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Sou criança a crescer

Sempre pronta para aprender

Com sentimento e emoção

Para ser bom cidadão

 

Dentro de mim está um

furacão

Que provoca confusão

É difícil compreender

Já não sei o que fazer!

 

Digo não em vez de sim

E digo sim em vez de não

Por favor olhem para mim

Eu preciso solução!

 

A Alegria faz sorrir

A Tristeza faz chorar

A Raiva explodir

A Repulsa rejeitar

O Medo sem segredo

Devemos partilhar

A Emoção em Ação

Está aqui para ajudar!

 

Sou criança a descobrir

O mundo dentro de mim

Não é fácil mas vou tentar

Viver a vida a sonhar!
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Hino de Emoção em Ação





PRIMEIRO A GRATIDÃO

Ana Moutas
Direção Psientífica e coordenadora Centro de Juventude de Águeda

Emoção em Ação enquanto Atividade de Enriquecimento Curricular

(AEC) surge como um desafio quando, em 2016, os Agrupamentos de

Escolas do Município de Águeda, lançam à Psientífica a possibilidade

de apresentar uma proposta que respondesse às necessidades

sentidas pelos professores, essencialmente no que se refere às

questões do comportamento.

Como gostamos de desafios e o nosso trabalho se foca na procura de

soluções para as problemáticas que a comunidade apresenta, criámos

Emoção em Ação para responder aos Agrupamentos e paralelamente

ter uma intervenção alinhada com as recomendações da OCDE para o

treino de competências sociais e emocionais, e do Ministério da

Educação, focando as competências dos alunos do séc. XXI.

Esta atividade tem sido implementada anualmente em estreita relação

de confiança e abertura com as Escolas, de que muito nos orgulhamos

e a quem estamos imensamente gratos, por podermos atingir um

universo de cerca de 500 crianças por ano letivo.

Pessoalmente, tenho a agradecer a todos aqueles que de alguma

forma integraram a equipa da Psientífica e deixaram a sua marca, a

sua amizade e o seu contributo para o sucesso desta AEC e, desde

2020 até 2023, a Iniciativa EMOACTION - Emoção em Ação.

Continuaremos a trabalhar para corresponder às expetativas de todos

os envolvidos, numa perspetiva contínua de melhoria. 

Que seja um ano cheio de sucesso e vamos embarcar nesta aventura

com o EMO!



A construção do sonho

Catarina Queirós e Rosália Coelho
As mentes por trás do projeto

“Hoje é um dia feliz!”, este é o mote que nos deu alento para sonhar.

Emoção em Ação começou com uma análise das necessidades dos

agrupamentos de escolas e com a reflexão de que forma podíamos

potencializar a nossa experiência e a nossa paixão por questões ligadas à

Psicologia da Educação. Queríamos contribuir para a resolução de um

problema comum, a auto-regulação do comportamento e das

aprendizagens dos alunos e a necessidade de investir na promoção de

competências socioemocionais em crianças. Tínhamos um sonho, assistir

ao crescimento pessoal e emocional dos mais pequenos e vê-los melhorar

as suas relações interpessoais. Trabalhamos movidas pelo entusiasmo de

criar de raíz uma Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC) que fosse

inovadora e promotora da Educação Não-Formal para dar voz às crianças.

Estudamos a melhor forma de articular as suas vivências com as datas

comemorativas do ano civil, para promover aprendizagens significativas

que estimulassem autoconhecimento, autocontrolo, empatia, motivação e

competências sociais. O nosso sonho não se circunscreve à implementação

da AEC, sempre foi o nosso intuito melhorar ano após ano e ver o projeto

crescer. Este crescimento só poderia acontecer com a equipa competente,

motivada e humana, sendo o pilar do crescimento que tivemos deste

projeto e que levou a desafiarmo-nos continuamente para sermos mais

eficazes na nossa missão. Sentimos gratidão pela abertura da comunidade

escolar à valorização das emoções como base estruturante do integral

desenvolvimento humano, e estamos confiantes de que a EmoAction

traduz a nossa experiência, as melhorias técnico-científicas ao longo dos

anos, o impacto do projeto e todas as suas vertentes e o crescimento do

sonho que continuará a mover-nos.



Desde cedo percebemos a importância e o impacto que as emoções

têm em todos nós e, principalmente, nas crianças, em que o seu

mundo emocional ainda se encontra em desenvolvimento. 

Todos sentimos, é certo, mas nem sempre sabemos o que estamos a

sentir, não sabemos como nomear, e não percebemos como acontece

e se manifesta essa emoção ou sentimento, quer física, quer

psicologicamente. As emoções são a nossa bússola, e mesmo sem

termos consciência, estas são uma componente importante das

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

que o aumento da literacia emocional, 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 duas aprovações de candidaturas à Portugal Inovação Social,

uma em 2020/21, e outra em 2022/23, o sonho de levar as emoções a

mais crianças e jovens ganhou asas, através de uma intervenção mais

estruturada e focada nas necessidades emocionais, desde o pré-

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

intervenção estruturada para todos os níveis de escolaridade, testada,

e com elevada aceitação pelas escolas do município que reforça ainda  

mais a nossa certeza de que as emoções podem e devem ser

promovidas e desenvolvidas em qualquer idade e qualquer contexto.  

O sonho ganha asas

Daniela Martins, Laëtitia Videira, e Joana Amaral
Emoagents e Coordenadoras da Iniciativa de Inovação Social 



Os últimos anos letivos desafiaram-nos, enquanto equipa da

Psientífica, a alargar horizontes com as aprovações das candidaturas à

Portugal Inovação Social - POISE (Programa Operacional Inclusão

Social e Emprego). A AEC Emoção em Ação reinventou-se, sendo agora

denominada de EMOACTION - Emoção em Ação, apostamos no

desenvolvimento de uma imagem de marca com a criação de dois

logótipos (um inspirado no desenho de um aluino do 2.º e 3.º ciclo),

onde temos agora um companheiro de viagem, o EMO, um coala, que

é a mascote da iniciativa. 

O Guião de Emoção em Ação também sofreu alterações. O Manual de

Intervenção está agora mais estruturado e neste constam todas as

informações e material necessário à implementação das sessões. Este

manual é uma ferramenta essencial à intervenção no 1.º Ciclo do

Ensino Básico (CEB), e é revisto todos anos antes do início de um novo

ano letivo, para que continuemos a melhorar e a levar às crianças

atividades cada vez mais lúdicas e que ajudem ao desenvolvimento de

competências emocionais e sociais de uma forma divertida.    

Contamos contigo para embarcar nesta viagem com o EMO! 

Vens connosco? 

Alargar horizontes
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Emoção em Ação é uma atividade criada e promovida pela Psientífica e apoiada

pela Câmara Municipal de Águeda, implementada desde 2016 nas Escolas do

Município de Águeda (Agrupamentos de Escolas de Águeda e Agrupamento de

Escolas de Águeda Sul), destinada a crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB).

Enquanto Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC),  Emoaction - Emoção em

Ação visa, por um lado, responder às preocupações dos Agrupamentos de

Escolas no que diz respeito ao comportamento dos alunos, e, por outro lado, ir

ao encontro das recomendações da OCDE (Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Económico) que sugere que a escola deve ensinar

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

que contempla as competências dos alunos do Séc. XXI (ver Anexo 1), definidas

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

saída dos 12 anos de escolaridade obrigatória. Desde 2020, com a aprovação de

duas candidaturas à Portugal Inovação Social, o Emoaction 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.).

Somos uma Associação para a Promoção e Desenvolvimento
Social criada e sediada em Águeda desde 2005. Iniciámos
parceria em 2006 com a Câmara Municipal de Águeda para a
dinamização das AEC e, passados 10 anos, consolidámos o
Centro de Juventude de Águeda. 
Acreditamos numa intervenção contínua que acompanha o
desenvolvimento pessoal e social juvenil desde a infância.  

O caminho já percorrido

Sobre a Psientífica 
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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
1547 alunos

TOTAL

6 anos de implementação
2 Agrupamentos

10 Escolas
294 Turmas
4.635 Alunos

O caminho já percorrido

RECONHECIMENTO

Selo Escola SaudávelMente – Ordem dos Psicólogos Portugueses (2016 e 2019)
Participação no Plano de Ação Local de Águeda Amiga das Crianças (UNICEF, 2016)

Selo Escola Amiga da Criança – Confederação Nacional das Associações de Pais (2018 e 2019)
Poster no Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses (2018)

Poster no Seminário de Psicologia da Educação 
da Direção Geral da Educação (2018)
Prémio BPI Infância La Caixa (2019)

Aprovação da Candidatura ao Portugal Inovação Social - POISE (Programa operacional
inclusão social e emprego), enquanto projeto de inovação social (2020)
Poster nas iii jornadas internacionais do pensamento emocional(2022)

Poster no congresso da ordem dos psicólogos Portugueses (2022)
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Autoconhecimento
Saber o que sentimos, o

quem somos, o que
gostamos, o que queremos e

para onde vamos

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

AS LINHAS QUE NOS GUIAM

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
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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 (ENF) 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 ENF 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, 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 competências

sociais (ver descrição abaixo). 

AS LINHAS QUE NOS GUIAM
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
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5 PILARES DA
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. 

Inteligência Emocional 

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.
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5 PILARES DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL
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.

AS LINHAS QUE NOS GUIAM

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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Apresentação e Introdução (2 Sessões);

1ª Paragem “Para me conhecer” – Autoconhecimento (6 Sessões);
2ª Paragem “Para me controlar” – Autocontrolo (6 Sessões);
3ª Paragem “Todos somos EU: Especiais e Únicos” – Empatia (5
Sessões)
4ª Paragem “Quando eu quero, eu consigo” – Motivação (5 Sessões);
5ª Paragem “Eu e os outros” – Competências Sociais (5 Sessões);

 Encerramento (1 Sessão). 

O  Manual de Intervenção é uma ferramenta essencial à realização das
sessões constituindo-se como um manual estruturado de aplicação prática
onde constam todos os conteúdos a abordar no 1.º CEB. 
Abaixo descreve-se em pormenor a estrutura do manual e das sessões,  da
avaliação e da monitorização a realizar. 

 1. Estrutura do manual
O manual é constituído por 30 sessões, e está organizado pelos 5 pilares
de inteligência emocional: autoconhecimento, autocontrolo/gestão
emocional, empatia, motivação e competências sociais. Cada sessão segue
uma estrutura definida - acolhimento, desenvolvimento e integração - onde
estão contemplados os objetivos e competências a desenvolver, e as
Competências do Aluno do Séc. XXI, do Ministério da Educação, descritas
numa tabela, no canto superior direito de cada sessão. Na parte final do
manual apresentam-se as sessões de reforço, baseadas em dias temáticos,
os anexos e cinco documentos de apoio que objetivam ser uma ferramenta
útil aos/às dinamizadores/as ao longo da implementação da iniciativa. A
última sessão de cada pilar é realizada com recurso a conteúdos digitais,
nomeadamente os vídeos do "João Emoção, à descoberta das emoções",
disponível no Canal de Youtube da Psientífica. 
Ao longo do manual é disponibilizado um QR Code de acesso a uma pasta
do Google Drive com todos os anexos, documentos de apoio, e ainda alguns
materiais de apoio extra, em formato digital. 
A intervenção e implementação da iniciativa faz o seguinte percurso:

Etapa I “Encontro com o Emo”:

Etapa II “As minhas aventuras com o Emo”:

ETAPA III “O Ás das emoções”

O Manual de Intervenção: guia prático

UM ANO DE EMOÇÕES
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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 também realizada a
introdução à temática e a orientação para a dinâmica da sessão;
Desenvolvimento - Dinâmica principal direcionada aos objetivos e
competências propostos;
Integração - Reflexão crítica e consolidação de aprendizagens. Em todas
as sessões são sugeridos alguns tópicos de reflexão;

consolidar aprendizagens; 
concluir dinâmicas das sessões principais; 
assinalar datas/dias comemorativos. 

1.1 Estrutura das sessões
Cada sessão obedece à seguinte estrutura: 

Nota: a última sessão de cada pilar de inteligência emocional, à excepção da sessão de
encerramento, visa consolidar aprendizagens através dos vídeos desenvolvidos no
âmbito da iniciativa Emoaction - Emoção em Ação, disponíveis no Youtube, no canal da
Psientifíca. 

1.2. Sessões de Reforço
As sessões de reforço devem obedecer à mesma estrutura (ver acima), e
aos mesmos objetivos e competências das sessões principais, atuando
como complemento ao desenvolvimento dos cinco pilares de inteligência
emocional. Estas sessões servem assim para:

O Manual de Intervenção: guia prático

UM ANO DE EMOÇÕES
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Reuniões de equipa mensais (EmoAgents) - orientações gerais,
disponibilização de materiais, partilha de experiências sobre a
implementação das sessões, recolha de sugestões de
alteração/melhoria das sessões; 
Atualização periódica aos agrupamentos e professores titulares -
comunicação via e-mail, e envio de  relatórios trimestrais aos
agrupamentos e professores titulares relativamente à
implementação da iniciativa (adesão às atividades, relação com a
turma, etc.) sobre cada turma. 

Avaliação Não formal (durante todo o ano letivo)
Na penúltima sessão de cada pilar é realizada uma avaliação não
formal para perceber se as crianças adquiriram competências
emocionais relativas ao pilar em desenvolvimento. Para isso, é
realizado um desenho e/ou perguntas/dinâmicas simples para
compreender se houve aquisição de conhecimentos ou não.  

Avaliação da satisfação 
Crianças (durante todo o ano letivo)

Semáforo em Ação - no fim de cada sessão cada criança faz
uma avaliação da sessão (Vermelho - não gostou; Amarelo-
assim assim; Verde -gostou/adorou - ver Anexo 2);  

Professores titulares, agrupamentos e equipa Psientífica (pós
intervenção)

Questionário de satisfação e avaliação de resultados pós
intervenção. Os questionários são enviados via Google Forms no
fim do ano letivo e/ou implementação da iniciativa. 

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

3. Avaliação 
A avaliação é um aspeto importante na implementação da iniciativa, pois é
através dela que conseguimos obter indicadores mais fidedignos
relativamente à intervenção e à sua eficácia. 
Esta é constituída por três vertentes de avaliação: 

1.

