoante o número 

de alunos por turma; 

b. Distribuir um dado e pinos pelos grupos. Pedir que tenham uma folha consigo, onde 

irão registar, de um lado as suas despesas, e do outros os rendimentos;  

c. Cada elemento tem um rendimento fixo de 700€, isto é, todos iniciam com este valor;  

d. Sempre que passam pela casa de partida recebem o rendimento;  

3. Fazer o maior número de rondas possível;  

4. Fazer o debriefing da atividade.  
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  Domínio Literacia Financeira 

 
  

Tema/ Subtema 
Planeamento e Gestão de Orçamento 

Despesas e rendimentos 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

Informação de Apoio à Sessão 

 
Definição de conceitos:  

 

• Despesas – os pagamentos que o agregado familiar tem de efetuar; 

• Rendimentos – corresponde ao dinheiro que o agregado familiar recebe;  

• Orçamento -  previsão das receitas e despesas de uma família, empresa ou outra organização, relativas a um determinado período. 

 

Vídeos de apoio:   

Rendimentos e Despesas - https://elearning.todoscontam.pt/citilearn/?identificador=t1ffgjilemdjmcgjklkfebcemmihhgieg6 

 

Finanças pessoais para crianças e jovens: O que é o rendimento e o orçamento - https://www.doutorfinancas.pt/financas-pessoais/orcamento-

familiar/financas-pessoais-para-criancas-e-jovens-o-que-e-o-rendimento-e-o-orcamento/  

 

https://elearning.todoscontam.pt/citilearn/?identificador=t1ffgjilemdjmcgjklkfebcemmihhgieg6
https://www.doutorfinancas.pt/financas-pessoais/orcamento-familiar/financas-pessoais-para-criancas-e-jovens-o-que-e-o-rendimento-e-o-orcamento/
https://www.doutorfinancas.pt/financas-pessoais/orcamento-familiar/financas-pessoais-para-criancas-e-jovens-o-que-e-o-rendimento-e-o-orcamento/
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  Domínio Educação para o consumo 

 
  

Tema/ Subtema 
O consumo: enquadramento e evolução –  

A sociedade do consumo e o ato de consumo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

            

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Respiração rápida versus respiração tranquila 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Caracterizar a sociedade do consumo (ver abaixo “Informação de Apoio à sessão”);  

2. Atividade “Não precisas?… Compra”  

3. Visualização do vídeo: 

- “Sociedade do consumo” by Steve Cutts (disponível no Youtube) - 

https://www.youtube.com/watch?v=L23FQCxT5kk  

40 min. 

Folhas brancas 

Saco 

Lápis/caneta 

Objetos pouco 

úteis 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiste durante a atividade? 

- O que aprenderam? 

- Compravam estes objetos? Porquê? O que vos motivou a pensar em comprá-los?   

- Como é que esta atividade se relaciona com a sociedade do consumo? 

 - Quantas vezes compramos coisa sem necessitarmos?  

- A necessidade do consumerismo e de praticarmos um consumo mais sustentável;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

“Sei consumir conscientemente” 

Objetivos gerais 

• Caracterizar aspetos da sociedade do consumo.  

o Definir sociedade de consumo. 

o Relacionar a produção em massa com o consumo massificado. 

o Refletir sobre o papel da publicidade e do marketing na escolha de bens e 

serviços. 

o Definir hiperconsumo. 

o Refletir sobre o ato de consumo face à complexidade do mercado. 

o Definir consumismo e consumerismo. 

Competências a desenvolver 

• Autocontrolo 

• Atenção e concentração 

• Capacidade de reflexão e análise; 

• Autonomia.  

https://www.youtube.com/watch?v=L23FQCxT5kk
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  Domínio Educação para o consumo 

 
  

Tema/ Subtema 
O consumo: enquadramento e evolução –  

A sociedade do consumo e o ato de consumo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

 

Momento PRO 

Respiração rápida versus respiração tranquila 

 
 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no presente); 

• Desenvolver o 1.º pilar de 

inteligência emocional – 

autoconhecimento;  

• Desenvolver o 2.º pilar de 

inteligência emocional – 

autocontrolo;  

• Aumentar a consciência corporal e 

sentido de autoeficácia.   

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos/às alunos/as para se colocarem em pé, e colocarem uma mão sobre o peito e outra 

sobre a barriga;  

2. Começa por levar a tua atenção à respiração e observa o movimento respiratório sentindo o ar 

a entrar, desce até aos pulmões até que começas a expirar. Tenta realizar uma respiração 

diafragmática, isto é, deve sentir-se a barriga a encher quando se inspira, e a esvaziar quando 

se expira;  

3. Agora aumenta o ritmo da respiração como se estivesses a correr, com medo de algo ou até 

muito zangado com algo ou alguém. Rápido… rápido…. E começa a abrandar. Voltando a uma 

respiração consciente e tranquila  

4. Observa agora as diferenças sentidas entre estas duas respirações e como elas te fazem senti 

e pensar, e quais as diferenças nas sensações corporais e fica aí por uns instantes;   

5. Quando te sentires preparado/a vai desfazendo a postura e regressa devagar ao lugar.  
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  Domínio Educação para o consumo 

 
  

Tema/ Subtema 
O consumo: enquadramento e evolução –  

A sociedade do consumo e o ato de consumo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

“Não precisas… Mas compra!” 

 

Objetivos: 

• Caracterizar aspetos da sociedade do 

consumo.  

• Definir sociedade de consumo. 

• Relacionar a produção em massa com o 

consumo massificado. 

• Refletir sobre o papel da publicidade e do 

marketing na escolha de bens e serviços. 

• Definir hiperconsumo. 

• Refletir sobre o ato de consumo face à 

complexidade do mercado. 

• Definir consumismo e consumerismo. 

Descrição da dinâmica: 

1. Mostrar uma folha, um lápis, e um saco (se necessário acrescentar mais um objeto 

que não seja usado frequentemente no dia a dia, ou que seja mais difícil de se tornar 

atrativo); 

2. Explicar que o principal objetivo é vender aquele objeto, tornando-o atrativo, dando-

lhe um (novo) propósito, entre outros. Para isso têm de criar uma breve campanha 

publicitária para aqueles objetos;  

3. Questionar quem gostaria de ser o vendedor ou dividir a turma em grupos;  

4. Dar 5 minutos para preparem a apresentação;  

5. Visualizar o vídeo “Sociedade do consumo” by Steve Cutts;  

6. Realizar o debriefing da atividade.  
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  Domínio Educação para o consumo 

 
  

Tema/ Subtema 
O consumo: enquadramento e evolução –  

A sociedade do consumo e o ato de consumo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

Informação de Apoio à Sessão  
(retirado de Guião de Educação do Consumidor – Educação para a cidadania, Ministério da Educação, pág. 74) 

Definição de conceitos 

 

• Sociedade do Consumo – Nascida da cisão entre produtor e o consumidor, emergiu com o modelo industrial através do fabrico em série, consagrou-

se com o fordismo e o taylorismo, e após a 2.ª Guerra Mundial, triunfou em, pelo menos 1/5 da humanidade, sendo uma referência permanente para 

os restantes 4/5.  

 

• Consumo – É a ação pela qual as pessoas adquirem e/ou utilizam para o seu bem-estar individual ou familiar e de forma adequada à natureza do 

objeto, os bens e serviços que estão à sua disposição no mercado.  Este consumo é sempre consumo final, em contraposição à utilização de consumos 

intermédios ou até de matérias-primas.  

 

• Consumismo - Conjunto de atitudes e comportamentos suscetíveis de induzir ao consumo indiscriminado, perigoso ou impulsivo. Este fenómeno 

pode ser exacerbado por manipulação das comunicações comerciais, pela compulsividade da compra, por razões estatutárias ou de pura acumulação 

frenética, por pura indiferença para com o desperdício e o esbanjamento, ou pela existência deliberada de estratégias de fabrico que privilegiam a 

obsolescência e a efemeridade, a adoção de tecnologias perigosas ou a falta de respeito pelos direitos sociais dos trabalhadores, entre outros. 

 

• Consumerismo - Conjunto de iniciativas, esforços e ações que visam a proteção e a promoção dos interesses dos consumidores, quer na perspetiva 

de um mercado onde funcionem melhor os mecanismos da justiça e da solidariedade, quer na eficiência das relações jurídicas que se prendem com 

o Direito dos Consumidores. 

 

 

 

Para consulta futura ver: “Balada da Sociedade do Consumo”, de Manuel Alegre.  
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  Domínio Segurança Rodoviária 

 
  

Tema/ Subtema Atitudes e comportamentos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

          

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Apita o comboio!” 
10 min. Vendas  

Desenvolvimento 

1. Atividade: “Indo, indo eu…” 

- Promover comportamentos adequados à circulação e ao atravessamento enquanto peões; 

- Visualizar vídeo “Minuto Seguro Kids: Andar na rua” (disponível no Youtube) - 

https://www.youtube.com/watch?v=e-

tVx6MdYtA&list=PLy5EPqNaBCDDm1XnCAS2KCzKmId275i0z&index=23   

40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade; 

- A importância de estar atento (atitude mindful), aquando da tomada de decisões;  

- Adaptar e adotar comportamentos consoante o contexto;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

“Na rua, com atenção, decido eu” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver competências de Inteligência Emocional; 

• Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à 

circulação e ao atravessamento enquanto peão;  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Atenção e concentração;  

• Coesão grupal  

https://www.youtube.com/watch?v=e-tVx6MdYtA&list=PLy5EPqNaBCDDm1XnCAS2KCzKmId275i0z&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=e-tVx6MdYtA&list=PLy5EPqNaBCDDm1XnCAS2KCzKmId275i0z&index=23
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  Domínio Segurança Rodoviária 

 
  

Tema/ Subtema Atitudes e comportamentos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

Momento PRO 

“Apita o comboio” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de atenção 

e concentração; 

• Desenvolver o 2.º e o 5.º pilar de 

inteligência emocional - autocontrolo 

e competências sociais; 

• Aumentar a coesão grupal.  

 

Descrição da dinâmica: 

1. Vendar os/as alunos/as, à exceção de um/a aluno/a que será o “condutor”;  

2. Definir uma percurso previamente e formar uma fila;  

3. O/a aluno/a sem venda fica no fim da fila e terá de orientar os seus colegas apenas através do toque. 

Por exemplo: toque no ombro direito/esquerdo significa virar para a direita/ esquerda, puxar o/a colega 

ligeiramente para trás significa travar/parar, não fazer nenhum movimento significa seguir em frente. 