2.

O Manual de Intervenção: guia prático

UM ANO DE EMOÇÕES
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UM ANO DE EMOÇÕES

Escalas de Avaliação de Competências Emocionais para crianças

1º e 2º ano | Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ-

Port.)

       3. Avaliação formal (pré e pós intervenção)

Tempo de aplicação: 15min.

Idades: 4 aos 17 anos

 

Descrição: Constituída por 25 itens, organizado em 5

subescalas, cada uma composta por 5 itens. As subescalas são:

escala de sintoma emocionais, escala de problemas de

comportamento, escala de hiperatividade, escala de problemas

de relacionamento com os colegas, e escala de comportamento

pró-social. Cada item tem três opções de resposta: "Não é

verdade", "É um pouco verdade", e "É muito verdade". A escala é

aplicada/respondida por pais e professores. 

 

Cotação/Pontuação: a cada item é atribuído um valor e 0 a 1

(ver folha de cotação). A pontuação pode variar de 0 a 40; é

obtida pela soma da pontuação total de todas asa escalas com

exceção da escala pró-social.

 

Nota: Ver Anexo 29.  Avaliação realizada pelos EmoAgents, em formato de hétero

relato,  via  Google Forms.  
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3º e 4º ano | Escala de Avaliação do Conhecimento Emocional
(EACE)
Tempo de aplicação: 20min.
Idades: 5 aos 9 anos
 
Descrição: esta escala é a adaptação portuguesa da Assesment of
Children's Emoions Skills (ACES; Schultz, Izard, & Bear, 2004) e
avalia o conhecimento emocional das crianças. É composta por
três subescalas: expressões faciais (20 itens), situações
emocionais (15 itens) e comportamentos emocionais (15 itens).
Em cada uma das subescalas pretende-se avaliar a capacidade
da criança associar corretamente a cada estímulo (expressão
facial, situação, ou comportamento) um de 5 sentimentos
possíveis: alegria, tristeza, medo, zanga e "normal". Todas as
respostas são dadas na Folha de Respostas. Cada criança
preenche o seu questionário. Na subescala "expressões faciais"
são apresentadas fotografias de  duas crianças (um rapaz e uma
rapariga) . Nas outras duas subescalas são apresentados,
textualmente, comportamentos e situações emocionais.
Aplicação em formato papel e lápis. 
 
Cotação/Pontuação: a pontuação é obtida contabilizando o
número de vezes que cada criança respondeu corretamente
nas 3 escalas aos itens relacionados com a alegria, tristeza,
zanga e medo.
 

Nota: Ver anexo 30. Após a aplicação da escala, os/as dinamizadores/as receberam um
Google Forms, via e-mail, para transpor as suas respostas para formato digital.

O Manual de Intervenção: guia prático

UM ANO DE EMOÇÕES
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O Manual de Intervenção: guia prático

A estrutura da intervenção assenta em metodologias de educação não-
formal, para desenvolver os 5 pilares de inteligência emocional de
forma cumulativa;

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

A última sessão de cada pilar visa consolidar aprendizagens através dos
conteúdos digitais de caráter pedagógico, criados no âmbito da
iniciativa Emoaction - Emoção em Ação, disponíveis no canal de
Youtube, da Psientifíca.

Monitorização contínua, dos facilitadores e respetivas turmas;

Realização de uma Avaliação formal, Avaliação não formal (com entrega
de pulseiras de conclusão de cada pilar), e avaliação da satisfação. 

Resumo Manual de Intervenção:

UM ANO DE EMOÇÕES
Perceção de aumento de competências emocionais das crianças (em
comparação com o ponto inicial);
Perceção de aumento de competências cognitivas das crianças (em
comparação com o ponto inicial);
Satisfação do público alvo direto (crianças) e indireto (professores
titulares, agrupamentos e encarregados de educação) com a
intervenção e com os resultados alcançados (pós intervenção);

3.1. Objetivos da avaliação/metas a alcançar 
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Nr. Sessão 1 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 

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

Temática Apresentação 

Objetivos gerais 
• Auto e hétero apresentação; 

• Apresentação de Emoção em Ação (estabelecimento de regras); 

Competências a desenvolver 

• Comunicação / exposição; 

• Coesão grupal /sentimento de pertença; 

• Comprometimento e interesse 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Boas-vindas; 

2. Definir e treinar com os alunos a entrada na sala; 
10min. 

 

 

Desenvolvimento 

1. Atividade p/ ano de escolaridade:  

1.º/ 2.º/ 3.º/ 4.º Ano: 

- Apresentação do professor; 

- Apresentação dos alunos; 

- Apresentação da AEC EMOACTION- Emoção em Ação; 

- Estabelecimento de Regras.  

40min. Ver abaixo 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Sensibilizar para a importância de todas as emoções (positivas e negativas); 

- Utilidade do Emoaction – Emoção em Ação: ensinar como lidar com as emoções; 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação (ver anexo 2). 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 
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1 A atividade de apresentação pode ser adaptada e/ou alterada sempre que o/a dinamizador/a ache necessário.  

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

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 
1. Apresentação do professor; 

 

2. Apresentação da AEC EMOACTION- Emoção em Ação: 

- Dar a conhecer a AEC e/ou relembrar o(s) seu(s) objetivo(s); 

- Motivar para a AEC Emoaction – Emoção em Ação;  

- Iniciar a introdução ao Momento PRO; 

 

3. Apresentação dos alunos: 

- Colocar os alunos em roda. Após a receção da bola o aluno diz o seu nome e idade. Convidar os alunos a 

fazerem um movimento sobre o que o/a aluno/a está a sentir e/ou falar sobre uma coisa boa do seu dia.  

Por exemplo: “Faz um movimento que nos mostre como te sentes hoje” ou “Hoje é um dia feliz porque...”1; 

 

4. Estabelecimento de Regras: 

- Entrada e saída na sala, respeito pelo outro, colocar dedo no ar, etc. 

Bola 

2.º ANO 

3.º ANO 

 

4.º ANO 
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“Um mundo de emoções para descobrir” 

Temática Apresentação  

Objetivos gerais • Introdução e sensibilização para o tema das emoções; 

Competências a desenvolver 

• Comunicação / exposição; 

• Coesão grupal /sentimento de pertença; 

• Comprometimento e interesse; 

 

Fases Atividades 
 

Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

 

Acolhimento 

1. Momento PRO: Parar, Respirar, Observar  

- Cada aluno/a tem de pensar num gesto/movimento que o/a caracterize (características, gostos, 

hobbies, etc…)2. Depois de todos pensarem num gesto colocar os participantes em roda. Iniciar pedindo 

a um/a aluno/a para dizer o seu nome e realizar o seu gesto. O/A aluno/a seguinte tem de repetir os 

nomes e os gestos de todos/as os/as que se apresentaram antes dela, e de seguida diz o seu nome e 

realiza o seu próprio gesto.  

Nota: se o grupo for grande cada aluno/a repete o nome e o gesto apenas da pessoa anterior.  

 

10min. 
 

 

Desenvolvimento 

2. Atividade p/ ano de escolaridade:  

1.º/ 2.º/ 3.º/ 4.º Ano: 

- “Quantas emoções conhecem?” 

- História “Monstro das Cores” ou “Novelo das emoções” 

- “Que emoções estão a sentir?” 

 

40min. Ver abaixo 

 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- A importância do momento PRO para nos ajudar a estar mais atentos e a acalmar; 

- A importância das emoções para um reconhecimento emocional mais eficaz.  

- O primeiro passo para uma gestão emocional mais eficaz é conhecer as emoções.  

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

 

 
2 Caso esta atividade tenha realizada na aula passada, na atividade de apresentação, podem ser usados os gestos realizados.  

Nr. Sessão 2 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 e CS02 
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3 A História do Monstro das Cores não inclui a Surpresa e a Aversão. Dar exemplos adicionais. A cor do medo também é diferente do atribuído nesta história, pois 

na maioria das vezes é retratada sendo roxa e não preta;  

“Um mundo de emoções para descobrir”  

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 
1. “Quantas emoções conhecem?” 

 - Cada aluno diz uma emoção. Pedir que todos digam uma emoção diferente; 

- Apresentar as 6 emoções básicas e explicar os grupos de emoções e sentimentos (ver Documento da Apoio - 

A) e incluir todas as emoções identificadas pelos alunos nos grupos das emoções básicas; 

- Elaborar com os alunos os potes das emoções: 

▪ Alegria – amarelo;  

▪ Tristeza – azul;  

▪ Medo – roxo;  

▪ Raiva – vermelho;  

▪ Surpresa – laranja;  

▪ Aversão – verde; 

2. História “Monstro das Cores” 

- Seguir link: https://www.youtube.com/watch?v=DKcvHIOR7u4 ou ler a história “Monstro das Cores” (Anexo 3)3 

3.  História “Novelo das Emoções”  

-  Seguir link: https://www.youtube.com/watch?v=MH-G42qLom8  

4.  Que emoções estão a sentir?  

- Disponibilizar pedaços de lã ou papel (uma cor p/ emoção); 

- Cada aluno escolhe a sua cor/emoção e coloca nos potes etiquetados anteriormente.  

6 copos de plástico; 

Marcador 

Lã ou papel colorido; 

Computador; 

Internet; 

Videoprojector 

História “Monstro das 

Cores” (Anexo 3) 

2.º ANO 

3.º ANO 

4.º ANO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DKcvHIOR7u4
https://www.youtube.com/watch?v=MH-G42qLom8
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“Para que serve o sentir? As emoções são nossas amigas” 

Temática Autoconhecimento 

Objetivos gerais 

• Introdução ao conceito de emoção; 

• Compreender o conceito de emoção; 

• Reconhecer a importância e utilidade das emoções; 

Competências a desenvolver 
• Literacia Emocional; 

• Reconhecimento e identificação emocional.  

 

 

Nr. Sessão 3 

Competências Aluno Séc. XXI CS06 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO (Parar, Respirar, Observar)  

Respiração rápida versus Respiração calma: Pedir ao (s) aluno (s) para saltarem durante um minuto. De 

seguida, pedir que coloquem as mãos sobre os seus corações e que fechem os olhos. Pedir que sintam 

os seus batimentos cardíacos, a respiração e prestem atenção a todo o seu corpo. Realizar uma 

respiração profunda. Inspira… expira… e abrir os olhos. Questionar os/as alunos/as como se sentiram;  

10min. 
 

 

Desenvolvimento 

1. Introdução ao conceito de emoção: 

- “O que é uma emoção? Para que servem as emoções?”; 

- O valor adaptativo das emoções; 

- As 6 emoções básicas. Diferença entre emoção e sentimento (apenas para o 3.º e 4.º ano) 

2. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano - “O guia sou eu!” 

2.º ano – Leitura da Banda Desenhada “Os objetivos dos animais”; “Bússola das emoções” 

3.º ano - diferenças entre emoção/sentimentos; quantos sentimentos cabem em cada emoção? 

4.º ano - diferenças entre emoção/sentimentos; Árvore Genealógica das Emoções 

40min. 

“Emoção versus 

Sentimento” 

(Documento de Apoio 

A) 

Integração 

1. Tópicos para reflexão:  

- As emoções são como uma bússola que nos guia para a direita ou para a esquerda, e se devemos 

avançar ou parar/abrandar; as emoções são um guia das nossas ações. 

- A importância de conhecer as emoções e sentimentos; 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 
Semáforo em Ação 

(Anexo 2) 
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“Para que serve o sentir? As emoções são nossas amigas” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Jogo: “O guia sou eu!” 

- Fazer pares e dar um lenço a um dos alunos para vendar os olhos. Apenas um dos alunos venda os 

olhos; 

- O aluno sem os olhos vendados deve guiar o colega através de ordens verbais de modo a chegar ao 

fim do percurso definido. Trocar; 

Sugestão: Esta atividade também pode ser realizada com recurso ao toque (ex. bater no ombro direito para virar à 

direita, ombro esquerdo para virar à esquerda).  

Lenços ou pedaço de tecido para 

vendar os olhos 

Percurso na sala (definir 

previamente) 

2.º ANO 

1. Leitura da Banda Desenhada “Os objetivos dos animais” (Anexo 5, retirado do livro “Emoções e 

Sentimentos Ilustrados, Paulo Moreira, Porto Editora);  

2. Bússola das Emoções 

- Construir/ desenhar uma bússola das emoções (ver modelo – Anexo 6); 

- Pintar e decorar a bússola das emoções e desenhar um ponteiro na emoção que os alunos estão a 

sentir;  

Banda desenhada: 

 “Os objetivos dos animais” (Anexo 

4) 

“A bússola das emoções” (Anexo 5) 

Material de desenho 

3.º ANO 

1. Quantos sentimentos cabem em cada emoção? 

- Utilizar os potes das emoções da sessão anterior; 

- Imprimir e recortar a Tabela “Emoções e Sentimentos” e distribuir pelos alunos aleatoriamente;  

-Identificar a que emoção corresponde cada sentimento e colocar no respectivo pote;  

- Quando colocarem o sentimento no pote podem fazer um gesto ou relatar uma situação em que 

sentiram aquele sentimento; 

Tabela “Emoções e Sentimentos” 

(Anexo 6) 

“Emoção versus Sentimentos” 

(Documento de Apoio A) 

4.º ANO 

 

1. Árvore Genealógica das Emoções 

- Relembrar as 6 emoções básicas e respetiva associação com as 

cores; 

- Construir/Desenhar uma árvore genealógica das emoções com os 

alunos (ver foto de exemplo). A árvore deverá ter pelo menos seis 

ramos, um por cada emoção; 

- Após ser feita e/ou construída a base da árvore das emoções, 

distribuir os sentimentos pelos/as alunos/as (Anexo 6); 

- Identificar com estes a que emoção pertence cada sentimento e atribuir este ao seu respetivo ramo.  
Sugestão: usa a imaginação e a criatividade e faz uma Árvore Genealógica das Emoções personalizada.  

“Emoção versus Sentimentos” 

(Documento de Apoio nº 1) 

Tabela “Emoções e Sentimentos” 

(Anexo 6) 

Material de desenho  

Cola 
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“As 6 emoções Básicas” 

Temática Autoconhecimento 

Objetivos gerais 

• Introdução às emoções básicas; 

• Aprender e distinguir as seis emoções básicas: 

o Alegria, Tristeza, Raiva, Medo, Aversão, Surpresa; 

Competências a desenvolver 
• Identificação emocional; 

• Atenção e concentração.  

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO 

- Senta-te confortavelmente e em silêncio observa que tempo faz dentro de ti. Agora levanta-te começa a 

andar como se estivesse a fazer esse tempo: “Está sol ou está a chover? Como andas quando está sol? E 

quando está a chover?”, “E quando está uma tempestade prestes a chegar? E quando o tempo está calmo”, “E 

na Primavera/Verão ou Outono/Inverno?”.  

10min.  

Desenvolvimento 

1. Relembrar as seis emoções básicas 

- Mostrar as expressões do EMO (Anexo 7) 

- Realizar a associação entre emoção e expressão facial com os alunos; 

2. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano - Jogo da mEMOmoria;  

2.º ano – O Mural das Emoções; 

3.º ano – Qual a minha emoção? 

4.º ano - Eu conheço as emoções! e Estátua das Emoções  

40min. 

EMO – 

expressões faciais 

(Anexo 7) 

 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- “Sabiam que as emoções tinham uma cara?”; 

- A expressão facial (a cara) como facilitador na perceção das emoções dos outros; ajuda-nos a perceber o que 

o outro sente. 

- Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

 

Nr. Sessão 4 

Competências Aluno Séc. XXI CS06 
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“As 6 emoções Básicas” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Jogo da mEMOria 

- Formar grupos (adequar ao número de participantes); 

- Distribuir um baralho por cada grupo e informar sobre as regras do jogo; 

- O/A aluno/a que acertar mais vezes ganha o jogo; 

- Repetir as vezes que quiserem. 

Jogo da memória (Anexo 8) 

2.º ANO 

1. O Mural das Emoções 

- Distribuir uma folha grande ou um bocado de papel de cenário pelos alunos. Se a turma for muito grande 

fazer grupos;  

- Pedir que façam um desenho, em conjunto, sobre o momento PRO: Que tempo fazia dento de ti? Dar 

liberdade criativa aos/às alunos/as para pintar e decorar a gosto; 

- Colar e/ou expor os desenhos dos/as alunos/as. 
Nota: ao longo do ano o mural pode continuar a ser utilizado e completado pelos/as alunos/as. 

Material de desenho 

Tesouras 

Cartolina/ papel de cenário 

Cola 

3.º ANO 

1. Qual a minha emoção? 

- Pedir aos alunos para associarem uma das seis emoções ao seu “estado do tempo”; 

- De seguida fazer máscaras onde desenham a emoção sentida; pode ser desenhada mais do que uma 

emoção; 

- Fazer um baile de máscaras das emoções com os/as alunos/as. 
Sugestão: o “baile de máscaras” pode ser substituído por um pequeno cortejo pela escola para mostrarem as suas 

máscaras. 

Folhas de papel 

Material de desenho 

4.º ANO 

 

1. Eu conheço as emoções! 

- Formar seis grupos; 

- Dar um Cartão de Cidadão (CC) das emoções a cada grupo e preencher; 

- No fim, cada grupo explica a emoção que preencheu à restante turma.  

 

2. “Estátua das emoções” 

- Os alunos circulam pela sala sem tocar em nada. 

- Quando o/a dinamizador/a disser uma das emoções, os/as alunos/as param e imitam essa emoção. 

Modelo CC das Emoções 

(Anexo 9) 

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

Temática Autoconhecimento 

Objetivos gerais • Reconhecer as emoções; 

• Experienciar e analisar a expressão facial das emoções no próprio;  

Competências a desenvolver • Autoconhecimento;  

• Consciência corporal; 

• Comunicação não-verbal; 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO [adaptado de “Os 50 melhores jogos para ajudar ao relaxamento, de Rosemarie Portman”] 

- Ler o texto e executar os movimentos correspondentes: 

“É de manhã cedo. Acordas, bocejas e espreguiças-te (bocejar e espreguiçar). Tomas um duche, debaixo do chuveiro 

(fechar os olhos na direção do jato de água). Lavas e esfregas os braços, primeiro o esquerdo, depois o direito (passar 

a mão direita, de cima para baixo, sobre o braço esquerdo; depois, passar a mão esquerda, de cima para baixo, sobre o 

braço direito). Lavas e esfregas as pernas, primeiro a esquerda, depois a direita (passar as mãos sobre cada uma das 

pernas, de baixo para cima). Sacodes as últimas gotas de água (sacudir a cabeça e o corpo). Estás atrasado. Corres 

para a escola (movimento de corrida). Chegas ofegante (respirar fundo várias vezes profundamente). Acalmas a 

respiração (tornar a respiração mais lenta e uniforme). E acabas por ainda chegar a tempo (assumir uma posição direita 

e firme: baloiçar um pouco os pés, sorrir, olhar amavelmente para a direita e para a esquerda). Estamos prontos para 

começar!”  

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Qual é a emoção?  

2.º ano – “Cubo das emoções e o Jogo: “Macaquinho das emoções” 

3.º ano – Identifica a emoção 

4.º ano - Quem é quem das emoções  

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Questionar: Qual a vossa emoção favorita? De todas as emoções que experimentaram hoje qual a que costumam 

sentir mais vezes? Em que situações?  

1. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação.  

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

Nr. Sessão 5 

Competências Aluno Séc. XXI CS02,CS06, CS10 
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4 O Cubo das Emoções pode levar até duas sessões a ser construído;   
5 Ter atenção às expressões emocionais de cada emoção – ver Documento de Apoio A. Se possível realizar o jogo ao ar livre. 

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

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Qual é a emoção? 

- Formar seis grupos. Cada grupo recebe um puzzle para construir (Anexo 10). Cada puzzle corresponde a 

uma das versões do EMO (uma expressão facial por cada emoção);  

- Analisar a expressão facial da emoção. Exemplo: Este é o Emo quando está com raiva porque tem as 

sobrancelhas em V, a boca semicerrada, etc.; 

- Pedir para imitarem a expressão; 

- Trocar o puzzle entre os grupos. 

Puzzle “Versões do EMO” 

(Anexo 10) 

2.º ANO 

1. Cubo das emoções: 

- Distribuir a folha com o cubo das emoções; um por aluno/a (Anexo 11). Cada aluno/a constrói o seu cubo4; 

 

2. Jogo “Macaquinho de emoções”: 

- Formar grupos de 3 a 4 elementos; 

- Lançar o cubo e imitar a emoção que saiu. O primeiro e mais rápido a imitar corretamente é o vencedor5.   

Cubo das Emoções (Anexo 

11) 

Cola 

Tesouras 

Documento de Apoio A 

3.º ANO 

1. Identifica a emoção  

- Distribuir o Anexo12. Um por aluno;  

- Desenhar caras para cada uma das sobrancelhas/bocas; 

- No fim, pedir aos alunos/as para usarem a sua imaginação e criarem eles sobrancelhas e bocas para os 

colegas completarem.  

“Desenha Caras para estas 

sobrancelhas/bocas” (Anexo 

12) 

4.º ANO 

 

1. Quem é quem das emoções  

- Relembrar as seis emoções básicas e a expressão facial associada a cada uma delas;  

- Pedir aos alunos/as para escolherem uma das emoções;  

- Formar pares. Um de cada vez têm de dar dicas ao seu par de modo a descobrirem qual é a emoção que 

cada um tem;  

- Trocar os pares. 

Sugestão: os/as alunos/as podem construir o seu próprio jogo do “Quem é quem das emoções” – definir regras, 

construir o jogo, etc.  
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“O meu corpo diz como me sinto, e o teu também” 

Temática Autoconhecimento 

Objetivos gerais • Reconhecer as emoções no corpo e na mente; 

Competências a desenvolver 

• Expressão corporal das emoções – reações físicas; 

• Expressão cognitiva das emoções – pensamentos, crenças e estados 

psicológicos. 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO [adaptado de: 1mês Mindful, Luminaris Edições - Cartão “Respiração Mindful”]: 

- Repara no que acontece quando inspiras e expiras. Não existe uma maneira certa ou errada de respirar. Está tudo 

bem! Repara na tua inspiração e sente todo o ar a entrar, até começares a expirar. Agora leva a atenção à tua 

expiração. Consegues notar quando começas a expirar até já não deitares mais ar. Repete o processo uma ou duas 

vezes;  

10min.  

Desenvolvimento 

1. “Como acontecem as emoções?” 

-Questionar os participantes onde sentem as suas emoções (cabeça e/ou corpo) e onde acham que estas acontecem 

(ex. devido aos pensamentos, sensações físicas, expressões).  

- Pode ser realizada uma analogia com uma casa, onde a casa é o nosso cérebro (ver Documento de Apoio D);  

- “As emoções acontecem quando os nossos sentidos (tato, olfato, visão, paladar e audição) detetam estímulos bons 

ou maus. Depois essa mensagem é enviada ao cérebro e lá acontecem muitas faíscas como se fosse um fogo-de-

artifício, que são os nossos neurónios a falar uns com os outros. O nosso corpo ativa-se, os músculos podem contrair 

ou relaxar e a nossa expressão facial muda. E tudo isto é tão rápido que nem damos conta! Fantástico, não é?” 

2. Atividades p/ ano de escolaridade: 

1.º ano – “Dr. das emoções” 

2.º ano – “A mensagem das emoções” 

3.º ano – Explora os sentidos 

4.º ano - História “No meu coração pequenino” e Teatro das Emoções 

40min. 

Funcionamento cerebral 

das emoções (Documento 

de Apoio D) 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Rever funcionamento cerebral das emoções;  

- Valor adaptativo das emoções;  

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

 

10min. 
Semáforo em Ação 

(Anexo 2); 

Nr. Sessão 6 

Competências Aluno Séc. XXI CS04, CS06,CS10 
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“O meu corpo diz como me sinto, e o teu também” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Jogo “Dr. das emoções”:  

- Definir com os/as alunos/as quem será doutor e paciente. Formar pares;  

- O paciente tem de imitar uma das seis emoções básicas;  

- O Doutor das Emoções tem de adivinhar a emoção, analisando o paciente (ex. pensamentos, expressão 

facial e corporal). 
Sugestão: sugerir aos/às alunos/as para imitarem uma situação em que sintam aquela emoção, como por exemplo, 

quando dá um abraço sente-se alegre, quando alguém não que brincar sente-se riste, quando cheira o lixo sente 

aversão, etc.  

 

2.º ANO 

1. “A mensagem das emoções” [adaptado do livro “Emoções e sentimentos Ilustrados”, Paulo Moreira, pás.15] 

- Dar as indicações relativas a cada emoção:  

Raiva – Lutar                                             Aversão – Afastar;  

Tristeza - Abrandar                                  Surpresa- Observar;  

Alegria – Explorar                                     Medo - Fugir 

- Se o/a dinamizador/a disser “Alegria” (emoção), os/as alunos/as têm de fazer gestos como se estivessem 

a explorar (indicação), e assim sucessivamente para cada emoção/indicação. A ordem pode ser invertida: 

o/a dinamizador/a diz primeiro a indicação e os/as aluno/as imitam a emoção. 

 

3.º ANO 

1. Explora os sentidos  

- Após a explicação inicial, motivar os alunos a encontrarem objetos e/ou símbolos que estimulem cada um 

dos 5 sentidos;  

- Questionar como é que aqueles objetos/símbolos os fazem sentir, isto é, que emoção lhes desperta. 
Sugestão: Realizar um jogo do género “Caça ao tesouro/sentido” 

 

4.º ANO 

 

1. História “No meu coração pequenino” de Jo Witek, Editorial Presença 

- Seguir link: https://www.youtube.com/watch?v=26T4Vg1QHjo; 

- Aprofundar o tema do vídeo: personagens, o que acontece, moral da história, o que aprendemos; 

 

2. Teatro das Emoções 

- Fazer um teatro das emoções baseado na história anterior; 

- Encenar e apresentar o teatro. 

- Computador 

- Internet 

- Videoprojector 

- Colunas 

https://www.youtube.com/watch?v=26T4Vg1QHjo
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Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO: 

- Cada elemento torna-se num balão. Quando o/a dinamizador/a indicar, cada um vai enchendo 

a sua própria caixa torácica, respirando fundo, inspirando e expirando de modo profundo. A 

seguir os “balões” reúnem-se a pares, frente- a –frente. Um deles, através dos seus braços e 

das suas mãos envia ar para o outro balão (ex. subir e descer, movimento de bombear). Após 

ter feito a entrega do ar, fica mirrado e o outro “balão” fica inchado e rechonchudo. Depois 

trocam. Repetir.  

10min.  

Desenvolvimento 

1. Questionar: “Acham importante dizermos o que sentimos? E acham que reagimos sempre de 

acordo com aquilo que sentimos?”.  

2. Atividades p/ ano de escolaridade: 

1.º ano – Reconhece o que sentes em ti;  

2.º ano – O que faço quando sinto…;  

3.º ano – O que sinto e o que faço;  

4.º ano - Tabuleiro das emoções. 

40min. 

 
 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Questionar: porque é importante percebermos o que sentimos e conhecer as emoções? 

Como é que isso nos pode ajudar no dia-a-dia? 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 
Semáforo em Ação 

(Anexo 2) 

 

 

 

 

Nr. Sessão 7 

Competências Aluno Séc. XXI CS06, CS10 

“Não faço por fazer, faço por sentir” 

Temática Autoconhecimento 

Objetivos gerais 
• Reconhecer as emoções no comportamento; 

• Reconhecer estados de “piloto automático”; 

Competências a desenvolver 

• Expressão comportamental das emoções: 

o Inibição (conflito interno); 

o Extroversão (conflito externo); 
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“Não faço por fazer, faço por sentir” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

Reconhece o que sentes em ti: 

- Andar livremente, sem tocar uns nos outros.  