Os/as alunos/as podem escolher mais alguns gestos para aplicar durante o atividade;  

4. Fazer o debriefing da atividade focando na importância de usarmos os nosso sentidos de forma a 

compreender o que nos rodeia, e na utilidade de uma atitude consciente para a promoção de 

comportamentos seguros em contexto rodoviário;  
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  Domínio Segurança Rodoviária 

 
  

Tema/ Subtema Atitudes e comportamentos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

 

“Indo eu, indo eu…” 

 

 
Objetivos: 

• Conhecer os benefícios pessoais, sociais e 

ambientais resultantes de caminhar a pé; 

• Orientar a atenção de forma articulada com 

a resposta aos estímulos provenientes de 

diferentes situações de trânsito; 

Descrição da dinâmica: 

1. Fazer uma exploração breve com os alunos sobre os benefícios de andar a pé, os sinais de trânsito 

e o seu significado, comportamentos de risco versus comportamentos a adotar na via-pública; 

2. Visualizar o vídeo: “Minuto Seguro Kids: Andar na rua” (disponível no Youtube) 

3. Dividir a turma em grupos. Cada grupo tem de criar e/ou definir uma situação que pode acontecer 

quando circulam a pé na via-pública. A situação depois será colocada aos outros grupos que têm 

de dizer o que estava mal e/ou encontrar uma solução; 

4. A situação definida será exposta na próxima sessão.  
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  Domínio Segurança Rodoviária 

 
  

Tema/ Subtema Atitudes e comportamentos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

 

Informação de Apoio à Sessão 

 

Vida na estrada  

• https://vidanaestrada.prp.pt/  

• https://prp.pt/educacao-rodoviaria/recursos-pedagogicos/  

 

Vamos 18 – 24  

• http://www.vamos18-24.pt/simuladore/telemovel/  

 

A serpente papa-léguas (jogo)  

• https://www.trafficsnakegame.eu/portugal/  

 

Pela cidade fora 

• https://www.pelacidadefora.pt/actividades-praacuteticas.html  

 

Capital Jovem da Segurança Rodoviária, Guia para professores 

• https://www.capitaljovemsegurancarodoviaria.pt/images/Ficheiros_CJSR/GUIAO_ATIVIDADES_CJSR_2020_-_Professores.pdf  

 

Júnior Seguro  

• http://www.ansr.pt/juniorseguro/Pages/familiadocentes.html  

 

Canal de Youtube do Automóvel Club Portugal (ACP)  

• https://www.youtube.com/c/ACPAutom%C3%B3velClubdePortugal  

 

 

 

https://vidanaestrada.prp.pt/
https://prp.pt/educacao-rodoviaria/recursos-pedagogicos/
http://www.vamos18-24.pt/simuladore/telemovel/
https://www.trafficsnakegame.eu/portugal/
https://www.pelacidadefora.pt/actividades-praacuteticas.html
https://www.capitaljovemsegurancarodoviaria.pt/images/Ficheiros_CJSR/GUIAO_ATIVIDADES_CJSR_2020_-_Professores.pdf
http://www.ansr.pt/juniorseguro/Pages/familiadocentes.html
https://www.youtube.com/c/ACPAutom%C3%B3velClubdePortugal
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  Domínio Segurança Rodoviária 

 
  

Tema/ Subtema Atitudes e comportamentos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Ouvir o silêncio” 
10 min. Vendas  

Desenvolvimento 
1. Atividade: “Indo, indo eu…” 

- Exposição das situação definidas/criadas por cada grupo   
40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade; 

- A importância de estar atento (atitude mindful), aquando da tomada de decisões;  

- Adaptar e adotar comportamentos consoante o contexto;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

“Na rua, com atenção, decido eu” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver competências de Inteligência Emocional; 

• Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à 

circulação e ao atravessamento enquanto peão;  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Atenção e concentração;  

• Coesão grupal  
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  Domínio Segurança Rodoviária 

 
  

Tema/ Subtema Atitudes e comportamentos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

Momento PRO 

“Ouvir o silêncio” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração; 

• Desenvolver o 2.º - autocontrolo;  

Descrição da dinâmica: 

1. Sentar no chão, com as pernas cruzadas, e formar pares colocando-se costas com costas; 

2. Fecha os olhos e começa a prestar atenção à tua respiração. Inspira profundamente… expira… 

mantém-te em silêncio e aprecia essa sensação de paz e tranquilidade;  

3. Agora observa o movimento da tua respiração e a do teu colega nas tuas costas. Inspira… expira… e 

fica aí durante uns breves momentos;  

4. Quando te sentires preparado/a abre os olhos devagar, estica o corpo, e, calmamente, regressa ao 

lugar.  
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  Domínio Segurança Rodoviária 

 
  

Tema/ Subtema Atitudes e comportamentos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

 

“Indo eu, indo eu…” 

 

 
Objetivos: 

• Conhecer os benefícios pessoais, sociais e 

ambientais resultantes de caminhar a pé; 

• Orientar a atenção de forma articulada com 

a resposta aos estímulos provenientes de 

diferentes situações de trânsito; 

Descrição da dinâmica: 

1. Colocar em prática a situação definida por cada grupo;  

2. Os restantes grupos têm de dizer o que estava mal e/ou encontrar uma solução para a situação 

definida por cada grupo;  

3. Fazer o debriefing final da atividade.  
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  Domínio Risco  

 
  

Tema/ Subtema Proteção Civil – A estrutura nacional de Proteção Civil 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

          

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Coragem de arriscar” 
10 min. 

Caixa  

Rebuçado ou 

outro item que 

faça sentido à 

temática 

Desenvolvimento 
1. Introduzir o conceito de risco;  

2. Atividade: “Sei como me proteger”  
40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade; 

- A importância de conhecer e adotar comportamentos de segurança em situações de risco;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

“Proteção, segurança, ação!” 

Objetivos gerais 

• Compreender a importância de adotar e promover uma cultura de 

segurança; 

• Conhecer o conceito de risco;  

• Tomar consciência dos deveres perante situações de riscos 

coletivos, acidentes graves e catástrofes;   

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Atenção e concentração;  

• Coesão grupal  
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  Domínio Risco  

 
  

Tema/ Subtema Proteção Civil – A estrutura nacional de Proteção Civil 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

Momento PRO 

“Coragem de arriscar” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver a coesão grupal e o sentido de 

grupo;  

• Desenvolver o 1.º e o 4.º pilar de inteligência 

emocional – autoconhecimento e motivação;  

 

Descrição da dinâmica: 

1. Numa caixa colocar um rebuçado ou um item que faça sentido ao/à dinamizador/a para 

desenvolver a temática;  

2. Informar que a caixa tem um item dentro que pode ser bom ou mau, mas que um grupo de 

pessoas depende dele para sobreviver; 

3. Colocar música. Passar a caixa de mão em mão até a música parar. Quando a música parar, 

quem estiver com a caixa na mão tem a opção de a abrir ou não, mas a sua decisão influenciará 

a vida daquele grupo de pessoas;  

4. No fim, fazer o debriefing da atividade focando no comportamento dos/as alunos/as numa 

situação de risco e/ou stress, como por exemplo, se o seu comportamento foi de precaução, 

conservador, impulsivo, ou de coragem.  
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  Domínio Risco  

 
  

Tema/ Subtema Proteção Civil – A estrutura nacional de Proteção Civil 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

“Sei como me proteger” 

 
Objetivos: 

• Conhecer o conceito de risco;  

• Compreender a importância de adotar e 

promover uma cultura de segurança; 

• Tomar consciência dos deveres perante 

situações de riscos coletivos, acidentes 

graves e catástrofes;   

Descrição da dinâmica: 

1. Fazer um brainstorming com os/as alunos/as sobre o que entendem por risco e os tipos de riscos 

existentes (riscos naturais, tecnológicos e mistos). Registar as respostas;  

2. Formar grupos e atribuir um tema a cada um;  

3. Os/as alunos/as têm de preparar um pequeno workshop, isto é, uma atividade prática sobre 

comportamentos a adotar numa situação de emergência de acordo com o tipo de risco 

identificado;  

4. Realizar a pesquisa necessária e apresentar à turma.  
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  Domínio Risco  

 
  

Tema/ Subtema Proteção Civil – A estrutura nacional de Proteção Civil 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

Informação de Apoio à Sessão 

 

Definição de conceitos:  

 

• Risco – perigo, inconveniente; indicador da probabilidade de alguma coisa correr mal, mas também é um indicador de sucesso em 

empreendimentos e iniciativas pessoais.  

No contexto da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento a Educação para o Risco visa promover o conhecimento do conceito de Risco no 

âmbito da Proteção Civil, e desenvolver, desde cedo, uma cultura de segurança, consubstanciada em atitudes e comportamentos de 

prevenção, de minimização e de autoproteção perante os riscos naturais, tecnológicos e mistos. 
 

Links e recursos online:  

• Educação para a Cidadania (Recursos) - https://cidadania.dge.mec.pt/recursos/risco   

• Sopa de Letras sobre a Proteção Civil - https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/sopaletrasprotecaocivil.pdf   

 

Vídeos:  

• Minuto Europeu n.º 142 – Mecanismo de Proteção Civil Europeia: https://www.youtube.com/watch?v=5BurzA-CDGU   

• Dia da Proteção Civil - https://www.youtube.com/watch?v=g1xHy8G-zvs  

https://cidadania.dge.mec.pt/recursos/risco
https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/sopaletrasprotecaocivil.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5BurzA-CDGU
https://www.youtube.com/watch?v=g1xHy8G-zvs
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  Domínio Riscos 

 
  

Tema/ Subtema Riscos Psicossociais  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

          

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

2. Momento PRO (Parar, respirar e observar):  

 - “Botão de Pausa” 
(adaptado de “Senta-te quietinho como uma rã - Eline Snell. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xWOjXPhZiBU&t=1651s  

10 min. 

Computador 

Colunas 

Anexo 

Desenvolvimento 

1. Brainstorming  

- O que são os riscos? 

- Quais os riscos psicossociais que conhecem? 

2. Dinâmica- “Só com um pé”. 

40 min. 

Anexo 22 – 

Frases – Riscos 

Psicossociais 

Integração 

3. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade; 

- A importância de estar atento a todos os sinais do nosso corpo e da nossa mente. 

4. Avaliação da sessão 

10 min. 
Semáforo em 

Ação 

 

 

 

“Saúde Mental: não te arrisques!” 

Objetivos gerais 

• Conhecer o conceito de risco e de riscos psicossociais;  

• Identificar, conhecer e adotar comportamentos preventivos; 

• Desenvolver competências de Inteligência Emocional.  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Empatia; 

• Atenção e concentração;  

• Coesão grupal;  

• Literacia emocional.  

https://www.youtube.com/watch?v=xWOjXPhZiBU&t=1651s
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  Domínio Riscos 

 
  

Tema/ Subtema Riscos Psicossociais  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

Momento PRO 

“Botão de Pausa” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no 

presente); 

• Desenvolver a capacidade de 

atenção e concentração; 

• Desenvolver o autocontrolo;  

Descrição da dinâmica: 

1. O(A) facilitador inicia dizendo: “Às vezes precisas de fazer um intervalo, ufa, tens tanta coisa na cabeça. Está na 

hora de fazer uma pausa, para descobrires o que se passa dentro de ti, para depois poderes continuares o que 

estavas a fazer, mas com mais energia, por isso, agora interrompe o que estas a fazer por uns momentos.” 

 

2. E continua com a seguinte meditação:  

“Agora não há obrigações, desacelera um bocadinho, e não puxes demasiado por ti, tenta perceber como te sentes 

neste momento. Observa como te sentes. Sentes-te bem ou há alguma coisa que te incomoda? Não tens de mudar 

o que sentes. Só tens de reparar no que estas a sentir agora. Não é para ver se os teus sentimentos estão certos 

ou errados, o que interessa é dares atenção ao que estás a fazer agora, com uma atenção, sem críticas. A seguir 

podes dirigir a mesma atenção positiva para a tua respiração. Não tentes controlar a tua respiração. Talvez repares 

que a tua respiração é profunda e descontraída ou talvez que é rápida e superficial. Observa o movimento da tua 

respiração neste momento, sem pensares se está bem ou mal. Agora que passamos à parte final desta breve pausa, 

dirige a tua atenção para o teu corpo. Há algum sítio que tenhas dores, que sintas ansiedade ou calor, ou está tudo 

quieto e tranquilo?  Para terminar alonga agora o teu corpo, estica-te, e solta tudo. Podes voltar ao que estavas a 

fazer. Bastou carregar no botão de pausa para poderes respirar fundo.” 

 

 



 

155 
 

  Domínio Riscos 

 
  

Tema/ Subtema Riscos Psicossociais  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010 
 

“Só com um pé!” 

 

Objetivos: 

• Conhecer o conceito de risco 

e de riscos psicossociais;  

 

• Identificar, conhecer e 

adotar comportamentos 

preventivos; 

 

• Desenvolver competências 

de Inteligência Emocional. 

Descrição da dinâmica: 

1. Realizar um brainstorming sobre os riscos psicossociais (ver abaixo “Informação de Apoio à Sessão”);  

2. Formar 4 ou 5 equipas (ajustar consoante o número de alunos);  

3. Preferencialmente, realizar a atividade no exterior;  

4. Explicar aos participantes que vai ser realizado um jogo, do género “Jogos sem Fronteiras”;  

5. Por cada desafio, apenas podem participar uma ou duas pessoas de cada equipa;  

6. A primeira pessoa/equipa a concluir o desafio ganha uma afirmação do quotidiano referente a um risco 

psicossocial (ver Anexo). Ganhar a afirmação equivale a receber um ponto;   

7. Os desafios são os seguintes:  

• Ir ao pé-coxinho (1 participante); 

• Fazer o carrinho de mão (2 participantes); 

• Correr de costas (1 participante); 

• Ir aos saltos dois a dois (2 participantes); 

• Um desafio definido pelo grupo total. 

8. Após a conclusão dos desafios, cada equipa tem de associar a afirmação recebida a um risco psicossocial. 

Caso acertem, a equipa recebe novamente um ponto; 

9. Ganha a equipa que tiver mais pontos.  
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  Domínio Riscos 

 
  

Tema/ Subtema Riscos Psicossociais  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS06, CS010  

 

Informação de Apoio à Sessão 

Riscos psicossociais: Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um 

contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social. (retirado de: 

https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stress ) 

 

Riscos psicossociais mais comuns:  

•  Stress; 

• Cultura organizacional (escola);  

• Ritmos de trabalho; 

• Carga de tarefas excessiva; 

• Dificuldade em conciliar a vida familiar com a vida escolar; 

• Má gestão de mudanças organizacionais; 

• Insegurança; 

• Comunicação ineficaz; 

• Falta de apoio dos colegas e professores; 

• Assédio psicológico ou sexual, violência; 

• Controlo 

https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stress


EMPREENDEDORISMO
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  Domínio Empreendedorismo 

 
  

Tema/ Subtema Empreendedorismo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05  

          

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Desenha um gato utilizando…” 
10 min. Folhas brancas 

Desenvolvimento 

1. Introdução ao conceito de empreendedorismo e “ser empreendedor”;  

2. Atividade: “Eu também sou empreendedor” 

-  Criação fictícia de uma empresa/ ideia inovadora/ produto;  

40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade e quais as dificuldades sentidas;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

“Ser empreendedor I” 

Objetivos gerais 

• Compreender o que é o empreendedorismo; 

• Compreender o que é ser empreendedor;  

• Aumentar o sentido de eficácia e participação.  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Atenção e concentração; 

• Autocontrolo e motivação;  

• Criatividade e inovação;  

• Pensamento divergente; 

• Resistência ao fracasso.  
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  Domínio Empreendedorismo 

 
  

Tema/ Subtema Empreendedorismo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05 
 

Momento PRO 

“Desenha um gato utilizando…” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver a coesão grupal e o sentido de 

grupo;  

• Desenvolver o 1.º e o 4.º pilar de 

inteligência emocional – 

autoconhecimento e motivação;  

• Desenvolver a criatividade e pensamento 

divergente.  

 

Descrição da dinâmica: 

1. Distribui uma folha branca por todos/as os/as alunos/as;  

2. Dividir a folha em quatro; dividir a meio, voltar a dividir a meio, vincar e abrir a folha;  

3. Informar os/as alunos/as que têm de desenhar um gato utilizando:  

a. 10 linhas;  

b. 5 linhas;  

c. 3 linhas;  

d. 1 linha.  

4. Fazer o debriefing da atividade focando nas dificuldades sentidas, na importância de encontrar 

diferentes soluções para um problema, e na importância da criatividade. Iniciar a ponte entre o 

momento PRO e a temática da sessão - empreendedorismo.  
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  Domínio Empreendedorismo 

 
  

Tema/ Subtema Empreendedorismo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05 
 

“Eu também sou empreendedor I” 

 
Objetivos: 

• Compreender o que é o empreendedorismo; 

• Compreender o que é ser empreendedor;  

• Aumentar o sentido de eficácia e participação. 

Descrição da dinâmica: 

1. Iniciar realizando um brainstorming sobre o que significa ser empreendedor e/ou se estão familiarizados 

com este termo; 

2. Expor de forma breve os diferentes tipos de empreendedorismo e o perfil de um empreendedor;  

3. Formar grupos de três a quatro elementos;  

4. Cada grupo tem de criar uma ideia de negócio contemplando os seguintes tópicos: 

a. O quê? 

i. Título do projeto/organização/empresa;  

ii. Descrição sumária da ideia (necessidades que pretende responder) 

b. Porquê? 

i. Definição dos objetivos e das ações previstas para os atingir;  

ii. O que se pretende atingir e porquê? 

iii.  Qual é o público-alvo (A quem nos dirigimos)? Com que efeitos? 

iv. Que resultados se pretende atingir e em quanto tempo? 

c. Como? 

i. Organização do projeto; 

ii. Quais os recursos e meios necessários para a execução do projeto? 

iii. Como se vão conseguir esses recursos? 

iv. Que tarefas são necessárias realizar? 

v.  Quais as datas previsíveis para a realização das várias tarefas? 

vi. Como serão agendadas e organizadas as reuniões de balanço controlo?  

5. Iniciar a preparação da apresentação, preferencialmente interativa, para a próxima aula. Os/as alunos/as 

podem ter como exemplo o programa televisivo “Shark Tank”.  
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  Domínio Empreendedorismo 

 
  

Tema/ Subtema Empreendedorismo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05  

 

Informação de Apoio à Sessão 
(retirado de Guião de Educação para o Empreendedorismo, Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular – Ministério da Educação) 

 

Definição de conceitos 

• Empreendedorismo –refere-se a uma capacidade individual para colocar as ideias em prática. Requer criatividade, inovação e o assumir de riscos, 

bem como a capacidade para planear e gerir projetos com vista a atingir determinados objetivos (Comissão Europeia – Educação e Cultura, 2005); é 

fundamentalmente a capacidade e o desejo de agir consciente, determinado e voluntário, tendente a obter uma mudança  

 

• Ato de Empreender – “revela-se numa atitude dinâmica perante a realidade, em que, face a determinados contextos internos ou externos, se imaginam 

respostas de modificação dessa realidade. É por isso que se associa, regra geral, o empreendedorismo à inovação, pois o/a empreendedor/a tende a 

realizar as suas ações de forma diferente, para obter resultados diferentes e, nesse processo de inovação, está a desconstruir a realidade para a 

recriar. “ 

 

Tipos de Empreendedorismo:  

• Empresarial; 

• Cooperativo; 

• Social; 

• Digital.  

 

Perfil do empreendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versátil Análise/Capacidade de observação 

Criativo Assumir riscos- zona de conforto 

Proativo Adaptabilidade 

Pensamento Crítico Orientação para o serviço 

Resiliência Assertividade 
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  Domínio Empreendedorismo 

 
  

Tema/ Subtema Empreendedorismo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05  
 

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Encontro comigo!” 
10 min. Folhas brancas 

Desenvolvimento 
1. Continuação da atividade: “Eu também sou empreendedor” 

-  Apresentação da empresa/ ideia inovadora/ produto criada;  
40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade e quais as dificuldades sentidas;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

 

“Ser empreendedor II” 

Objetivos gerais 

• Compreender o que é o empreendedorismo; 

• Compreender o que é ser empreendedor;  

• Aumentar o sentido de eficácia e participação.  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Atenção e concentração; 

• Autocontrolo e motivação;  

• Criatividade e inovação;  

• Pensamento divergente; 

• Resistência ao fracasso.  
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  Domínio Empreendedorismo 

 
  

Tema/ Subtema Empreendedorismo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05 
 

Momento PRO 

“Encontro comigo” 

Objetivos: 

• Desenvolver a coesão grupal e o 

sentido de grupo;  

• Desenvolver o 1.º pilar de 

inteligência emocional - 

autoconhecimento;  

• Desenvolver a criatividade e 

pensamento divergente.  