- Quando o/a dinamizador/a disser “EMO” parar e ouvir a indicação. Os/as alunos/as têm de escolher entre 

duas opções e correr para o lado correspondente (ex. indicação A- esquerda, indicação B- direita). Convidar 

os alunos a dizer outras opções (ex. sobre emoções e sentimentos).  

Sugestões: Amarelo ou Azul? 

Sentes que hoje conseguiste fazer tudo ou não?  

Sentes-te alegre ou triste?  

Doce ou salgado? 

Sentes-te com raiva ou surpreso? 

Praia ou montanha? 

Envergonhado ou extrovertido?   

Falador ou tímido? 

 

2.º ANO 

“O que faço quando sinto…”  

- Formar um círculo.  

- Pedir aos alunos/as para expressar o que fazer quando sentem tristeza, alegria, surpresa, medo, aversão 

e raiva. Fazer uma emoção de cada vez;  

- Questionar o que podem fazer para acalmar e/ou ficar mais tranquilos, isto é, mudar a emoção sentida.  

- Todos imitam a estratégia daquele aluno/a.   
Sugestão: usar diferentes materiais para os alunos se expressarem como se sentem (ex. plasticina) 

Cartolina 

Folha de papel 

Material de desenho 

3.º ANO 

Como me sinto? 

- Distribuir uma folha de papel por aluno;  

- Construir um “Quantos Queres das Emoções “. Mostrar o modelo do Anexo 13 aos/às alunos/as para 

construírem o seu quantos-queres;  

- No fim, deixar os alunos brincar livremente com o seu “quantos queres das emoções”; 

“Quantos Queres das 

Emoções” (Anexo 13) 

4.º ANO 

 

Tabuleiro das emoções 

- Formar dois ou três grupos (dependendo do número de alunos da turma); 

- Distribuir o tabuleiro por cada grupo; 

- Ler as regras e jogar.  

Tabuleiro das emoções 

(Anexo 14) 

Dados 

Peões de jogo (ex. botões) 
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Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO  

- Colocar uma música relaxante. Neste exercício vamos simbolizar o crescimento de uma árvore. Começa 

por colocar os joelhos no chão, inclinar a cabeça e estender os braços para a frente, como se fôssemos 

gatos a espreguiçarem-se. Somos uma semente que, ao som da música, vai crescendo e se transforma 

numa grande árvore com belos galhos, que serão os nossos braços estendidos para cima quando 

estivermos de pé; 

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividade p/ ano de escolaridade 

1.º/ 2.º/ 3.º/ 4.º ano  

- Checkpoint - Onde estamos;  

- Visualizar os vídeos do EMO; 

- Avaliação (não formal) de competências; 

- Próxima paragem - Para onde vamos? 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que aprendemos até aqui? Do que falámos e o que fizemos? 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

 

Nr.. Sessão 8 

Competências Aluno Séc. XXI CS04 

“Agora sei o que sinto” 

Temática Autoconhecimento 

Objetivos gerais • Concluir a 1ª Paragem: Autoconhecimento; 

• Avaliação de competências; 

Competências a desenvolver • Pensamento crítico e reflexão. 
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6 pedir aos alunos para trazerem uma meia velha para a próxima sessão.  

“Agora sei o que sinto”6 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 
1. Checkpoint - Onde estamos?  

- Relembrar as atividades e aprendizagens realizadas. 

 

2. Visualizar os vídeos do EMO 

- Aprofundar a temática do vídeo: personagens, história, moral da história, o que aprendemos até aqui; 

- Relembrar as emoções básicas e suas manifestações corporais e comportamentais e seu valor adaptativo 

- Fazer um desenho ou um texto/lista com as dicas para eles próprios (ex, quando sinto “isto”, faço “aquilo”). 

 

3. Avaliação (não formal) de competências: 

- Visualizar a tabela das versões do EMO (Anexo 15); 

- O principal objetivo da atividade é perceber o conhecimento dos alunos sobre as emoções identificando 

corretamente cada emoção e atribuindo as cores correspondentes:  

Alegria – amarelo;  

Tristeza – azul;  

Medo – roxo; 

 Raiva – vermelho; 

 Surpresa – laranja;  

Aversão – verde;  

- A avaliação pode ser realizada com recurso ao anexo acima referido, ou verbalmente. O anexo 15 apenas 

serve como guia para a avaliação a realizar. 

 

4. Próxima paragem - Para onde vamos?  

- Explicar qual é a próxima paragem;   

- Introduzir o conceito de autocontrolo:  

“Agora que conhecemos melhor as nossas emoções, vamos aprender a lidar com elas”.  

Tabela com as versões do 

EMO (Anexo 15); 

2.º ANO 

3.º ANO 

4.º ANO 

 



2.º Pilar 

45
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“O corpo comunica sem falar” 

Temática Autocontrolo 

Objetivos gerais 

• Sensibilizar para as manifestações corporais das emoções; 

• Reconhecer e gerir reações corporais associadas a emoções negativas 

e positivas; 

Competências a desenvolver 
• Consciência corporal; 

• Autocontrolo.  

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 
1. Momento PRO:  

- Ver dinâmica para cada ano de escolaridade.  
10min. 

 

Desenvolvimento 

1. Atividade p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Relaxamento do Gelado derretido (meditação Body Scan). Vamos fazer uma bola antistress!  

2.º ano – História: “O segredo da tartaruga”; Relaxamento com recurso à história da tartaruga 

3.º ano – Jogo das estátuas 

4.º ano - Dança com as emoções; Time to relax! 

40min.  

Integração1 

1. Tópicos para reflexão: 

- Estado de tensão versus estado de relaxamento: diferenças sentidas, relação com as emoções; 

- Sugerir aos alunos que usem a sua bola antisstress sempre que sintam o corpo a contrair; 

- Desafio: fazer uma bola antisstress em casa com os pais.  

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 
Semáforo em Ação 

(Anexo 2) 

 

 

 

 

 
1Nota para turmas do 2.º ANO - Pedir aos/às alunos/as que têm de trazer uma garrafa de água de plástico na próxima aula.  

Nr Sessão 9 

Competências Aluno Séc. XXI CS04, CS10 
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2 A sessão pode ser dividida em duas sessões. Pedir previamente aos alunos para trazerem uma meia velha. 

“O corpo comunica sem falar” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO2 

1. Momento PRO: Relaxamento do Gelado derretido (meditação Body Scan)  

- Senta-te confortavelmente, com as costas direitas. Fecha os olhos (se possível deitar de barriga para cima). Inspira e 

expira calmamente. Vamos começar por apertar os dedos dos pés, aperta, aperta … E relaxa. Agora estica as pernas, 

estica, estica e até podes levantar as pernas um bocadinho do chão. Solta e deixa-as cair. Relaxa. Leva a atenção para 

a tua barriga. Contrai, contrai e relaxa. Lembra-te que queremos ficar moles e relaxados como um gelado a derreter. 

Deixa o teu corpo derreter. Leva a tua atenção para as mãos, fecha as mãos e aperta os dedos com força e levanta os 

braços um bocadinho. Aperta as mãos, estica os braços e solta-os. Agora vais inspirar, coloca o ar bem na tua barriga, 

enche a barriga e solta o ar pela boca. Agora observa os teus ombros. Solta-os e deixa-os parados e relaxados. Aperta 

agora os teus olhos bem fechados, contrai o rosto e faz um biquinho como se levasses tudo para a ponta do nariz. 

Contrai, contrai e relaxa. Sente os olhos a relaxar, assim como a boca, a língua, o nariz. Sente tudo bem calmo, a 

derreter como um gelado. Relaxa agora a cabeça, solta o pescoço e também os teus ouvidos. Vê como é bom e fica aí 

mais um bocadinho. Parado e calmo como um gelado a derreter. Deixa o teu corpo derreter no chão/cadeira. Devagar 

vai abrindo os olhos. 

2. Vamos fazer uma bola antistress!  

- Cada aluno enche a sua meia com arroz, areia ou outro material que seja maleável;   

- Atar com uma fita e decorar;  

Meia Velha ou 

retalhos de tecido 

Arroz/Areia 

Fita 

Marcadores 

 

2.º ANO 

1. Ler a história: “O segredo da tartaruga”;  

2. Momento PRO: Relaxamento com recurso à história da tartaruga: 

“Quando estamos irritados, zangados ou com raiva o nosso coração pode bater mais rápido, podemos ficar com o 

rosto vermelho e sentir o corpo quente. Por outro lado, quando estamos relaxados a respiração fica mais leve, o 

coração bate mais devagar, o corpo fica mais solto e sorri”. Vamos testar:  

- Senta-te confortavelmente, com as costas direitas, fecha os olhos e solta os pés e as pernas. Os braços podem ficar 

soltos sobre a mesa. Agora concentra-te na tua mão, mantém a mão fechada e aperta-a tanto quanto possível, 

enquanto contas até 10: 1,2,3, força, 4,5,6, mais força, 7,8, com toda a tua força, 9 e 10, mantém toda a tua força. Muito 

- História “O segredo 

da Pequena 

Tartaruga”  

(Anexo 28 – aceder 

através do QR Code) 
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3 Se possível, fazer a atividade num espaço amplo ou modificar a sala de aula para este fim.  

lentamente, vais abrir a tua mão, enquanto contas, 9, 8,7, sente a tensão a desaparecer, 6,5,4, a mão está cada vez 

mais leve, 1, 0, relaxa; 

Repetir pela seguinte ordem: dobrar os braços em direção aos ombros, esticar as pernas como se quisessem tocar 

algo longe, apertar com firmeza os lábios um contra o outro, fechar os olhos com força, empurrar o estômago bem 

para fora, encher os pulmões cheios de ar e libertar muito lentamente e terminar; 

e/ou 

- Andar livremente pela sala. Quando o/a dinamizador/a disser “Tartaruguita”, as crianças têm de se baixar como se se 

enfiassem dentro da sua carapaça.  

- Quando estão “dentro da carapaça” inspirar e expirar 3 vezes e voltar a andar livremente.  

3.º ANO 

1. Jogo das estátuas 

- Definir com os alunos uma “palavra” que indique aos/às alunos/as que têm de permanecer estáticos; 

- Os alunos andam livremente pela sala e o/a dinamizador/a diz a palavra de ordem definida;  

- Repetir e a aumentar o tempo em “estatua”;  

2. Momento PRO- Time to relax!  

- Pedir que se coloquem numa posição confortável. Inspirar e expirar 2 a 3 vezes profundamente; 

- “Quando estamos irritados, zangados ou com raiva ficamos tensos como uma estátua, o nosso coração pode bater 

mais rápido, podemos ficar com o rosto vermelho e sentir o corpo quente. Por outro lado, quando estamos relaxados 

a respiração fica mais leve, o coração bate mais devagar, o corpo fica solto e sorri. Observa o teu corpo e percebe 

onde é que ele está tão tenso que parece uma estátua. Contrai o mais que consigas essa zona, contrai, contrai, inspira, 

e.… descontrai expirando. Como te sentes agora? Se houver mais alguma zona do teu corpo que precise de descontrair 

volta a fazer este pequeno exercício. Inspira profundamente e expira profundamente. Quando te sentires preparado(a) 

abre os olhos”. 

 

4.º ANO 

 

1. Dança com as emoções 

- Selecionar vários tipos de músicas que despertem emoções diferentes; 

- Fechar os olhos e dançar ao ritmo da música livremente e sem julgamentos;3 

2. Momento PRO - Time to relax!  

- Pedir que se coloquem numa posição confortável. Inspirar e expirar 2 a 3 vezes profundamente. 

- “Quando estamos irritados, zangados ou com raiva ficamos tensos, o nosso coração pode bater mais rápido, 

podemos ficar com o rosto vermelho e sentir o corpo quente. Por outro lado, quando estamos relaxados a 

respiração fica mais leve, o coração bate mais devagar, o corpo fica mais solto e sorri. Observa agora o teu corpo e 

Músicas de 

diferentes estilos 

musicais (rock, 

clássico, funk, indie, 

etc) 

Computador 

Internet 

Colunas 
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percebe onde este está tenso. Contrai o máximo possível essa zona, contrai, contrai, inspira, e.… descontrai 

expirando. Como te sentes agora? Se houver mais alguma zona do teu corpo que precise de descontrair volta a fazer 

este exercício. Inspira profundamente e expira profundamente. Quando te sentires preparado/a abre os olhos”.  
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Nr Sessão 10 

Competências Aluno Séc. XXI CS04, CS06 

 

“Os pensamentos são como bolas de sabão” 

Temática Autocontrolo 

Objetivos gerais 

• Desenvolver a flexibilidade cognitiva; 

• Aprender a relação entre pensamentos e emoções; 

• Diferenciar pensamentos de crenças limitadoras; 

Competências a desenvolver 
• Atenção e concentração; 

• Flexibilidade cognitiva 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO: 

- Imagina que os nossos pensamentos são bolas de sabão. Os pensamentos acontecem na nossa mente e é 

muito importante observá-los. Agora observa aquilo em que estás a pensar. Qual é o teu pensamento? Qual é 

a sua cor? E a sua forma? Que emoção te desperta esse pensamento? Apenas observa. Agora respira 

calmamente, inspira e expira profundamente e quando estiveres pronto(a) abre os olhos. 
Sugestão: Utilizar música: “Música relaxante as bolhas de sabão” (disponível no Youtube).  

10min.  

Desenvolvimento 

1. O que é um pensamento?  

- Ouvir os alunos. Aprofundar o tema e dar exemplos práticos; 

- Abordar os vários tipos de pensamentos (ver documento de apoio E); 

2. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Desenha o pensamento!  

2.º ano – Os pensamentos são como bolas de sabão; Jogo: “Não rebenta a bolha” 

3.º ano – Inspira, inspira… e não deixes cair! 

4.º ano - Caça ao pensamento!  

40min. 

“Tipos de 

pensamentos” 

(Documento de 

Apoio E) 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Perceber a origem dos pensamentos; 

- A influência do pensamento (ex. motivador ou desmotivador); 

- Relação entre emoção e pensamento.  

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 
Semáforo em 

Ação (Anexo 2) 
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“Os pensamentos são como bolas de sabão” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Desenha o pensamento! 