 

Descrição da dinâmica: 

1. Sentar ou deitar numa posição confortável. Fechar os olhos.  

2. Começa por tomar consciência da tua respiração e do movimento corporal da respiração. Inspira, sente o 

ar a entrar… enche os pulmões de ar até começares a expirar;  

3. Agora observa como te sentes. Que emoção estás a sentir? Consegues compreender que situação te fez 

sentir isso?  

4. Quando percebermos o que motivou essa emoção ou sentimento trá-lo para a tua mente. Que gostavas de 

fazer em relação a ele? Queres manter esse sentimento ou, por outro lado, gostavas que ele desaparecesse 

ou se alterasse? Percebe o que podes fazer em relação a essa emoção ou sentimento e imagina-te a realizá-

lo;  

5. Se ajudar podes imaginar essa emoção/sentimento dentro de uma bola de sabão. Observa essa bola de 

sabão e deixa-a seguir o seu caminho;  

6. Volta a inspirar sentindo-te agora mais tranquilo e certo daquilo que podes fazer para te sentires bem. 

Expira. Devagar volta a abrir os olhos e, lentamente, podes esticar ou espreguiçar o corpo durante uns 

momentos.  
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  Domínio Empreendedorismo 

 
  

Tema/ Subtema Empreendedorismo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05 
 

“Eu também sou empreendedor II” 

 
Objetivos: 

• Compreender o que é o 

empreendedorismo; 

• Compreender o que é ser empreendedor;  

• Aumentar o sentido de eficácia e 

participação. 

Descrição da dinâmica: 

1. Terminar a preparação das apresentações iniciadas na sessão anterior;  

2. Apresentar as ideias inovadores, de produto ou de empresa criadas por grupo;  

3. Os restantes grupos devem escolher um porta-voz para que dê uma opinião fundamentada e 

construtiva sobre as ideias apresentadas.  
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  Domínio Voluntariado 

 
  

Tema/ Subtema Voluntariado   

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05  

          

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Atenção ao próximo!  
10 min. Folhas brancas 

Desenvolvimento 

1. Introdução ao conceito voluntariado e do que é ser voluntário” 

- Visualizar o vídeo: “Solidariedade é um dom !!! Vídeo reflexivo e motivacional” - 

https://www.youtube.com/watch?v=2Pi6gouTIIQ (disponível no Youtube) 

2. Atividade: “As três nações”;  

40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade e quais as dificuldades sentidas; 

- Compreender a relação entre voluntariado e solidariedade; 

- Foi fácil perceber as necessidades dos outros grupos? 

- Qual a relação da atividade com a realidade?  

- De que outras formas podemos ser voluntários?  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

“Somos todos voluntários!” 

Objetivos gerais 
• Conhecer e refletir sobre os conceitos de voluntariado;  

• Compreender o que é um voluntário;  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Atenção e concentração; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Compaixão e solidariedade 

• Empatia   

https://www.youtube.com/watch?v=2Pi6gouTIIQ
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  Domínio Voluntariado 

 
  

Tema/ Subtema Voluntariado   

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05  

 

Momento PRO 

“Atenção ao próximo” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver o 1.º e o 3.º pilar de 

inteligência emocional – 

autoconhecimento e empatia; 

• Promover atitudes empáticas e 

compassivas; 

• Desenvolver a atenção;   

• Desenvolver a criatividade.  

 

Descrição da dinâmica: 

1. Formar pares e distribuir uma folha branca por cada aluno/a;  

2. Pedir para dobrar a folha a meio;  

3. Dizer aos/às alunos/as que têm de desenhar metade da cara do/a seu/sua colega. A outra metade 

será completada pelo próprio/própria;  

4. Pedir aos alunos que atentem nas características faciais do/a colega e tentem, dentro das capacidades 

artísticas de cada um, reproduzi-las da melhor forma;  

5. Observar o resultado final;  

6. Fazer o debriefing questionando quais as características que nunca tinham reparado no/a colega, 

porque não o fazemos, e na importância de prestar atenção ao outro. Focar também na 

individualidade, isto é, características de cada um, e em como a diferença é algo complementar em 

qualquer grupo.  
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  Domínio Voluntariado 

 
  

Tema/ Subtema Voluntariado   

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05 
 

 

“As três nações” 

 
Objetivos: 

• Conhecer e refletir sobre os conceitos de 

voluntariado;  

• Compreender o que é um voluntário 

Descrição da dinâmica: 

1. Fazer um brainstorming breve sobre o que é o voluntariado e o que é ser voluntário; 

2. Visualizar o vídeo “Solidariedade é um dom”;  

3. Formar três grupos;  

4. É atribuído um país a cada grupo; cada país tem diferentes recursos, por exemplo, comida, 

eletricidade, indústria, água potável, roupas, entre outros;  

5. Há medida que a atividade decorre, o/a dinamizador/a expõe novos desenvolvimentos, como por 

exemplo, que um dos recursos de determinado país está a esgotar, um dos países sofreu uma 

catástrofe natural, entre outros. Todos os países com um quantidade de 100 recursos;  

6. Os três países e os seus recursos são:  

a. Vietname – arroz, roupas e telemóveis; 

b. Brasil – açúcar, café e ouro;  

c. Alemanha – carros, medicina e água potável. 

Nota: podem ser adicionados outros ou mais recursos.  

7. Após a exposição dos problemas, deixar cada grupo falar entre si, organizar-se e orientar a ajuda 

que outro país pode vir a necessitar.  
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  Domínio Voluntariado 

 
  

Tema/ Subtema Voluntariado   

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05  

 

Informação de Apoio à Sessão 
(retirado de https://cidadania.dge.mec.pt/voluntariado/o-que-e-o-voluntariado ) 

 

Definição de conceitos 

 

• Voluntariado - “conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, 

programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades 

públicas ou privadas.” (art.º 2.º da Lei n.º 71/98, de 3 de novembro);  

- É um movimento que mobiliza em todo o mundo um grande número de jovens e de adultos, sendo um instrumento de participação da 

sociedade civil nos mais diversos domínios de atividade. Esta prática não se restringe ao campo social, mas alarga-se à cultura, à educação, 

à justiça, ao ambiente, ao desporto e a outras dimensões do nosso quotidiano e tem vindo a responder às questões que continuamente 

emergem do tecido social, económico ou político. Sempre que uma instituição educativa promove atividades de voluntariado, mediadas 

e animadas pela escola e/ou por outras organizações públicas e privadas, oferece aos seus alunos a oportunidade de participar 

ativamente na construção de uma sociedade mais coesa e mais solidária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cidadania.dge.mec.pt/voluntariado/o-que-e-o-voluntariado
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  Domínio Voluntariado 

 
  

Tema/ Subtema Voluntariado   

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS05  

            

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Agradecer;  
10 min.  

Desenvolvimento 1. Atividade: “O voluntariado na prática”;  40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O voluntariado como promotor do desenvolvimento de competências para a vida;  

- O voluntariado como experiência de vida;  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Voluntariado na prática” 

Objetivos gerais 
• Conhecer práticas de voluntariado;  

• Conhecer o Erasmus+ e o Corpo Europeu de Solidariedade (CES);  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Atenção e concentração; 

• Relacionamento interpessoal;  
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  Domínio Voluntariado 

 
  

Tema/ Subtema Voluntariado   

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS05 
 

Momento PRO 

 

“Agradecer” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver o 1.º e o 3.º pilar de 

inteligência emocional – 

autoconhecimento e empatia; 

• Promover atitudes empáticas e 

compassivas;  

 

Descrição da dinâmica: 

1. Senta-te confortavelmente, com as costas direitas. Fecha os olhos. Faz uma inspiração e uma 

expiração longa e profunda.  

2. Pensa agora no teu dia e nas pessoas que te rodeiam. Inspira… e expira…  

3. Observa agora se há alguém a quem gostavas de agradecer e/ou dar um elogio?  

4. Calmamente vai abrindo os olhos. Se a pessoa a quem queres agradecer e/ou dar um elogio estiver 

nesta sala, podes levantar-te e ir ao pé dela/e agradecer e/ou dar-lhe um elogio. Se não estiver 

aproveita este momento para lhe escrever uma mensagem de agradecimento ou com um elogio.  
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  Domínio Voluntariado 

 
  

Tema/ Subtema Voluntariado   

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS05 
 

 

“O voluntariado na prática!” 

 
Objetivos: 

• Conhecer práticas de voluntariado;  

• Conhecer o Erasmus+ e o Corpo Europeu 

de Solidariedade (CES); 

Descrição da dinâmica: 

1.  Convidar uma associação local para falar sobre as suas práticas de voluntariado.  

Preferencialmente deve ser uma associação direcionada para a juventude, e que seja capaz de 

falar sobre o Erasmus+ e o Corpo Europeu de Solidariedade (CES) de forma a divulgar as 

oportunidades europeias para jovens;  
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  Domínio Voluntariado 

 
  

Tema/ Subtema Voluntariado   

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS05  

Informação Complementar à Sessão 

Links/ Recursos de Apoio:  

• Erasmus+ - https://www.erasmusmais.pt/  

• Corpo Europeu de Solidariedade 

- https://europa.eu/youth/solidarity_pt 

- https://www.europasolidaria.pt/pt/  

 

 

https://www.erasmusmais.pt/
https://europa.eu/youth/solidarity_pt
https://www.europasolidaria.pt/pt/


outros temas
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  Domínio Outros 

 
  

Tema/ Subtema Bullying e Gestão de conflitos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- “Inspira… Expira…” 
10 min. 

Papel 

 Caneta/lápis 

Desenvolvimento 
1. Reflexão breve sobre o que é o bullying e as suas consequências 

2. Atividade: “Não rebentes o balão!”  
40 min. 

Balões 

Palitos 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiste durante o jogo? 

- O que significa o balão e o palito? 

- A importância de respeitar o espaço, opiniões e diferenças dos outros;  

- Não usar argumentos, palavras, etc. para magoar os outros mesmo quando há motivos;   

- O que aprenderam com este jogo? 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

 

“Respeitinho é muito lindo” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver competências de Inteligência Emocional; 

• Compreender o que é o bullying e as suas consequências; 

• Desenvolver estratégias de gestão de conflitos.  

Competências a desenvolver 

• Autocontrolo; 

• Empatia; 

• Atenção e concentração; 

• Capacidade de reflexão e análise.  
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  Domínio Outros 

 
  

Tema/ Subtema Bullying e Gestão de conflitos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

 

Momento PRO 

Inspira… expira… 

 
Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness; 

• Desenvolver a capacidade de atenção 

e concentração;  

• Desenvolver o 2.º pilar de inteligência 

emocional - autocontrolo;  

• Desenvolver o 3.º pilar de inteligência 

emocional – empatia;  

• Desenvolver flexibilidade cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos alunos para se sentarem de forma confortável com as costas direitas. Fechar os olhos;  

2. Deixa a atenção repousar na zona dos pés, mexendo os pés e os dedos dos pés. Deixa-os relaxar. Se for útil 

imagina que da zona dos pés existem umas raízes que ligam à terra, e da terra vem uma energia de relaxamento 

que entra pelos pés; sente os pés a relaxar;  

3.  Deixa essa energia subir pelos tornozelos, a barriga das pernas, os joelhos… E relaxa toda a parte inferior das 

pernas. Continua a subir e deixa relaxar as ancas e toda a zona das pernas.  

4. Permite que o relaxamento suba até ao tronco. Relaxa a barriga, o estômago, o peito… permite que também as 

costas possam relaxar. Desde a parte inferior à parte superior;  

5. Sobe agora até aos ombros e deixa-os relaxar como se estivessem a derreter. Deixa o relaxamento estender-se 

para os braços, desde o ombro até ao cotovelo, às mãos, e aos dedos… deixa toda a zona do braço a relaxar. 

6. Na próxima inspiração deixa o relaxamento subir até ao pescoço, à garganta, e ao maxilar. E relaxa toda essa zona. 

Deixa o relaxamento expandir-se pela face, pela boca, pelo nariz, as bochechas, os olhos, a testa, e as orelhas. 

Deixa toda a zona da cabeça relaxar, notando se existe alguma parte do corpo que ainda tenha alguma tensão e 

pode ser convidada a relaxar.  

7. Quando todo o corpo estiver o mais relaxado possível, deixa a atenção repousar na zona do coração. Sem esforço. 

Nesse sítio seguro que é o teu coração. Observa o que ele sente e o que te diz. Fica aí o tempo que precisares. 

Quando te sentires preparado/a abres os olhos lentamente.  
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  Domínio Outros 

 
  

Tema/ Subtema Bullying e Gestão de conflitos  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04 CS026, CS010  

 

 “Não rebentes o balão!” 
 

Objetivos: 

• Compreender o que é o bullying e as suas 

consequências; 

• Desenvolver estratégias de gestão de conflitos. 

Descrição da dinâmica: 

1. Fazer um brainstorming breve sobre o que é o bullying e as suas consequências; 

2. Distribuir um balão e um palito por cada aluno. Realizar a atividade no exterior; 

3. Dizer ao alunos, sendo esta a única indicação dada até ao fim da dinâmica: “Quando disser 

três têm de chegar até mim o mais rápido possível e com o balão cheio”; 

4. Regressar à sala e realizar o debriefing da atividade.  
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  Domínio Outros 

 
  

Tema/ Subtema Adolescência e a pressão dos pares 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS05  
 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Ouve-te a ti próprio/a! 
10 min.  

Desenvolvimento 

1. Atividade – 1,2,3 ação! Agora o que faço?  

a. Debate e/ou Role Playing baseado em várias situações sobre adolescência, 

pressão dos pares, comunicação, e a escola.  

40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que sentiram? 

- Foi fácil ou difícil encontrar soluções? Porquê? 

- Qual a relação destas situações com a realidade? 

- Será que podemos levar as soluções encontradas para o dia-a-dia?  

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

“À procura de… mim ou de aprovação?” 

Objetivos gerais 

• Compreender a importância dos pares na adolescência; 

• Consciencializar para a pressão negativa dos pares; 

• Desenvolvimento da inteligência emocional.  

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Pensamento crítico. 

• Atenção e Concentração; 

• Autoconhecimento; 

• Confiança 

• Relacionamento interpessoal.  
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  Domínio Outros 

 
  

Tema/ Subtema Adolescência e a pressão dos pares 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS05 
 

Momento PRO 

Ouve-te a ti próprio/a!  
 

Objetivos: 

• Desenvolver competências 

de mindfulness (estar no 

presente); 

• Desenvolver o 

autoconhecimento; 

• Desenvolver a identificação 

emocional;  

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Começa por inspirar e reparar como o corpo absorve o ar fresco, e ao expirar repara como os 

músculos suavizam e se soltam. Sente o corpo a começar a pesar e quando voltares a expirar, se 

quiseres, fecha lentamente os olhos. E por um momento não faças nada. Aprecia a sensação de estar 

parado, de estar imóvel… 

2. Começa por reparar nas sensações físicas do corpo, na respiração e na sua movimentação… sente 

também o corpo a pressionar o assento, e começa a perceber como é que o teu corpo se sente hoje. 

É uma sensação de peso ou de leveza no corpo? Há uma sensação de inquietação ou de sossego?  

3. Depois começa por observar aquilo que sentes. Como te sentes hoje? Podes sentir que uma emoção 

é mais forte que outra, ou podes sentir várias ao mesmo tempo;  

4. Sem julgar apenas observa… e observa o que essa emoção te diz, o que te quer comunicar… e tenta 

não julgar, pois ela tem uma mensagem para te entregar;  

5. Guarda essa mensagem e volta a levar a tua atenção á respiração;  

6. Inspira… expira… e lentamente vai abrindo os olhos.   
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  Domínio Outros 

 
  

Tema/ Subtema Adolescência e a pressão dos pares 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS05 
 

“1,2,3 ação! Agora o que faço? 

 
Objetivos: 

• Compreender a importância dos pares na 

adolescência; 

• Consciencializar para a pressão negativa dos 

pares 

Descrição da dinâmica: 

1. Formar no máximo 5 grupos; 

2. Atribuir uma situação a cada grupo (ver situações abaixo);  

3. Os/as alunos/as têm de encontrar uma solução para cada uma das situações e 

apresentá-la aos restantes colegas, com recurso à técnica role playing;  

4. Fazer o debriefing da atividade. 
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  Domínio Outros 

 
  

Tema/ Subtema Adolescência e a pressão dos pares 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS05  

Informação de Apoio à sessão  

 

O João não gosta de beber, mas os seus amigos insistem para que ele beba.  

O que é que o João deve fazer? 

O amigo do Mário não quer ir às aulas e incentiva o Mário a faltar com ele. O Mário tira notas medianas, e 

quer muito melhorar as suas notas. A vontade de faltar com o seu amigo é grande.  

O que é que o Mário deve fazer? 

Todas as amigas da Joana gostam de curtir com os rapazes. A Joana não gosta muito de curtir com 

alguém só porque sim, mas as amigas estão sempre a gozar com ela para que experimente e conheça 

mais rapazes. A Joana não se sente muito confortável com esta situação. 

O que é que a Joana deve fazer? 

O José, a Maria, a Laura, e o Pedro eram os melhores alunos da turma. Mas devido ao comportamento da 

turma têm vindo a adotar os mesmos comportamentos. Por consequência as suas notas têm descido e o 

seu comportamento não corresponde ao esperado. Não é fácil manter os nossos ideais quando a 

confusão se instala… O que é que estes alunos podem fazer? 

Em todos os intervalos, um grupo de alunos é chamado à atenção devido à sua linguagem agressiva 

(insultos entre si, asneiras, etc.). Os alunos acham piada e fazem ainda pior, não tendo em consideração 

os sentimentos e pontos de vista das outras pessoas.  

O que achas desta situação? E como poderiam mudá-la? 



sessões extra

187



188



 

189 
 

  Domínio Apresentação  

 
  

Tema/ Subtema Apresentação 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05, CS06  

 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Apresentação da Iniciativa; 

a.  O que é? 

b. Como vai intervir? 

c. O que é a inteligência emocional e as 6 emoções básicas;  

2. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

“Aprender a respirar” (Anexo 1) 

10 min.  

Desenvolvimento 

1. Ordena-te!  

e/ou1 

2. “Sou especial porque…” 

40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão:  

- Como se sentiram?  

- Quais as maiores dificuldades que sentiram?  

- Como foi trabalhar em equipa?  

- É fácil reconhecermos aquilo que sentimos e as nossas qualidades?  

 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 
1 Adequar consoante a duração da sessão.  

“Olá, tudo bem?” 

Temática Apresentação 

Objetivos gerais 

• Apresentação da iniciativa Emoaction – Emoção em Ação; 

• Auto e hétero apresentação;  

• Introdução à inteligência emocional;  

Competências a desenvolver 

• Autoconhecimento 

• Coesão grupal;  

• Relacionamento interpessoal; 
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  Domínio Apresentação  

 
  

Tema/ Subtema Apresentação 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05, CS06  

 

Momento PRO 

Aprender a respirar 
 

Objetivos: 

• Desenvolver competências 

de mindfulness (estar no 

presente); 

• Desenvolver a capacidade de 

atenção e concentração; 

• Desenvolver flexibilidade 

cognitiva. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1- Sentar numa posição confortável e fechar os olhos;  

2- Pedir para inspirar calmamente, até começar a expirar.;  

3- Repetir focando em todo o processo de respiração: “Inspira, sente o ar a entrar e observa todo o processo – 

o peito sobe, a barriga cresce- até que começas a expirar e volta a observar todo o processo, agora de saída 

de ar – a barriga desce, o peito desce até que o ar sai todo pelas tuas narinas”. Repetir uma vez.  

4- Voltar à respiração normal e notar se há alguma diferença no teu corpo: “Como te sentes? Há diferenças no 

teu corpo? E no teu humor/ estado de espírito?”;  

5- Devagar vai abrindo os olhos, rodar os pulsos e os tornozelos e espreguiçar o corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 
 

  Domínio Apresentação  

 
  

Tema/ Subtema Apresentação 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05, CS06  

 

“Ordena-te!” 

 

Objetivos: 

• Auto e hétero apresentação; 

• Promover o autoconhecimento e a 

autoestima 

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir aos participantes para dizer o seu nome;  

2. De seguida, pedir para se levantarem e para se organizarem por ordem alfabética;  

Sugestão: se houver tempo realizar uma nova ronda onde têm de se organizar por idades, por altura, ou 

outra característica.   

 

“Sou especial porque…” 

1. Formar um círculo; 

2. Cada pessoa tem de dizer uma coisa pela qual acha que é especial;  

3. Se alguém do grupo se identificar com essa pessoa, senta-se no seu colo; se forem várias pessoas, 

sentam-se todas umas em cima das outras;  

4. Fazer uma ronda onde todos dizem porque se acham especiais. 

 

Observação: O objetivo é tentar desenvolver o sentimento de pertença e o seu lugar no grupo, enquanto é 

desenvolvida a autoconsciência e a autoestima.  
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  Domínio Apresentação  

 
  

Tema/ Subtema Apresentação 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05, CS06  
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  Domínio Encerramento 

 
  

Tema/ Subtema Avaliação da Parceria  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05, CS06  

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
3. Momento PRO (Parar, respirar e observar): 

- Bingo!  
10 min. 