- Pedir para desenharem uma bola de sabão com aquilo em que estão a pensar. Reforçar que não importa se é 

bom ou mau, o importante é ser aquilo em que estão a pensar; 

- Após o término do desenho pedir que partilhem a emoção que aquele pensamento as/os faz sentir; 

Folhas 

Material de desenho 

2.º ANO 

1. Os pensamentos são como bolas de sabão: 

- Construir “soprador” com garrafas de plástico (ver exemplo - Anexo 16); 

- Juntar detergente com água num recipiente e fazer bolas de sabão com recurso ao soprador construído; 

2. “Não rebenta a bolha”: 

- Desafiar os participantes a não rebentar as bolas de sabão; apenas podem observá-las (ver a sua cor e forma a 

mudar) à medida que seguem o sue caminho; 

Garrafas plástico 

Água 

Detergente 

Recipiente 

Exemplo “soprador” 

(Anexo 16) 

3.º ANO 

1. Inspira, inspira… e não deixes cair! 

- Cortar papeis coloridos, pelos menos 5 cores diferentes, com aproximadamente 5x5cm;  

- Distribuir uma palhinha e um recipiente pequeno (opcional) por cada participante;  

- Distribuir os pedaços de papel cortados (5x5cm) pela mesa; 

- Os/ As) participantes têm de recolher o papel com a cor correspondente à sua palhinha e colocar no 

recipiente; 

- Numa primeira ronda, pedir aos/às alunos/as que pensem que não vão conseguir e que a tarefa é muito difícil; 

- Na ronda seguinte, pedir que pensem que a tarefa é muito fácil e vão conseguir recolher muitos papéis;  

- Debater com os/as alunos/as a diferenças sentidas.  

Sugestão: formar grupos e fazer competição entre equipas.  

Palhinhas coloridas 

Papéis coloridos 

(5x5cm)  

Recipiente pequeno 

(opcional) 

4.º ANO 

 

1. Caça ao pensamento - conhecer os pensamentos [adaptado do livro “Emoções e sentimentos ilustrados”, Paulo Moreira, 

Porto Editora]; 

- Imprimir e recortar as nuvens dos pensamentos; 

- Esconder as nuvens pela sala de aula e realizar uma caça ao pensamento; 

- Quando encontrarem todos os pensamentos, identificar a que família corresponde cada um dos pensamentos 

encontrado: “O Deita-Abaixo”, “O Derrotado”, “O Preto e Branco”, “O Ai-Jesus”, “O Chorinhas”, “O Esquecido”, “O 

Preguiçoso”, “O Relaxado”, “O Positivo”, “O Craque”, “O Três-Olhos”.  

- Fazer uma tabela no quadro e colar os pensamentos encontrados.  

Nuvens com 

pensamentos (Anexo 

17) 

Quadro 

Fita-cola ou pastilhas 

de fixação (patafix) 
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Nr. Sessão 11 

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

 

“Afinal eu não me quero portar mal” 

Temática Autocontrolo 

Objetivos gerais 
• Desenvolver o ajuste comportamental; 

• Compreender a relação comportamento – consequências; 

Competências a desenvolver 
• Gestão e resolução de conflitos; 

• Autoeficácia  

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO – Respiração do EMO: 

- Os/As alunos/as andam livremente pela sala. O/a dinamizador/a vai dando as seguintes instruções para serem 

executadas: 1. Imagina que foste às compras; 2. Tens às costas dois sacos carregados de compras; 3. Sentes os 

sacos mesmo pesados; 4. Os teus braços já estão cansados e ficam cada vez mais compridos; 5. Pousas os sacos: 

primeiro um, depois o outro; 6. Os teus braços ficam leves; 7. Sacodes os braços, primeiro um, depois o outro. 

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Cada ação no seu lugar! 

2.º ano – Não tocar! 

3.º ano – Jogo dos Castigos 

4.º ano - Balão das consequências 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Relação comportamento – consequência; 

- Refletir sobre os comportamentos/ações que acontecem no lugar errado e as suas consequências (ex. “Tomar 

banho no recreio não faz muito sentido, pois não? Devemos saber quando e onde fazer algumas coisas ou enfrentar 

as consequências”). 

- Reforçar a ideia de que somos responsáveis pelo que fazemos, e que podemos melhorar – foco na solução;  
Sugestão: se se adequar à turma, realizar um contrato do bom comportamento onde os/as alunos/as se comprometem a 

melhorar alguns comportamentos. 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 
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“Afinal eu não me quero portar mal” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Não tocar!  

- Atribuir uma ação a cada número. Exemplo:  1 – Catrapum! (dizer e fazer gesto); 2 – Bater palmas; 3- Abrir os 

braços; 4 – Rodar; 

- Andar pela sala sem tocar em nada (colegas, mesas, cadeiras, professor/a, etc.); 

- Quando o/a professor/a disser o número, os alunos param e têm de fazer a ação associada ao número;  

- Aumentar o grau de dificuldade através de combinações dos números (ex. 1-2; 2-4-1); 
Sugestão: Pedir aos alunos que deem sugestões para outras ações e acrescentar às anteriores. 

 

2.º ANO 

1. Cada ação no seu lugar! 
(adaptado do livro Stop! Disciplina e autocontrolo – Compreender e controlar comportamentos, Paulo Moreira, Porto Editora, 

“Baralho de comportamentos” pág. 12 e 13) 

- Imprimir e recortar o baralho dos comportamentos (anexo 18); 

- No quadro escrever e/ou associar um desenho a cada um dos seguintes contextos: casa, escola, recreio;  

- Distribuir aleatoriamente os cartões do “Baralho dos Comportamentos” pelos alunos/as;  

- Associar ao contexto correto e colar no quadro. 

“Baralho dos 

Comportamentos”:  

(Anexo 18) 

3.º ANO 

1. Jogo dos Castigos 

- Sentar em círculo e passar uma bola entre os alunos;  

- Quando alguém não apanhar a bola, o/a aluno/a tem de tirar um papel e realizar o castigo que lhe calha (ver 

modelo - Anexo 19);    

- Se houver tempo sugerir aos alunos que criem eles um “castigo” para todos imitarem. 

“Tabela dos castigos” 

(Anexo 19) 

Bola 

4.º ANO 

 

1. Balão das consequências 

- Ver modelo “Tabela dos castigos” (Anexo 19) e imprimir e/ou escrever em papéis;  

- Colocar as consequências dentro de alguns balões; um dos balões tem a frase: “Parabéns ganhaste um 

prémio”; 

- Dizer aos alunos que existe um prémio entre os balões e consequências nos restantes; 

- Formar um círculo e mandar os balões uns para os outros até a música parar; quando a música parar, cada um 

pega num balão;  

- Perguntar se querem ficar com o balão ou continuar com ele em jogo. Se escolherem ficar com o balão têm de 

realizar a consequência ou, caso tenham sorte, receber o prémio. 

 “Tabela dos castigos” 

(Anexo 19) 

Música 

Balões 

Prémio (rebuçados) 

Folhas de papel 

Material de escrita 
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Nr. Sessão 12 

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

 

“Não dá para deixar a cabeça a descansar” 

Temática Autocontrolo 

Objetivos gerais • Trabalhar a relação corpo-mente 

Competências a desenvolver 

• Consciência corporal; 

• Autocontrolo; 

• Atenção e concentração; 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO: 

- Os/as alunos/as movimentam-se pela sala em silêncio. Quando o/a professor/a disser “EMO” os 

alunos têm de imitar o EMO agarrado ao bambu/árvore, como se estivessem lá no cimo da cana 

de bambu, bem no alto longe das confusões… Lá em cima têm de respirar calmamente três 

vezes antes de descer e voltar à terra. Repetir.  

Sugestão: Realizar a atividade no exterior, preferencialmente, em espaços verdes (se existirem).   

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Dança da folha de papel; Eu consigo controlar!  

2.º ano – O Manequim e o Vendedor: 

3.º ano – Não deixes cair! 

4.º ano - Depressa e devagar 

40min.   

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Se o nosso corpo estiver mais calmo, é mais fácil pensar, encontrar soluções, adequar o 

comportamento e atitudes e, por consequência, aumentar o nosso bem-estar; 

- Acalmar a mente, para acalmar o coração; 

- Focar no sentido de autoeficácia dos/as alunos/as. 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 
Semáforo em 

Ação (Anexo 2) 
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“Não dá para deixar a cabeça a descansar” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Concerto de raiva 

- Breve reflexão sobre as reações quando estamos cheios de raiva, como os ruídos, movimentos corporais, 

palavras que possam expressar raiva (gritar, dizer palavrões, cerrar os punhos, ficar quieto e fechado em 

si mesmo). Anotar as respostas dos alunos/as e selecionar quatro modos de expressar a raiva; 

- Dividir o grupo em quatro subgrupos e atribuir a cada grupo uma das formas de expressão selecionadas;  

- O/A dinamizador/a faz de maestro. Ao sinal, o maestro, indica a cada um dos grupos para realizar a sua 

“explosão de raiva”; 

- Juntar todos numa grande orquestra abrindo com um forte em crescendo, e terminando em decrescendo, 

até todos tocarem muito suave.  

 

2.º ANO 

1. O Manequim e o Vendedor: 

- Formar pares. Um dos alunos é o manequim e outro é o vendedor. O vendedor coloca o manequim na 

posição que pretende; pode mexer nos braços, pernas, cabeça ou outras partes do corpo do colega; 

- Trocar de pares e depois invertem os papéis. 

 

3.º ANO 

1. Não deixes cair! 

- Pedir aos alunos para equilibrar uma folha de papel sobre a caneta ou o lápis; 

- Pedir que concentrem toda a sua atenção na folha e no movimento corporal. Focar no uso da 

respiração para ajudar a equilibrar a folha e obter maior controlo sobre o movimento; 

- Aumentar o nível de dificuldade. Por exemplo: pedir que façam movimentos com os braços e/ou corpo, 

equilibrar um livro sobre a cabeça, fazer uma corrida com o livro à cabeça, entre outros.  

Caneta ou lápis 

Folha de papel 

Livros 

4.º ANO 

 

1. Depressa e devagar 

- Pedir para tomarem consciência da respiração consoante o movimento (depressa ou devagar): 

- Saltar rápido e saltar devagar; 

- Fazer rabiscos rápido e devagar; 

- Bater com as mãos sobre a mesa rápido e devagar; 

- Respirar rápido e devagar; 

- Bater com os pés rápido e devagar; 

- Desenhar uma flor rápido e outra devagar; 

- Girar uma mão sobre a outro rápido e devagar; 

-Terminar e abanar todo o corpo para descontrair; 

Folha de papel 

Material de escrita 
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 “Eu sou o capitão deste navio” 

Temática Autocontrolo 

Objetivos gerais 
• Identificar as manifestações corporais das emoções;  

• Aquisição de técnicas de aplicação autónoma;  

Competências a desenvolver 
• Autonomia e sentido de eficácia; 

• Atenção e concentração; 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO – Respiração da estrela: 

- Desenha uma estrela;  

- Com o teu dedo contorna a estrela. Inspira calmamente quando sobes. Faz pausa nas pontas 

(vértices). Expira suavemente quando desces;  

- Repete 3 vezes.  

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – História “Estou zangado”; técnica do semáforo 

2.º ano – Um semáforo no meu corpo 

3.º ano – Aguenta, aguenta… consegui! 

4.º ano - Jogo do capitão 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O nosso corpo dá-nos sinais sobre as nossas emoções; 

- Se percebermos o que o corpo nos diz, é mais fácil gerir a resposta dada de uma forma mais 

adequada e saudável; 

- Reforçar a ideia de somos o Capitão do nosso navio e, para isso, basta estarmos atentos. 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 
Semáforo em 

Ação (Anexo 2) 

 

 

Nr Sessão 13 

Competências Aluno Séc. XXI CS04, CS06, CS10 
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4 A construção do jogo pode demorar até duas a três sessões a ser construído 

“Eu sou o capitão deste navio” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1.  História “Estou zangado” + Técnica do semáforo 

- Pesquisar “Estou zangado” na internet (disponível no Youtube) ou aceder ao QR Code de acesso à pasta do Google 

Drive. “E tu, o que fazes quando estás zangado?”; 

- Explicar a técnica do semáforo e o que significa cada cor: vermelho – parar; amarelo – pensar; verde – resolver; 

- Identificar situações em que os alunos se sentem zangados (sinal vermelho e amarelo) e o que podem fazer para 

mudar para o sinal verde. 

Computador 

Internet 

Colunas 

ou 

Aceder à pasta do Google Drive 

2.º ANO 

1. Um semáforo no meu corpo 

- Questionar: “Quando ficamos irrequietos onde é que o nosso corpo se mexe?”; 

- Pedir para mexerem essa(s) zona(s) do corpo;  

- Depois, distribuir uma folha por cada aluno e desenhar o contorno de um corpo;  

- Assinalar com bolinhas vermelhas e amarelas as zonas que mexem muito (vermelho), e as zonas assim-assim 

(amarelo); 

- Ajudar os/as alunos/as a perceber o que fazer para acalmar/relaxar as zonas a vermelho e amarelo: “Agora que 

percebemos onde o nosso corpo está vermelho/amarelo, vamos mudar para verde. O que achas que podes fazer?” 

- Quando o/a dinamizador/a indicar devem fazer a solução encontrada para transformar as bolinhas 

vermelhas/amarelas, em verdes; 

Lápis de carvão  

Lápis vermelho, amarelo e verde 

3.º ANO 

1. Aguenta, aguenta… consegui!  

- Pedir aos/às alunos/as para se colocarem-se em pé-coxinho e dizer que têm de aguentar naquela posição durante 

pelo menos um minuto sem se mexer. Trocar de perna;   

- Em conjunto com a turma, encontrar outras posturas que sejam difíceis de manter;  

- Perceber com os/as alunos/as o que os ajudou a manter-se durante o exercício (pensamentos, comportamentos, 

etc.) e fazer paralelo com a sessão “Somos o capitão do nosso navio”;  

 

4.º ANO 

 

1. Jogo do capitão4 

- Identificar situações em que sintam sentimentos/emoções menos positivos como zanga, frustração, tristeza, medo, 

entre outros; 

- Construir um jogo onde o principal objetivo é encontrar soluções/formas de lidar com as situações identificadas 

anteriormente. Por exemplo, fazer um peddy paper onde têm de adivinhar qual a solução para uma das situações 

identificadas, ou fazer gestos para conseguirem avançar; fazer um jogo tipo “Jogo da Glória”, etc.  
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Nr. Sessão 14 

Competências Aluno Séc. XXI CS04 

 

“Eu também mando” 

Temática Autocontrolo 

Objetivos gerais 
• Concluir a 2ª Paragem: Autocontrolo; 

• Avaliação de competências; 

Competências a desenvolver • Pensamento crítico e reflexão. 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO [adaptado de: 1mês Mindful, Luminaris Edições - Cartão “Respiração Mindful”]: 

- Senta-te confortavelmente, com as costas direitas. Fecha os olhos. Repara no que acontece 

quando inspiras e expiras. Não existe uma maneira certa ou errada de respirar. Está tudo bem! 

Repara na tua inspiração e sente todo o ar a entrar, até começares a expirar. Agora leva a atenção 

à tua expiração. Consegues notar quando começas a expirar até já não deitares mais ar. Agora 

repara na emoção que estás a sentir. Podem ser várias ao mesmo tempo. Imagina que essa 

emoção é uma bola de luz. Qual é a cor dessa bola de luz? Imagina agora essa bola de luz a flutuar 

e deixa-a seguir o seu caminho. Volta a inspirar, sente todo o ar a entrar, até começares a expirar. 

Sente o ar a sair até não teres mais ar…. Quando estiveres pronto/a abre os olhos. 

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividade p/ ano de escolaridade 

1.º/ 2.º/ 3.º/ 4.º ano  

- Checkpoint - Onde estamos;  

- Visualizar os vídeos do EMO; 

- Avaliação (não formal) de competências; 

- Próxima paragem - Para onde vamos? 

40min. 
 

 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Questionar: “O que aprendemos até aqui? Do que falámos e o que fizemos?” 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 
Semáforo em 

Ação (Anexo 2) 
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“Eu também mando” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 
1. Checkpoint - Onde estamos?  

- Relembrar as atividades e aprendizagens realizadas. 

 

2. Visualizar os vídeos do EMO 

- Seguir link:  https://youtu.be/RdLwc-3eh20 

- Aprofundar a temática do vídeo: personagens, história, moral da história, o que aprendemos até aqui; 

- Relembrar as emoções básicas e suas manifestações corporais e comportamentais e seu valor adaptativo; 

- Fazer um desenho ou um texto/lista com as dicas para eles próprios. Por exemplo, o que faço quando 

fico com raiva ou aborrecido versus estratégias a adotar.  

 

3.  Avaliação (não formal) de competências:  

- Ver o vídeo “O nervosinho” - https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4 

- Pedir aos/às alunos/as para fazer um desenho onde explicam como podemos ajudar o nervosinho a ficar 

mais calmo 

- Apresentar à turma (o professor regista as respostas de cada um e guarda junto com os desenhos).  

 

3. Próxima paragem - Para onde vamos?  

- Explicar qual o próximo pilar a desenvolver; 

- Introduzir o conceito de empatia: “Vamos aprender a respeitar e aceitar os outros”. 

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Colunas 

Folhas de papel 

Marcadores 

Material de desenho 

2.º ANO 

3.º ANO 

4.º ANO 

 

https://youtu.be/RdLwc-3eh20
https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4


3.º Pilar 
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 “Eu vejo pelos teus olhos e tu vês pelos meus” 

Temática Empatia – Somos todos EU (Especiais e Únicos) 

Objetivos gerais 

• Introdução ao conceito de empatia enquanto atitude; 

• Dominar o conceito de empatia; 

• Trabalhar o não julgamento; 

• Sensibilizar para a importância da diferença e diversidade 

Competências a desenvolver 

• Aceitação; 

• Comunicação não-violenta; 

• Pensamento critico  

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO:  

- Visualizar o vídeo “Respire com o peixinho e controle a ansiedade” (disponível no Youtube).  

- Vamos inspirar e expirar como um peixe, estás preparado? 

- Imagina que estás no fundo do mar…à medida que sobes vais inspirar calmamente, e à medida que  

desces, expiras calmamente. Repete este exercício até te sentires mais calmo(a). 

10min.  

Desenvolvimento 

1. O que acham que é a empatia?  

- Empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro; ver pelos olhos do outro; 

2. Atividades p/ano de escolaridade:  

1.º ano – Role play – “Eu sou tu e tu és eu”  

2.º ano – Vejo o que tu vês? 

3.º ano – Dançar como tu! 

4.º ano - Vídeo “O poder da empatia”; Cores da Empatia 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Compreender o conceito de empatia;  

- “Quando nos conseguimos colocar no lugar do outro, ou seja, quando tentamos aceitá-lo e não o julgar, é mais 

fácil compreendê-lo”; 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

 

 

Nr. Sessão 15 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 
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 “Eu vejo pelos teus olhos e tu vês pelos meus” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Dançar como tu! 

- Formar pares e colocar música (os alunos podem escolher a música); 

-  Explicar que só pode dançar um de cada vez.  

- Um dos/as alunos/as pode iniciar a dança no momento que quiser, mas quando o/a colega começar a dançar, o par 

tem de parar na posição em que estiver no momento (“ficar em estátua”).  

- Quando o par quiser dançar outra vez, apenas tem de se começar a mexer, e o/a colega para o movimento.  

Computador 

Internet 

Colunas 

2.º ANO 

1. Vejo o que tu vês? 

- Distribuir folhas pelos alunos e pedir para dobrar a folha para encontrar o meio; 

- Cada aluno/a desenha metade da sua face e depois dá o seu desenho ao/à colega do lado para completar; 

- Podem ser realizados outros desenhos substituindo a face por objetos, animais, etc.    

Folhas brancas 

Lápis de carvão 

3.º ANO 

1. “Eu sou tu e tu és eu”  

- Fazer um círculo e pedir aos/às alunos/as para tirar os sapatos e colocá-los à sua frente;  

- Rodar os sapatos duas pessoas à sua direita;  

- Cada aluno/a terá de responder a algumas perguntas que o/a dinamizador/a perguntar, mas com a condição de que 

tem de responder de acordo com “os sapatos da criança que lhe emprestou os sapatos”;  

- Por exemplo, se o/a dinamizador/a perguntar qual a sua cor favorita, a criança terá de responder de acordo com o que 

o/a dono das sapatilhas diria.  

Exemplos de perguntas: qual a tua cor favorita? Qual o teu clube? Qual é o teu hobbie? Quando fazes anos? Qual a tua 

comida favorita? 

 

4.º ANO 

 

1. Cores da empatia [adaptado de Plano de Atividades 4º ano, Empatia, Nuvem9Brasil - EducaçãoSocioemocional] 

- Visualizar o vídeo “O poder da empatia” (colocar as legendas em português; disponível no Youtube) 

- Distribuir três pedaços de papel pelos alunos; 

- Pedir que expressem o sentimento que sentem naquele momento com uma cor (ex. fazer um rabisco ou pintar todo 

o papel); 

- Explicar a razão daquela cor. Se a cor expressar uma emoção ou sentimento negativo, os colegas devem oferecer uma 

emoção ou sentimento positivo, através de uma cor positiva. Por exemplo, se alguém escolheu cinza porque está 

preocupado, o colega pode oferecer a cor azul como desejo de que tenha tranquilidade para resolver a questão; se 

escolheu vermelho de raiva pode oferece-se a cor branca para que tenha paz. 

Computador 

Internet 

Colunas 

Folhas brancas p/ 

recortar em 

quadrado ou 

retângulo 

Material de 

desenho 
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“Todos diferentes e todos iguais” 

Temática Empatia – Somos todos EU (Especiais e Únicos) 

Objetivos gerais • Potenciar o respeito pela diferença; 

Competências a desenvolver 

• Tolerância; 

• Interculturalidade; 

• Individualidade. 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO  

- Formar pares. Um dos elementos senta-se com o rosto voltado para o encosto da cadeira. O par coloca-se 

atrás e faz-lhe uma massagem nas costas. O/a dinamizador/a diz que vamos fazer uma massagem do tempo 

da seguinte forma:  

Começa a chover (tocar suavemente nas costas com os dedos); caem pesadas gostas de chuva (bater com a ponta 

dos dedos); cai granizo (com cuidado, intensificar e acelerar as batidas); a chuva diminui (bater mais suavemente 

outra vez); aparece o sol (fazer movimentos circulares); o sol brilha e aquece (intensificar os movimentos circulares); 

a sol desaparece lentamente (abrandar os movimentos circulares e, por fim, deixar as mãos quietas sobre as costas). 

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – “A música do teu país” 

2.º ano – Somos assim tão diferentes?  

3.º ano – Bingo das qualidades 

4.º ano - Esse não sou eu 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Promoção da aceitação da diferença individual e cultural. Ficamos mais ricos com as trocas de experiências; 

- Quando percebemos melhor a ver pelos olhos do outro é mais fácil não o julgar, aceitá-lo e compreendê-lo 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

 

 

10min. 
Semáforo em 

Ação (Anexo 2) 

Nr. Sessão 16 

Competências Aluno Séc. XXI CS05, CS06 
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“Todos diferentes e todos iguais” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. “A música do teu país”  

- Usar música de vários países e ver as suas danças tradicionais; 

- Imitar alguns passos das danças tradicionais com os alunos.  
Sugestão:  Para exemplos de vídeos pesquisar: Canal “Begodanzas”, e “Multicultural Dances, Psientífica” (disponível no Youtube) 

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Colunas 

2.º ANO 

1. Somos assim tão diferentes?  

- Definir dois lados: um para quem apresenta a característica e outra para quem não apresenta a característica;  

- O/a dinamizador/a inicia nomeando uma característica, como por exemplo: “Quem tem camisola verde vai para o 

lado direito, quem não tem vai para o lado esquerdo; 

- A atividade pode ser ter várias categorias como características físicas (cabelo, cor dos olhos, cor da pele), hobbies 

(“quem anda no futebol”), gostos pessoais (“quem gosta de gelado”), entre outras; 

- Aumentar o grau de dificuldade juntando características (ex. olhos verdes e pele morena; quem gosta de gelado e 

tem uma t-shirt azul); 

- Os/as alunos/as também podem dar sugestões.  

- Concluir com a visualização do vídeo “Mouse for sale” (disponível no Youtube);  

Computador 

Internet 

Colunas 

Videoprojector 

3.º ANO 

1. Bingo das qualidades 

- Imprimir ou construir um bingo das qualidade com os alunos (ver modelo no Anexo 21). Preencher os dois 

quadrados em branco com características, qualidades, hobbies ou gostos pessoais.  

- Quando os/as alunos/as encontrarem um/a colega que tenha uma característica em comum, escrevem o nome 

do colega nesse quadrado; 

- O primeiro a completar o bingo tem de gritar “Bingoo!” e ganha o jogo;   

- Concluir com a visualização e breve debate sobre o vídeo de animação “Day and Night” (disponível no Youtube); 

Bingo das qualidades 

(Anexo 21) 

4.º ANO 

 

1. Esse não sou eu! 

- Refletir com os alunos sobre quem é que eles não são. Por exemplo, eu não sou egoísta, eu não sou falador, etc. 

O objetivo é ajudar a identificar quem são através da eliminação quem não são ou não querem ser; 

- Mostrar o exemplo do Anexo 22, “Tudo sobre mim”, aos/às alunos/as. O anexo pode ser impresso ou cada aluno 

constrói a sua própria ficha;  

- Preencher e decorar de acordo com quem eles são; 

“Tudo sobre mim” 

(Anexo 22) 
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“Fazer o bem sem olhar a quem” 

Temática Empatia – Somos todos EU (Especiais e Únicos) 

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

Competências a desenvolver 

• Autoconceito; 

• Autoestima; 

• Reconhecimento de características positivas; 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO: 

- Senta-te confortavelmente, com as costas direitas. Fecha os olhos. Faz uma inspiração e uma expiração longa e 

profunda. Pensa agora no teu dia. Há alguém a quem gostavas de agradecer e/ou dar um elogio? 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. 

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Bondade a cada passo 

2.º ano – Quem está no teu coração? 

3.º ano – Anelzinho do amor 

4.º ano - Cadeira Real 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- A importância do elogio com o próprio e com o outro; 

- Compreender os sentimentos associados à prática do elogio;  

- Aceitação do próprio. 

- Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

 

 

 

Nr. Sessão 17 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05, CS06 
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“Fazer o bem sem olhar a quem” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. O elogio descongela!  

- Realizar o jogo “Toca e gelo”; o jogo é idêntico ao jogo das apanhadas. Quando os/as são apanhados ficam “congelados” 

e para descongelar o colega têm de usar o elogio; 

- Pode ser combinado com os alunos uma palavra/frase positiva previamente e usá-la para “descongelar”. 

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Colunas 

2.º ANO 

1. Anelzinho do amor  

- Formar uma roda e colocar a mão em forma de concha; 

- Dar um rebuçado a um aluno. O aluno que tiver o rebuçado tem de passar as suas mãos entre as mãos dos colegas 

até escolher um colega para deixar o rebuçado; 

- De seguida tentam adivinhar quem tem o rebuçado. Quando descobrirem, o/a dinamizado/a diz: “Esse anel simboliza o 

amor. Queres ficar com ele ou continuar a distribuí-lo?”. Se o/a aluno/a quiser ficar com ele fica com o rebuçado, mas 

não pode continuar a jogar. Se decidir repassar o “anelzinho” o jogo continua; 

- No fim da aula, dar um rebuçado a cada aluno. 

Rebuçados 

3.º ANO 

1. Quem está no teu coração? 

- Distribuir folhas brancas pelos alunos. Pedir para fazerem um desenho para alguém que seja muito importante na sua 

vida; 

- Fazer um coração origami insuflável com o desenho anterior. (pesquisar na internet - Coração Origami insuflável);  
- Quando se encher o coração dizer que vamos encher o coração com todo o nosso amor. Para isso vamos inspirar e 

expirar todo o ar para dentro do coração. 