Anexo 23 – 

questões e cartas 

para o Bingo 

Desenvolvimento 
1. Atividade de avaliação da parceria da iniciativa Emoaction- Emoção em Ação com as aulas de 

Cidadania e Desenvolvimento  
30 min. Folhas de papel 

Integração 

3. Avaliação da sessão com cartões emoji; 

- Dar um set de 6 emojis a cada participante; 

- Fazer as seguintes aos participantes, os quais têm de avaliar com o emoji:  

Como foi a sessão? 

Como se sentem por o Emoaction terminar?  

Em geral, o que sentiram sobre esta iniciativa?   

10 min. 

Cartões com 

Emojis 

Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Diz-me o que achaste!” 

Objetivos gerais • Auto e heteroavaliação 

• Avaliação satisfação parceria aula cidadania com projeto EmoAction 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Pensamento crítico. 

• Atenção e Concentração; 

• Autoconhecimento 
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  Domínio Encerramento 

 
  

Tema/ Subtema Avaliação da Parceria  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05, CS06 
 

Momento PRO 

Bingo 
Objetivos: 

• Desenvolver o autoconhecimento; 

• Desenvolver a identificação emocional;  

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

6- Cada participante tem um cartão de bingo com letras (em vez de números). 

O/A facilitador/a terá diferentes papéis, cada um com uma letra e diferentes 

frases – ver Anexo 3;  

7- Aleatoriamente, o/a facilitador/a tira um dos papéis, diz qual a letra 

associada e lê a frase; 

8- Os participantes devem fazer uma cruz ou riscar a letra que saiu se a 

tiverem no seu cartão e se concordarem com a frase; 

9- Por exemplo:  

a. A: Estou mais consciente da como reconhecer as minhas emoções → 

Se o/a participante tiver a letra A no seu cartão e concordar com a 

frase faz uma cruz no seu cartão de bingo; 

10- Consoante o tempo disponível, o jogo pode terminar quando alguém 

completar uma linha ou tiver o cartão de bingo.  
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  Domínio Encerramento 

 
  

Tema/ Subtema Avaliação da Parceria  

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05, CS06 
 

 

“Vamos avaliar”  

 
Objetivos: 

• Auto e heteroavaliação 

• Avaliação satisfação parceria aula cidadania com 

projeto EmoAction 

Descrição da dinâmica: 

1. Distribuir uma folha de papel pelos participantes; 

2. Pedir para dividir em quatro partes (dividir a meio, voltar a dividir a meio e abrir a folha 

novamente); 

3. Em cada quadrado escrevem as seguintes frases:  

a. O melhor momento do ano com o Emoaction foi… 

b. A minha atividade favorita foi… e a que menos gostei foi …. 

c. Com o Emoaction aprendi a… 

d. Numa emoção o Emoaction foi… 

4. Os/ As participantes têm de escrever uma frase e/ou desenhar algo que represente as suas 

respostas e, sempre que possível, atribuir uma das 6 emoções básicas a cada frase.   

 

 

 

 

 

 

 



 

196 
 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXOS

197



Modelo Relatório - Atualização periódica aos diretores de turma
Avaliação da Satisfação - Semáforo em Ação
Questionário de avaliação diagnóstica
Direitos Humanos
Direito ao Bingo - Bingo sobre os Direitos Humanos
Contorno Corpo Homem e Mulher
Mapa Mundo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Jogo ODS - cartões com perguntas
Powerpoint sobre as alterações climáticas (QR Code de acesso a pasta partilhada)
Powerpoint sobre alimentação saudável (QR Code de acesso a pasta partilhada)
Emoção versus sentimento
Tabela correspondência entre emoções e sentimentos
Powerpoint sobre a sexualidade (QR Code de acesso a pasta partilhada)
Características físicas e psicológicas da adolescência
Jogo: "Descobre o infiltrado!"
Powerpoint "Europe in a nutshell" (QR Code de acesso a pasta partilhada)
Estrelas União Europeia (UE)
Etapas de Construção da União Europeia
Jogo "Mantém-te à tona!"
Competências Alunos Séc. XXI
Tipos de Riscos Psicossociais - frases
Questões e Cartas para Bingo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lista de Anexos/material de apoio
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Turma   

 
Escola   

Diretor/a de Turma        

Nº de sessões realizadas   

RELATÓRIO 1.º/2.º/3.º PERÍODO 

Cumprimento de 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesão/relação 

com a turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

Articulação com 

os/as Diretores/as 

de Turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras observações 

 

 

 

 Data:      
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SEMÁFORO EM AÇÃO 
 
Escola:                                                                                              Turma:  

 

 

NÃO GOSTEI            ASSIM-  ASSIM                               ADOREI 

Nome do/a aluno/a 
Nº da Sessão 

1  2 3 4 5 6 7 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EMOACTION – EMOÇÃO EM AÇÃO 

O presente questionário de avaliação diagnóstica é um dos instrumentos de avaliação do Projeto EMOACTION – 

Emoção em Ação, e tem como principal objetivo recolher, junto das turmas piloto do 2º e 3º ciclo de escolaridade, 

informação sobre o conhecimento emocional de cada aluno. O tempo de aplicação é de 3 a 5 minutos.  

A tua opinião é muito importante e vai permitir percebermos o impacto da nossa intervenção ao longo do ano letivo 

2020/21.  

Obrigada pela tua colaboração!  

A – CARACTERIZAÇÃO  

1. Qual o teu ano de escolaridade? 

 5º ano 

 6º ano 

 7º ano 

 8º ano 

B – Avaliação Diagnóstica  

Numa escala de 1 a 5, em que 1 = “nunca” e 5 = “sempre”, indica o nível com o qual te identificas com as afirmações. 

 1 2 3 4 5 

Autoconhecimento      

1. Identifico facilmente aquilo que sinto      

2. Conheço as 6 emoções básicas      

3. Sinto que me conheço bem      

Autocontrolo      

4. Por vezes sinto que não consigo lidar com as minhas emoções      

5. Sei controlar aquilo que sinto      

6. Descontrolo-me facilmente      

Empatia      

7. Consigo colocar-me no lugar dos outros      

8. Consigo aceitar opiniões e perspetivas diferentes da minha      

9. Tenho dificuldade em aceitar as diferenças dos outros      

Motivação       

10. Sei definir metas e objetivos para atingir aquilo que quero      

11. Quando algo corre mal consigo motivar-me e voltar a tentar      

12. Não tenho motivação (i.e., sonhos, objetivos, falta de vontade)      

Relações Sociais      

13. Entro facilmente em disputas (i.e., conflitos, brigas) com os meus colegas      

14. Sei resolver os conflitos sem recorrer à violência      

15. Sinto que mereço ter respeito pelos meus colegas      
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Declaração Universal dos Direitos Humanos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 

Artigo 1.º - Direito à igualdade 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 

Artigo 2.º - Direito a não ser vítima de discriminação 

1. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 

Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 

religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de 

nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção 

fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da 

naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou 

sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 3.º - Direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal 

Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

 

Artigo 4.º - Liberdade da escravatura 

1. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, 

sob todas as formas, são proibidos. 

Artigo 5.º - Liberdade da tortura e tratamentos desumanos 

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

 

Artigo 6.º - Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica  

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica 

Artigo 7.º - Direito à igualdade perante a lei 

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito 

a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação. 

Artigo 8.º - Direito a um recurso efetivo num tribunal competente 

Toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que 

violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. 

 

Artigo 9.º - Liberdade da detenção e exílio arbitrários 

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10.º - Direito a um julgamento justo 

1. Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente 

julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou 

das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. 

Artigo 11.º - Direito a presunção de inocência até prova em contrário 

1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua 

culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas 

as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. 

2. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não 

constituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não 

será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato 

delituoso foi cometido. 

 

Artigo 12.º - Liberdade da intromissão arbitrária na vida privada 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 

correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa 

tem direito a proteção da lei. 

Artigo 13.º - Direito à liberdade de circulação dentro e fora do país 

1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de 

um Estado. 

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o 

direito de regressar ao seu país. 

Artigo 14.º - Direito a requerer asilo em outro países para fugir à perseguição  

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em 

outros países. 

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por 

crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações 

Unidas. 

 



  
 

 

Artigo 15.º - Direito a uma nacionalidade e liberdade para a mudar 

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. 

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito 

de mudar de nacionalidade. 

Artigo 16.º - Direito a casa e constituir família 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir 

família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o 

casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. 

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos 

futuros esposos. 

3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à 

proteção desta e do Estado. 

Artigo 17.º - Direito à propriedade 

1. Toda a pessoa, individual ou coletivamente, tem direito à propriedade. 

Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. 

Artigo 18.º - Liberdade de pensamento, consciência e religião 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este 

direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade 

de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em 

privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. 

Artigo 19.º - Liberdade de opinião e de expressão 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito 

de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem 

consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. 

 

Artigo 20.º - Liberdade de reunião e de associação 

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. 

Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo 21.º - Direito a participar no governo e em eleições livres 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do 

seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente 

escolhidos. 

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções 

públicas do seu país. 

A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve exprimir-se 

através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com 

voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto. 

Artigo 22.º - Direito à segurança social 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode 

legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, 

graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os 

recursos de cada país. 

Artigo 23.º - Direito ao trabalho e à filiação em sindicatos 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a 

condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o 

desemprego. 

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho 

igual. 

3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que 

lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade 

humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção 

social. 

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se 

filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. 
 

Artigo 24.º - Direito ao repouso e ao lazer 

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma limitação 

razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. 



  
 

 

 

 

Artigo 25.º - Direito a um nível adequado de vida 

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar 

e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda 

quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 

desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros 

casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes 

da sua vontade. 

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. 

Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozam da 

mesma proteção social. 

Artigo 26.º - Direito à educação 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo 

menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 

elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser 

generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em 

plena igualdade, em função do seu mérito. 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 

reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve 

favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 

todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das 

atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. 

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a 

dar aos filhos. 

Artigo 27.º - Direito a participar na vida cultural na comunidade 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos 

benefícios que deste resultam. 

Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer 

produção científica, literária ou artística da sua autoria. 

Artigo 28.º - Direito a uma ordem jurídica que efetive estes direitos 

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano 

internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as 

liberdades enunciados na presente declaração 

Artigo 29.º - Os deveres perante a comunidade são essenciais no 

desenvolvimento da personalidade do individuo  

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é 

possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. 