Folha branca 

Material de 

desenho 

Computador 

Internet 

Videoprojector 

4.º ANO 

 

1. Cadeira Real 

- Passar um balão/bola entre todos contando até 10. Quando chegarem ao 10, o aluno que ficar com o balão/bola na 

mão senta-se na cadeira real (cadeira definida previamente) e coloca uma coroa na cabeça; 

- Pedir à restante turma que se dirija à Cadeira Real e deem um elogio ao/á colega; 

- Repetir o processo. 
Sugestão: se o balão calhar a um aluno que já se tenha sentado na Cadeira Real, questionar a quem dá o seu lugar; 

1 Balão ou bola 

1 Coroa (se 

possível) 
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“Eu sou o meu melhor amigo” 

Temática Empatia – Somos todos EU (Especiais e Únicos) 

Objetivos gerais • Fomentar a compaixão; 

Competências a desenvolver 
• Tolerância; 

• Aceitação; 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO [adaptado de 1mês Mindful, Luminaris Edições - Cartão “Enviar Amor”]: 

- “Sentado no chão ou na cadeira, fecha os olhos e mantém-te calmo. Foca a tua atenção na respiração. Sente o ar 

que entra e sai pelas narinas. Agora imagina que tens muito Amor dentro de ti! Tens o coração a transbordar de 

Amor. Como te sentes? Vês o Amor? Qual é o seu tamanho? A sua cor? Tem som? O que te faz sentir? Tem sabor? 

Tem cheiro? Querias ter mais amor na tua vida? Tens amor para distribuir aos outros? Agora inspira e diz: “Eu amo-

me” ou “Eu gosto de mim”. Expira e diz: “Eu vou amar”. Pensa numa ou mais pessoas a quem vais enviar esse Amor! 

Aperta as mãos e num gesto de perlimpimpim com os dedos envia o amor a essa pessoa”. 

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – História “Dá-me um abraço”;  

2.º ano – “Envelope do Amor” e “Amor à turma”; 

3.º ano – Árvore das Boas Ações 

4.º ano - Na palma da tua mão!  

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- A importância de saber dar e receber amor, e demostrá-lo todos os dias com palavras, mas principalmente com 

atitudes; 

- Convidar os alunos a realizarem as atividades com os pais/ encarregados de educação e a realizarem 

demonstrações de amor. 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

 

 

Nr. Sessão 18 

Competências Aluno Séc. XXI CS05 



70 

 

“Eu sou o meu melhor amigo” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. História “Dá-me um abraço” (Anexo 23): 

- Aprofundar a história: quem eram as personagens, o que acontece na história, moral da história, relação 

entre a história e a empatia/ aceitação; 

- Visualizar o vídeo “Anúncio de Natal - O que seria do Natal sem Amor?” (disponível no Youtube); 

- Fazer um cartaz para dar abraços grátis e depois ir pela escola e dar abraços a todos/as as pessoas que 

encontrarem.  

História “Dá-me um abraço” 

(Anexo 23 – ver QR Code) 

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Colunas 

2.º ANO 

1. “Envelope do Amor” 

- Distribuir Folhas brancas. Os/as alunos/as têm de desenhar e decorar um coração para eles, um por cada 

pessoa importante na sua vida (familiares, amigos, pessoas de referência) e um para o mundo. 

- Construir um envelope e decorar. Colocar os corações dentro do envelope para depois entregar às pessoas 

importantes na sua vida. 

2. “Amor à turma”: 

- Levar um pote ou uma garrafa transparente. Fazer um coração onde manifestem/representem um desejo 

para a turma e colocar dentro do pote ou garrafa. Ao longo do ano letivo podem acrescentar e/ou retirar um 

desejo sempre que sintam necessidade. 

Folhas brancas 

Cola 

Tesouras 

Pote ou garrafa 

3.º ANO 

1. Árvore das boas Ações 

- Visualizar o vídeo de animação – “Reach (Alcanzar)” (disponível no Youtube) 

- Aprofundar a história do filme: quem eram as personagens, o que acontece, moral da história; 

- Refletir e debater com os/as alunos/as sobre o que são as boas ações e a sua importância. Pensar com os 

alunos sobre boas ações que podemos ter/fazer pelos outros; 

- Numa cartolina, fazer a “Árvore das Boas Ações” e escrever quais as boas ações que os/as alunos/as 

pretendem fazer. 

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Colunas 

Cartolina 

Material de desenho 

4.º ANO 

 

1. Na palma da mão!  

- Visualizar o vídeo de animação “Joy Story: Joy and Heron” e “Dia Mundial da Gentileza” (disponíveis no 

Youtube) 

- Aprofundar história do vídeo (personagens, o que aconteceu, moral da história); 

- Pedir aos/às alunos/as para desenharem a palma da sua mão. Para cada uns dos dedos têm de desenhar 

e/ou escrever atitudes de gentileza onde contemplem, pelo menos, uma atitude gentil para si próprios, para 

a família, para o/a professor/a e para os colegas. 

Cartolina ou folhas brancas 

Material de desenho 

Computador 

Internet 
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“Empatia no Comando” 1 

Temática Empatia – Somos todos EU (Especiais e Únicos) 

Objetivos gerais 
• Concluir a 3ª Paragem: Empatia; 

• Avaliação de competências 

Competências a desenvolver • Pensamento crítico e reflexão. 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO  

- Formar um círculo;  

- De mãos dadas mover para o centro do círculo com um “Om” e voltar para trás no “Om” seguinte. 
Sugestão: o som “Om” pode ser substituído por outro som ou frase curta que seja mais significativa para a turma.  

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividade p/ ano de escolaridade 

1.º/ 2.º/ 3.º/ 4.º ano  

- Checkpoint - Onde estamos;  

- Visualizar os vídeos do EMO; 

- Avaliação (não formal) de competências; 

- Próxima paragem - Para onde vamos? 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Questionar: “O que aprendemos até aqui? Do que falámos e o que fizemos?”; 

2.     Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 
Semáforo em Ação 

(Anexo 2) 

 

  

 
1 Pedir aos/às alunos/as do 3.º ano de escolaridade para trazerem caixas, tampas, rolos de papel, para a próxima sessão.   

Nr. Sessão 19 

Competências Aluno Séc. XXI CS04 
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“Eu sou o meu melhor amigo” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 
1. Checkpoint - Onde estamos? 

- Relembrar algumas atividades realizadas e as aprendizagens; 

 

2. Visualizar os vídeos do EMO 

- Seguir link:    https://youtu.be/TO6eCGnlDFQ 
- Aprofundar a temática do vídeo: personagens, história, moral da história, o que aprendemos até aqui; 

- Relembrar o que é a empatia, o não julgamento, a comunicação não violenta, tolerância, individualidade e 

interculturalidade; 

- Fazer um desenho ou um texto/lista com as dicas para eles próprios. Por exemplo, podem completar a frase “Sou 

empático quando… e sinto-me …. quando o faço”; 

 

3. Avaliação (não formal) de competências: 

- Realizar um desenho onde os/as alunos/as têm de explicar o que é a empatia e como a podemos usar no dia a 

dia (o/a dinamizador/a regista as respostas de cada um); 

 

4. Próxima paragem - Para onde vamos?  

- Explicar qual o pilar a ser desenvolvida a seguir; 

- Introduzir o conceito de motivação – “Vamos aprender a lutar pelos nossos sonhos”; 

Folhas brancas 

Material de desenho 

 

2.º ANO 

3.º ANO 

4.º ANO 

 

https://youtu.be/TO6eCGnlDFQ


4.º Pilar 
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“Onde eu quero chegar” 

Temática Motivação – “Quando eu quero, eu consigo” 

Objetivos gerais • Definição dos conceitos de objetivos e metas; 

Competências a desenvolver 

• Assertividade; 

• Tomada de decisão; 

• Foco 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO [adaptado de: 1mês Mindful, Luminaris Edições - Cartão “Eu quero… eu consigo”]: 

- “Fecha os olhos e imagina-te a realizar algo que queres muito conseguir fazer tal como desejas. Vê-te a conseguir 

o que pretendes e a sentir-te satisfeito por isso. Começa por imaginar ou dizer baixinho frases positivas como: “Eu 

consigo fazer isto. Sinto-me tranquilo. Estou confiante e seguro. Estou a dar o meu melhor! Imagina-te, tal como se 

estivesses a ver um filme rápido na tua cabeça, a concluir de forma positiva e com sucesso a tarefa que tens para 

realizar”. 

10min.  

Desenvolvimento 

1. O que é um objetivo? E uma meta? E ser assertivo? 

- O objetivo é a descrição concreta de onde quero chegar, isto é, onde quero chegar/ir; 

- As metas são tarefas específicas para alcançar o objetivo, isto é, o que preciso fazer para “chegar a”; 

-Ser assertivo é ser capaz de defender um ponto de vista de forma calma e positiva, isto é, sem ser agressivo ou 

aceitando algo passivamente mesmo sem concordar;  

2. Atividades p/ ano de escolaridade: 

1.º ano – “Viagem de autocarro”; 

2.º ano – Desenho a dois;  

3.º ano – Vamos fazer um labirinto!  

4.º ano - A nossa história das emoções;  

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- A importância do planeamento e de realizar algumas atividades passo-a-passo;  

- A importância do(s) sonho(s).  

2.     Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

Nr. Sessão 20 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS06 
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1 O professor fica responsável por enviar a história final aos alunos, pais e professores; 

“Onde eu quero chegar” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. “Viagem de autocarro”  

- Informar os alunos que vamos fazer uma viagem de autocarro e, para isso é necessário preparar algumas coisas antes 

de irmos e chegarmos ao destino final, isto é, para onde vamos, que tarefas temos de realizar, o que levar na 

mala/mochila;  

- No quadro, preferencialmente com recurso a desenhos, registar as respostas dos alunos; 

- No fim, depois de ter a “mala preparada”, colocar os alunos em fila e a pares onde um dos alunos é o motorista e 

realizar uma viagem de autocarro.  

Quadro 

Marcador de 

quadro 

2.º ANO 

1. Desenho a dois 

- Debater brevemente com os alunos sobre frases que podem motivar e outras que podem desmotivar;   

- Formar pares com os alunos. Definir entre si quem desenha, o que vão desenhar (definição do objetivo), ou seja, têm 

de distribuir tarefas entre si (definição de metas); 

- Um de cada vez, têm de usar as frases motivacionais e desmotivacionais encontradas anteriormente. No fim 

perceber as diferenças sentidas e como se sentiram consoante o tipo de frases utilizadas.  

Sugestão: o mesmo pode ser realizado com outro tipo de atividades, como por exemplo aprender os gestos de uma dança, 

aprender um exercício de algum desporto, etc.  

Folhas brancas 

Material de 

desenho 

 

3.º ANO 

1. Vamos fazer um labirinto! 

- Formar grupos de 3 a 4 elementos;  

- Realizar labirintos com os/as alunos/as e preparar passo-a-passo a sua construção. Por exemplo, definir o início e o 

fim do labirinto, o percurso, os obstáculos, entre outros. Para ver exemplos pesquisar por “Ideias de labirintos caseiros”. 

Sugestão: caso seja difícil obter o material necessário, realizar o(s) labirinto(s) em papel recorrendo ao desenho.  

Tampas/caixas de 

cartão 

Fita cola 

Palhinhas ou rolos 

de papel 

Bola pequena 

4.º ANO 

 

1. A nossa história das emoções 

- Em grupo, fazer uma história sobre as emoções.1 Antes de iniciar, perceber com os/as alunos/as os objetivos e 

metas (objetivo: fazer uma história; metas – iniciar a história, encontrar um/a aluno/a responsável, escrever, compilar 

tudo, etc. Iniciar com “Era uma vez...”, e o aluno seguinte tem de continuar a história até todos contribuírem para a 

mesma; 

Sugestão:  Caso alguém queira dar uma sugestão de melhoria da história apenas o podem fazer colocando o dedo no ar e 

iniciando uma frase, de forma respeitos: “E se...” ou “E que tal... achas boa ideia?”. 

Folhas  

Material de 

desenho/escrita 
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“Aquilo que me deixa feliz” 

Temática Motivação – “Quando eu quero, eu consigo” 

Objetivos gerais • Definição e reconhecimento de interesses e metas pessoais; 

Competências a desenvolver 

• Projeção no futuro; 

• Pensamento crítico; 

• Pensamento divergente (encontrar o maior número de soluções para 

um problema); 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO: 

- Pedir aos/às alunos/as para fazerem bolinhas de papel;  

- Numa folha, pedir para desenharem 3 traços com diferentes tamanhos e formas. Depois com recurso à 

respiração (inspirar pelo nariz, expirar calmamente pela boca) têm de levar a bolinha de papel até ao fim da linha.  

10min. Folhas brancas 

Desenvolvimento 

1. Questionar os alunos sobre aquilo que os deixa felizes;  

2. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – “A vida é bela”  

2.º ano – Comboio da felicidade: 

3.º ano – Jogo: Sorriso Milionário 

4.º ano - Quem eu quero ser?  

40min.   