2. No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém está 

sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a 

promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros 

e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do 

bem-estar numa sociedade democrática. 

3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos 

contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas. 

Artigo 30.º - Liberdade da interferência estatal ou individual no que concerne a 

este direitos 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a 

envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a 

alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e 

liberdades aqui enunciados. 
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Bingo! 

O nome do documento onde se 

encontram os direitos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Um direito que todas as crianças 

devem ter. 

Uma canção/filme/livro sobre 

direitos humanos. 

Um direito negado a algumas 

pessoas no nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

Um direito humano que te tenha 

sido negado.  

Uma organização que defende 

os Direitos Humanos.  

Um dever ou responsabilidade 

que todos/as temos em relação 

aos direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Um exemplo de discriminação.  Um direito por vezes negado às 

mulheres. 

Alguém que luta pelos direitos 

humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Uma violação do direito à vida. Um exemplo de violação de 

privacidade. 

Um direito humano 

frequentemente negado aos/às 

jovens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um grupo/comunidade cujo 

direito à não discriminação seja 

frequentemente violado no teu 

país. 

Um exemplo de violação do 

direito a um ambiente seguro na 

vossa comunidade.  
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 



aNEXO 9



Verifica se o telemóvel tem digitalizador (app ou
através da câmara); 
Aponta para o Qr Code;
Acede à Pasta Partilhada

Instruções de uso do QR Code:
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Verifica se o telemóvel tem digitalizador (app ou
através da câmara); 
Aponta para o Qr Code;
Acede à Pasta Partilhada

Instruções de uso do QR Code:
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Verifica se o telemóvel tem digitalizador (app ou
através da câmara); 
Aponta para o Qr Code;
Acede à Pasta Partilhada

Instruções de uso do QR Code:
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O QUE É A
EMOÇÃO?

É uma reação a um estímulo sensorial

 

 

É de curta duração

 

Tem um valor adaptativo e prepara o
corpo para agir

O QUE É UM
SENTIMENTO?
É gerado a partir das emoções

 

 

É de longa duração

 

É a experiência mental da emoção

Emoções e sentimentos



Aversão

Raiva

Alegria

Medo

Tristeza

contentamento arrependimento

satisfação tranquilidade

desconfiança

perplexidade
Surpresa

Euforia Excitação

entusiasmo

gratidão
Alívio

felicidade
orgulho

Agrado

pânico pavor desespero

aflição receio prEocupação

ansiedade apreensão

horror desprezo desdém

repugnância

nojo relutância

desagrado

fúria cólera
ultraje

exaltação

ira
rancor

ressentimento

indignação

Aborrecimento

choque pasmo espanto

admiração

depressão solidão apatia
abatimento

frustração desânimo
desmotivaçãodesconsolo pena

adaptado do livro: Emoções e sentimentos ilustrados, Paulo moreira, porto editora, pág.46- 47, 106-107, 132-133,154-155, 180-181, 198-199
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ALEGRIA TRISTEZA RAIVA MEDO SURPRESA AVERSÃO 

EUFORIA DEPRESSÃO FÚRIA PÂNICO CHOQUE HORROR 

GRATIDÃO FRUSTRAÇÃO IRA PAVOR PASMO DESPREZO 

ENTUSIASMO DESCONSOLO RANCOR DESESPERO ESPANTO DESDÉM 

EXCITAÇÃO SOLIDÃO CÓLERA AFLIÇÃO PERPLEXIDADE NOJO 

FELICIDADE DESÂNIMO ULTRAJE RECEIO ADMIRAÇÃO RELUTÂNCIA 

ORGULHO PENA EXALTAÇÃO PREOCUPAÇÃO  DESAGRADO 

ALÍVIO APATIA INDIGNAÇÃO ANSIEDADE  REPUGNÂNCIA 

SATISFAÇÃO ARREPENDIMENTO RESSENTIMENTO APREENSÃO   

AGRADO ABATIMENTO ABORRECIMENTO DESCONFIANÇA   



 

TRANQUILIDADE DESMOTIVAÇÃO     

CALMA      

CONTENTAMENTO      
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Verifica se o telemóvel tem digitalizador (app ou
através da câmara); 
Aponta para o Qr Code;
Acede à Pasta Partilhada

Instruções de uso do QR Code:
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BARBA 1ª MENSTRUAÇÃO ACNE 

PÊLO NO PEITO SEIOS CRESCEM 
AUMENTO DA 

TRANSPIRAÇÃO 

CRESCE O PÉNIS E OS 

TESTÍCULOS 

OSSOS DA BACIA 

ALARGAM 
PÊLO PÚBICO 

VOZ MAIS GRAVE 
AUMENTO RÁPIDO DA 

ALTURA 
PÊLO NAS AXILAS 

OMBROS ALARGAM 
MUDANÇA INICIA MAIS 

CEDO (10/11anos) 
MUDANÇAS HORMONAIS 

DESENVOLVIMENTO DA 

MASSA MUSCULAR 

SURGIMENTO DO 

IMPULSO SEXUAL 

MAIS VALOR ÀS 

AMIZADES 

1ªS. EJACULAÇÕES  FLUTUAÇÕES DE HUMOR 

MUDANÇA MAIS TARDIA 

(12/13anos) 
 

ACUMULAÇÃO DE 

GORDURA CORPORAL 
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Notícias para jogo – “Descobre o Infiltrado!” 

Notícia 1  

 

Os computadores são 

afetados por vírus que 

podem danificar o 

sistema operativo. 

 

 

Os computadores são 

afetados por vírus que 

podem danificar o 

sistema operativo. 

 

 

Os computadores são 

afetados por vírus que 

podem danificar o 

sistema operativo. 

 

 

Os computadores são 

afetados por vírus que 

podem danificar o 

sistema operativo. 

 

 

Os computadores são 

afetados por vírus que 

podem danificar o 

sistema operativo. 

 

 

Os computadores são 

afetados por vírus que 

podem danificar o 

sistema operativo. 

 

 

Os computadores são 

afetados por vírus que 

podem danificar o 

sistema operativo. 

 

 

Os computadores são 

afetados por vírus que 

podem danificar o 

sistema operativo. 

 

 

 

2,000,000 de 

computadores foram 

infetados por este vírus 

horrível! 

 

 

 

2,000,000 de 

computadores foram 

infetados por este vírus 

horrível! 

 

 

 

2,000,000 de 

computadores foram 

infetados por este vírus 

horrível! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notícia 2  

 

 

Os jogadores de 

AmongUs querem uma 

nova versão do jogo. 

 

Os jogadores de 

AmongUs querem uma 

nova versão do jogo. 

Os jogadores de 

AmongUs querem uma 

nova versão do jogo. 

Os jogadores de 

AmongUs querem uma 

nova versão do jogo. 

 

Os jogadores de 

AmongUs querem uma 

nova versão do jogo. 

 

Os jogadores de 

AmongUs querem uma 

nova versão do jogo. 

Os jogadores de 

AmongUs querem uma 

nova versão do jogo. 

Os jogadores de 

AmongUs querem uma 

nova versão do jogo. 

 

Nova versão jogo 

AmongUs sai 

brevemente! 

 

 

Nova versão jogo 

AmongUs sai 

brevemente! 

 

Nova versão jogo 

AmongUs sai 

brevemente! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notícia 3 

 

 

Os pais da Maria viajam 

muito devido ao seu 

trabalho e esta é a aluna 

mais viajada de Portugal. 

 

 

Os pais da Maria viajam 

muito devido ao seu 

trabalho e esta é a aluna 

mais viajada de Portugal. 

 

Os pais da Maria viajam 

muito devido ao seu 

trabalho e esta é a aluna 

mais viajada de Portugal. 

 

Os pais da Maria viajam 

muito devido ao seu 

trabalho e esta é a aluna 

mais viajada de Portugal. 

 

Os pais da Maria viajam 

muito devido ao seu 

trabalho e esta é a aluna 

mais viajada de Portugal. 

 

 

Os pais da Maria viajam 

muito devido ao seu 

trabalho e esta é a aluna 

mais viajada de Portugal. 

 

Os pais da Maria viajam 

muito devido ao seu 

trabalho e esta é a aluna 

mais viajada de Portugal. 

 

Os pais da Maria viajam 

muito devido ao seu 

trabalho e esta é a aluna 

mais viajada de Portugal. 

 

 

A Maria é rica e tem a 

mania porque viaja muito. 

  

 

 

A Maria é rica e tem a 

mania porque viaja muito. 

 

 

A Maria é rica e tem a 

mania porque viaja muito 
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Verifica se o telemóvel tem digitalizador (app ou
através da câmara); 
Aponta para o Qr Code;
Acede à Pasta Partilhada

Instruções de uso do QR Code:
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PRINCIPAIS ETAPAS NA CRIAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA 

 

Entre 1945 e 1950, alguns políticos europeus, entre os quais Robert Schuman, iniciaram o processo de 

criação da União Europeia em que atualmente vivemos. 

 

1950, Declaração Schuman: em 9 de maio, Robert Schuman (então ministro dos Negócios Estrangeiros da 

França) propôs que a produção de carvão e aço — as matérias-primas utilizadas na preparação para a 

guerra — fosse gerida em conjunto, para que nenhum país pudesse secretamente armar-se contra os 

outros. «A Europa não se fará de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Far-se-á através de 

realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto.» 

 

1951, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (início): a Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália, o 

Luxemburgo e os Países Baixos acordaram na união das suas indústrias do carvão e do aço. Alguns anos 

mais tarde, os seis países fundadores decidiram alargar a sua cooperação a outros setores económicos. 

1951, Estados Membros - Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos 

O Tratado de Roma foi assinado em 1957, instituindo a Comunidade Económica Europeia. A hostilidade 

mútua foi substituída pela cooperação. 

 

1957, Tratado de Roma: criação da Comunidade Económica Europeia. Os mesmos seis países (Bélgica, 

França, Alemanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos) criaram um mercado comum, que lhes permitiu 

fazer trocas comerciais entre si sem terem de pagar impostos adicionais. Na CEE, o mercado comum 

facilitou a vida às pessoas. Ao longo dos anos, mais países aderiram. Até 1992, o clube estava tão 

diferente e tão mais unido, que decidiu mudar o seu nome para União Europeia (UE). 

 

1973, Estados Membros - Dinamarca, Irlanda e Reino Unido* 

 

1981, Estados Membros – Grécia 

 

1986, Estados Membros – Espanha, Portugal 

 

1987 - ERASMUS 

 

1992, Tratado de Maastricht — criação da União Europeia como a conhecemos hoje: uma união política e 

económica dos países da UE sem controlos nas fronteiras entre a maioria dos países (espaço Schengen, 

1995), uma moeda na maioria dos países (o euro, 2002). 

 

1993, O Mercado Único - foi criado para assegurar a livre circulação de mercadorias, serviços, capital e 

pessoas na UE. Ao eliminar as barreiras técnicas, jurídicas e burocráticas, a UE permitiu aos cidadãos e 

empresas fazer comércio e negócios livremente em toda a UE. Os países da UE e a Suíça, a Noruega, a 

Islândia e o Lichtenstein são membros do mercado («único») comum. 
 

1995 Espaço Schengen - foi criado para que os países da UE deixassem de ter controlos nas suas 

fronteiras. Os cidadãos da UE podem circular livremente neste espaço. O espaço Schengen é composto 

por todos os Estados membros da UE exceto Bulgária, Irlanda, Croácia e Roménia. Os seguintes Estados-

Membros também fazem parte do espaço Schengen: Islândia, Lichtenstein, Noruega e Suíça. 

1995, Estados Membros - Áustria, Finlândia e Suécia 

 



 

 

 

 

2004, Estados Membros - Chéquia, Estónia, Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta, Polónia, Eslovénia, 

Eslováquia 

 

2007, Estados Membros - Bulgária, Roménia 

 

2012 Prémio Nobel da Paz - graças ao seu trabalho incansável em prol da paz, da democracia e dos 

direitos humanos na Europa e no mundo, a União Europeia recebeu o Prémio Nobel da Paz. 

 

2013, Estados Membros - Croácia 
 

 

 

 



aNEXO 20





REGRAS

1. Faz um grupos de 4 pessoas;

2. Cada elemento tem um 
rendimento fixo de 700€;

3. Sempre que passarem pela casa de 
partida recebem novamente o 
rendimento; 

4. Numa folha de regista os teus 
Rendimentos e a as tuas Despesas, 
ou seja, o dinheiro que gastas e 
recebes; 

5. Lança o dado! E começa a 
jogar! 



Extra! Extra! 
O carro avariou. 

Tens de pagar 100€

Começaste a 
poupar água e 

eletricidade na tua 
casa. 

Poupaste 10€! 

É natal, é natal! 
Sorte grande! 
Recebeste 50€

É o teu aniversário 
preferes receber 10€ 
de cada jogador ou 

doar a uma 
instituição sem fins 

lucrativos?

O teu amigo 
esqueceu-se da 

carteira! 
Tiveste de lhe pagar 

o lanche. 
Gastaste 5€

Compras outra vez! 
Gastaste mais 70€

Fizeste asneira, mas 
sabes que a tua mãe 
se derrete com uma 
caixa de bombons e 

flores. São 15€
Vais comprar ou 

enfrentar as 
consequências? 

Férias!!! 
Verifica o teu 

orçamento e vê até 
onde podes ir. 

Aquele 
workshop de 

cupcake já está 
a render! 

Ganhaste 25€! 

PARTIDA / 
CHEGADA

Participaste um 
programa de TV e foste 

o campeão! 
Ganhaste 100€

Parabéns! 
Tiveste 100% no teste, os 
teus pais deram-te 10€

O passe do autocarro 
não se paga sozinho. 

Tens de pagar 30€
da mensalidade. 

O que é da vida sem 
telemóvel e dados 

móveis!?
Não te esqueças de pagar 

os 25€
da mensalidade.

Saiu o teu filme 
favorito no cinema! 
Tens uma decisão a 
tomar. Custa 10€. 

Podes ir?

O teu tio da América 
enviou-te um presente de 
aniversário. Recebe 60€

As canetas e os 
cadernos estão acabar! 

Vais escrever com os 
dedos? 

Compra material 
escolar no valor de 20€

A vizinha pediu ajuda 
para pintar os portões da 
casa. Ela dá-te 20€. Vais? 

Conta da água! 
Paga 40€! 

Se calhar está na hora 
de começar a poupar…

Ding, ding! Inicio do mês.
É hora de pagar a renda. 

Paga 300€

Encontraste 5€ na rua! 
Netinho/a adorado/a!
A avozinha deu-te 20 

tostões 

Vendeste algumas 
roupas numa loja em 

segunda mão. 
Recebes 30€

Grande dilema! Queres ir 
a uma festa, e  todos os 

teus amigos vão! Os teus 
pais disseram que só ias 
se fosses tu a pagar. São 

15€, vais?

Hora de ir às 
compras! 

Gastaste 50€

É verão! Aquele 
concerto que tanto 

querias chegou. 
Conseguiste poupar 
dinheiro para ir? São 

80€

O cabelo já está à 
frente dos olhos, 

tens de ir cortá-lo. 
São 10€. 

O teu melhor amigo 
convidou-te para ir 

jantar. 
Vai custar 15€. Pode 

ir?  

A tua tia vai estar 
fora e disse que se 

levasses o cão a 
passear que te dava 

10€ vais?

Fez-se luz! 
Mas ela não é de 

borla. 
Paga 20€

Saiu aquele 
videojogo que 
tanto querias! 

Custa 65€. Vais 
comprar?

Os teus ténis estragaram-
se! 

Tens uns ténis de marca a 
60€, e outros a 20€. Quais 

podes comprar?  
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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

Competências alunos Séc. XXI
Ministério da Educação
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Stress 
Tenho dificuldade em adormecer. 

Tenho teste e não sei a matéria. 

Estudo a matéria e depois chego ao teste e não me lembro de nada. 
Quando tenho um teste sinto me sempre maldisposto/a. 

Quando acordo sinto me cansada/o 

Irritabilidade e alterações de sono e apetite. 

 
Cultura organizacional-Escola 

Não sou tratado de forma justa na escola. 

Não consigo criar empatia com nenhum/a professor/a e/ou funcionária/o. 

Sinto que não faço parte da escola. 
 

 

Ritmos de Trabalho 

Os meus colegas são sempre muito rápidos a fazer as tarefas 

Faço os meus trabalhos sempre à pressa porque quero terminar ao mesmo 

tempo que os meus colegas. 
 

Controlo 

Não posso dar a minha opinião porque os/as meus/minhas colegas não me 

permitem. 

Sou sempre eu que levo recados na caderneta. 
 

 

Carga de trabalho excessiva 

Nunca tenho tempo para me divertir quando chego da escola. 

Tenho dificuldade em fazer os trabalhos de casa de todas as disciplinas. 

Sinto me muitas vezes cansada/o porque os professores mandam me 

muitos TPCS. 

Sei de colegas de outras escolas que não têm tanto trabalho como eu. 

Sou sempre eu a fazer os trabalhos de grupo. 

 

Assédio Psicológico ou sexual/ Violência 

Os meus colegas chamam-me nomes constantemente. 

Os meus colegas obrigam-me a fazer os trabalhos de casa por eles. 

Os meus colegas fazem chantagem comigo (i.e., se eu os deixar copiar os 

TPCs eles/elas dão me uma carta para o jogo). 

Existe uma má relação entre mim e os meus/minhas colegas. 

Nunca me deixam brincar com eles/elas. 

Tenho sido exposto a violência física. 

Existência de marcas físicas. 



 

 

 

Dificuldade em conciliar a vida familiar com a vida escolar 

Quando estou em casa não tenho tempo para me divertir porque tenho 

muitas tarefas para fazer. 

Sente que o seu trabalho lhe exige muito tempo que acaba por afetar a sua 

vida privada negativamente. 

 

Má gestão de mudanças organizacionais/ Insegurança 

Mudei de escola e não sou aceite. 

Os conflitos não são resolvidos de uma forma justa. 

As minhas coisas desaparecem na escola. 

 

Comunicação ineficaz/ Falta de apoio dos colegas e Professores 

Nas aulas nunca ou quase nunca posso participar porque tenho vergonha. 

Nunca confiam em mim para ajudar a fazer determinada tarefa. 

Oferece aos indivíduos e ao grupo boas oportunidades de desenvolvimento. 
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A: Estou mais consciente da como reconhecer as minhas 

emoções 

B: Se estiver nervoso/a sei melhor como me acalmar, por 

exemplo, através de técnicas de respiração. 

C: Acho que os homens e mulheres devem ter os mesmos 

direitos 
D: Acho que todos os seres humanos são iguais 

E: Gosto de conhecer pessoas de outros países F: Aprendi a respirar melhor 

G: Conheço as 6 emoções básicas 
H: Sinto-me feliz quando é dia de Emoaction – Emoção em 

Ação 

I: Adoro a minha família 
J: Sei como reconhecer notícias e/ou proteger-me nas redes 

sociais 

K: Quando fico surpreendido não tenho como 

esconder/disfarçar 
L: Vou sentir saudades do Emoaction – Emoção em Ação 

M: Sinto aversão/nojo quando não gosto de algumas comidas N: Tenho medo de estar sozinho/a 

O: Aprendi pelo menos uma coisa nova com o Emoaction – 

Emoção em Ação 
P: Quando estou muito zangado sei como me controlar 

Q:  Gostei muito do momento PRO R: Sinto-me fantástico/a quando faço desporto 

S: Sinto-me triste porque o ano escolar está a terminar T: Gosto das atividades do Emoaction- Emoção em Ação 

U: Sinto-me muito feliz quando estou com os meus amigos V: Fico zangado/a quando me tiram as coisas sem autorização 

W: Estou ansioso/a pelo verão X: Tenho medo de que o próximo ano escolar seja muito difícil  

Y: Tenho medo de ir/nadar no mar 
Z: Sei que tenho de respeitar os sentimentos, opiniões e 

formas de estar dos outros 



 

  

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

S C M F 

P K T Q 

O E U B 

W G I X 
 

T Z Q N 

S I K G 

U F R X 

J D E C 
 



 

  

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

T R O J 

L Z V F 

Y W N G 

C B S Q 
 

W M U N 

E O B Z 

P X R S 

Y G T D 
 



 

  

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

W E M G 

A T I V 

B Q C Y 

L X K F 
 

M C S D 

Y F G Q 

N T O A 

L P R Z 
 



 

  

  
 

 

D X U P 

Y T Q H 

L F R G 

K B O Z 
 

X S K I 

A D W B 

M Z E R 

T O G F 
 



ESTAMOS SEMPRE AQUI
CENTRO DE JUVENTUDE DE ÁGUEDA
Praça Conde de Águeda, 3750-101, Águeda, Portugal

+351 234 661 371/ 914998135

geral@psientifica.org  
Geral@cjagueda.pt
 daniela.martins@cjagueda.pt
laetitia.videira@cjagueda.pt

https://www.emoaction.org/