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Reconhecer as coisas boas/positivas da suas vida; 

- Perceber o que nos deixa mais felizes se os bens materiais ou as boas ações, as relações uns com os outros; 

- Encontrar soluções e perceber que pode haver várias formas de encontrar a felicidade;  

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

  

Nr. Sessão 21 

Competências Aluno Séc. XXI CS03, CS04, CS06 
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“Aquilo que me deixa feliz” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. “A vida é bela”  

-  Ir para o exterior;  

- Pedir aos alunos para encontrarem coisas boas na sua vida e à sua volta (ex. uma flor ou uma folha); se for algo físico 

pedir para guardarem;  

- Regressar à sala e fazer um mural da felicidade. Para isso, podem desenhar ou colar o que encontraram; Sugestão: 

utilizar a história “Dudu, o duende e professor da felicidade” como complemento à sessão;  

Cartolina 

Cola 

Tesoura 

Material de 

desenho 

2.º ANO 

1. Comboio da felicidade:  

- Os/As alunos/as andam pela sala e aleatoriamente o/a dinamizadora escolhe alguém para ser o/a motorista do 

comboio. A missão do/a motorista é encontrar pessoas para o seu comboio da felicidade;  

- Para entrar no comboio, o/a motorista diz “Aqui vai o comboio da felicidade. Quem quer entrar?”. Depois dirige-se a 

um/a dos/as colegas e pergunta: “O que te deixa feliz?”;  

- Para entrar todos têm de imitar o que foi respondido (ex. se ficar feliz por comer um gelado, todos imitam que estão 

a comer um gelado). Quem não fizer rapidamente sai do comboio e tem de aguardar pela próxima ronda;  

- Repetir o processo até todos/as entrarem no comboio da felicidade;  

 

3.º ANO 

1. Jogo “Sorriso Milionário” 

- Visualizar o vídeo:” O príncipe feliz” (disponível no Youtube). Fazer breve debate sobre a história do vídeo, 

personagens, moral da história;  

- Dar 3 bolas de papel a cada aluno e dizer que cada bola vale 50€; 

- A pares, os/as alunos/as, têm de olhar com cara séria para o colega; o primeiro a rir tem de dar uma das suas 

bolas;  

- Trocar de pares e quando ficarem sem bolas/moedas saem de jogo; 

- Ver quem ficou com mais bolas/moedas e questionar quem acham que foi mais feliz;  

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Colunas 

Bola de papel 

4.º ANO 

 

1. Quem eu quero ser?  

- Pedir aos alunos/as para desenha um gato utilizando… 10, 5, 3, e 1 linha;  

- Perguntar aos/às alunos/as como é que eles gostavam de ser no futuro (ex. profissão, personalidade, etc.); 

- Pedir para fazerem um retrato deles agora e outro deles no futuro; 

- Questionar: “E se não conseguirem ser essa pessoa do futuro?”. Utilizando a atividade do gato como exemplo, 

ajudar os/as alunos/as a compreender que por vezes é necessário encontrar soluções quando algo não corre como 

queremos e/ou idealizamos;  

Folhas de papel 

Material de 

desenho 
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“Sonhar acordado” 

Temática Motivação – “Quando eu quero, eu consigo” 

Objetivos gerais • Sensibilizar para a importância dos sonhos; 

Competências a desenvolver 
• Imaginação e criatividade; 

• Orientação para objetivos e metas; 

 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO [adaptado de: 1mês Mindful, Luminaris Edições - Cartão “Fechar as portas”]: 

- Senta-te confortavelmente no chão ou numa cadeira. Imagina que a tua cabeça é uma casa, e os olhos e os 

ouvidos são as portas. Para descansares os olhos podes fechar as pálpebras e colocar, suavemente, os dedos 

indicadores sobre os olhos. Com os polegares fecha os ouvidos e não escutes mais nada. Para descansares a língua 

pode dobrá-la suavemente em direção ao céu-da-boca com a boca fechada. Permanece assim em silencio. Depois 

de fechares as portas inspira em 1,2,3 e expira em 1,2,3,4,5,6.  

10min.  

Desenvolvimento 

1. O que é um sonho? E qual o teu sonho?”. Ouvir os alunos. Validar os seus sonhos.  

2. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Ouvir a música “Ilha dos Sonhos”, Xana TocToc; “A nuvem dos sonhos “ 

2.º ano – Não deites o teu sonho fora! 

3.º ano – Defende o teu sonho! 

4.º ano - Chave dos sonhos 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- A importância de valorizar os nossos sonhos e os dos outros; 

- Concretizar os nossos sonhos pode ser desafiante e acontece de diferentes formas para cada um.  

- Sensibilizar para a importância de acreditar nos nossos sonhos apesar dos obstáculos que possam aparecer; 

- Sensibilizar para a importância de planeamento (o que quero, o que preciso, quais as dificuldades) na 

concretização dos nossos sonhos; 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

Nr. Sessão 22 

Competências Aluno Séc. XXI CS04, CS06 
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“Sonhar acordado” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. “A nuvem dos sonhos “ 

- Pedir aos alunos para desenharem uma nuvem e nela representarem o seu sonho (“Se a tua nuvem fosse um sonho 

como seria? Quais as suas cores e texturas?”); 

- Decorar a nuvem com diferentes materiais para simbolizar o seu sonho. 

Folha branca 

Lã, massas, papel 

colorido, glitter, etc.  

Material de desenho 

2.º ANO 

1. Não deites o teu sonho fora! (adaptado de https://www.jrmcoaching.com.br/blog/ideias-de-dinamica-sobre-sonhos-e-

metas/) 

- Pedir que escrevam e/ou desenhem o seu sonho; 

- O/a dinamizador/a diz que vem aí um caçador de sonhos e, por isso, temos de deitar o nosso sonho fora e atirá-lo 

para o lixo ou para o chão. Incentivar a que atirem o seu sonho para o chão; 

- Breve debate sobre a atividade questionando a razão pela qual deitaram o sonho fora e sensibilizar para  
importância de acreditar nos nossos sonhos apesar dos obstáculos que possam aparecer. 

Folhas brancas 

Lápis de cor 

3.º ANO 

1. Defende o teu sonho! (adaptado de https://www.jrmcoaching.com.br/blog/ideias-de-dinamica-sobre-sonhos-e-metas/) 

 - Escrever o sonho num pedaço de papel pequeno; 

- Formar um círculo com cadeiras ou um perímetro para o jogo; 

- Distribuir balões e pedir para colocar o papel dentro do balão. Encher o balão; 

- Pedir para todos agarrarem numa caneta ou lápis afiado; 

- Explicar que não podem sair do perímetro definido e não podem esconder o balão debaixo da roupa; 

- Dizer: “Em 3,2,1… Defendam os vossos sonhos”; 

- Questionar: “Quem disse que podiam furar os balões uns dos outros? Para defendermos os nossos sonhos temos 

de destruir os dos outros?”. 

Balões 

Papel 

Caneta ou lápis afiado 

4.º ANO 

 

1. Chave dos sonhos  

2. - Entregar uma folha de papel a cada aluno e pedir para escreverem e responderem às 3 questões seguintes: 

- “Qual é o teu sonho?”; 

- “O que precisas para alcançá-lo?”; 

- “Que obstáculos achas que vais encontrar?”; 

- Formar um círculo com os alunos e pedir para que, um de cada vez, partilhem as suas respostas. 
Sugestão: colocar todos os sonhos numa caixa. Criar uma pista de obstáculos. A caixa dos sonhos fica numa ponta e os/as 

alunos/as têm de conseguir “agarrar” o seu sonho, ultrapassando a pista de obstáculos. No fim, refletir que a chave para os 

nossos sonhos é a persistência, motivação, e “não desisitir”.  

Folha Branca 

https://www.jrmcoaching.com.br/blog/ideias-de-dinamica-sobre-sonhos-e-metas/
https://www.jrmcoaching.com.br/blog/ideias-de-dinamica-sobre-sonhos-e-metas/
https://www.jrmcoaching.com.br/blog/ideias-de-dinamica-sobre-sonhos-e-metas/
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“Os exemplos que guardo” 

Temática Motivação – “Quando eu quero, eu consigo” 

Objetivos gerais • Trabalhar o foco e inspiração através do exemplo positivo; 

Competências a desenvolver 
• Atenção e concentração; 

• Identificação através de histórias de vida; 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO: 

- Sacudir as mãos, as pernas, o rabinho, a barriga. Sacudir tudo até ficarem e se sentirem mais calmos.  

Sugestão: colocar música 

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Vamos às histórias!  

2.º ano – Cinema time!  

3.º ano – Os exemplos que tenho! 

4.º ano - Com quem me identifico;  

40min.  

Integração 

1.      Tópicos para reflexão: 

- A importância dos bons exemplos na nossa vida estes como fonte de motivação;  

- Para atingir os nossos objetivos/sonhos não podemos desistir; 

- Sensibilizar para o facto de podermos escolher que exemplo(s) seguir; 

-Sensibilizar para que quando encontramos alguém com quem nos identificamos e é um bom exemplo 

devemos guardar e cuidar;  

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

 

 

 

 

 

Nr. Sessão 23 

Competências Aluno Séc. XXI CS06 
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“Os exemplos que guardo” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Vamos às histórias!  

- Formar dois 2 grupos;  

-Ler a história “O Galope e o otimismo” [retirado Histórias retiradas do livro: As emoções são nossas amigas, Paulo 

Moreira, Porto Editora, pág. 68-72 e 80-90)]; 

- Encenar a história. Ajudar os/as alunos a preparar e ensaiar;  

- Cada grupo apresenta a sua encenação aos colegas. Se possível gravar para enviar aos pais/encarregados 

de educação e professores. 

“O Galope e o otimismo” 

(Anexo 24) 

2.º ANO 

1. Cinema time! 

- Visualizar o vídeo “Piper” e “Hair Love” (disponível no Youtube) 

- Aprofundar as histórias dos vídeos: personagens, o que acontece, moral da história, o que aprendemos; 

- Fazer desenho sobre os vídeos. 

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Colunas 

3.º ANO 

1. Com quem me identifico? 

- Escrever previamente, num papel, diferentes animais; fazer dois papeis por cada animal;  

- Em pé, os alunos circulam pela sala imitando o animal que lhes calhou até encontrar outro(s) aluno(s) 

que tenham o mesmo animal; 

- Quando encontrarem todos os “membros da família” pedir para que se mantenham juntos; 

- Questionar: como se identificaram uns aos outros? (quais as características de identificação); 

Sugestão: formar equipas e realizar a atividade com “senhas” (ex. Alô, Olá, Tá, Uau, Tchau). Vendar os olhos e as 

equipas têm de reunir novamente.  

 

4.º ANO 

 

1. Os exemplos que tenho! 

- Perguntar aos/às alunos/as quem são os seus exemplos positivos e porquê;  

- Pedir para escrever uma carta para o(s) seu(s) exemplo(s) em que explique as razões pelas quais essa 

pessoa é o seu exemplo; 

- Os alunos podem completar com um desenho para entregar a essa pessoa. 

Folhas brancas 

Material de desenho 
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“Mãos à obra” 

Temática Motivação – “Quando eu quero, eu consigo” 

Objetivos gerais 
• Concluir a 4ª Paragem: Motivação; 

• Avaliação de competências 

Competências a desenvolver • Pensamento crítico e reflexão. 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO:  

- Formar um círculo. Os/as alunos/as ficam ombro a ombro;  

- Fechar os olhos e pedir que se movam lentamente em direção ao centro do círculo e encontrem uma mão 

através desse círculo para formar pares;  

- Quando todos tiverem um par, podem abrir os olhos e observar o/a colega e o que aconteceu à sua volta.  

- A principal tarefa desta atividade é tentar desatar o nó humano sem deixar sair qualquer mão e todos devem 

acabar num círculo ligado por mãos como no início. 
Sugestão: para aumentar a dificuldade pedir aos/às alunos que tentem encontrar as mãos que estão mais longe deles. Alguns 

dos/as participantes podem também ser vendados ou pedir para ficarem completamente silenciosos em geral. 

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividade p/ ano de escolaridade 

1.º/ 2.º/ 3.º/ 4.º ano  

- Checkpoint - Onde estamos;  

- Visualizar os vídeos do EMO; 

- Avaliação (não formal) de competências; 

- Próxima paragem - Para onde vamos? 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Questionar: O que aprendemos até aqui? Do que falámos e o que fizemos? 

2.     Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2); 

 

 

Nr. Sessão 24 

Competências Aluno Séc. XXI CS03 
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“Mãos à obra” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 
1. Checkpoint - Onde estamos? 

- Relembrar algumas atividades realizadas e as aprendizagens. 

 

2. Visualizar os vídeos do EMO 

- Seguir link:    https://youtu.be/FF3IDIc8mNg  

- Aprofundar a temática do vídeo: personagens, história, moral da história, o que aprendemos até aqui; 

- Relembrar conceito de objetivo e meta, assertividade, e exemplos positivos da sua vida; 

- Fazer um desenho ou um texto/lista com as dicas para eles próprios. Por exemplo: “Quando me sinto desmotivado 

ou sinto que não consigo o que faço ou posso fazer?”. 

 

3. Avaliação (não formal) de competências: 

- Fazer um desenho sobre o seu sonho e pensar nas tarefas que têm de fazer para o alcançar: os alunos explicam 

através de um desenho que têm de apresentar (o professor regista as respostas de cada um). 

 

4. Próxima paragem – Para onde vamos? 

- Explicar o que vamos trabalhar a seguir.  

- Introduzir o conceito de socialização – “Vamos aprender a fazer amigos e a conviver”. 

Folha de papel 

Marcadores 

Lápis de cor 

 

2.º ANO 

3.º ANO 

4.º ANO 

 

https://youtu.be/FF3IDIc8mNg


5.º Pilar 

85



86



87 

  

 

 

“Eu sei o que tu sentes” 

Temática Relações Sociais 

Objetivos gerais • Reconhecimento das emoções nos outros; 

Competências a desenvolver 
• Comunicação assertiva; 

• Relacionamento interpessoal; 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO: 

- Fazer uma a duas respirações. Pedir aos/às alunos/as para se levantarem, colocar uma mão no peito, perto do 

coração, e ficar aí um bocadinho. Pensar nas pessoas importantes para si e se há alguém a quem gostava de 

agradecer, dar um elogio ou até pedir desculpa.  Inspira… expira…. E vai abrindo os olhos devagar. Se a pessoa a 

quem queres agradecer, dar um elogio ou pedir desculpa estiver na sala podes dirigir-te a ela/e.  

10min.  

Desenvolvimento 

1. Recordar as 6 emoções básicas e as suas características;  

2. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Macaquinho de imitação e “Já sei o que tu sentes!” 

2.º ano – O que diz o meu tom de voz?  

3. ano – “Sei o que tu sentes!” 

4.º ano - O que diz o meu tom de voz?  

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Perceber com os/as alunos/as em que situações reconhecer a emoção (tom de voz, expressão facial, etc.) 

pode ser útil. Por exemplo, se o pai ou a mãe começarem a sentir raiva já sabes que está a chegar a altura de 

parares, ou se um amigo está feliz comunica de uma forma (ex. tom de voz alegre e mais alto), e se estiver triste 

comunica de outra (ex. tom de voz mais baixo e menos energético); 

- Reconhecer o tom de voz como indicador daquilo que o outro sente; 

- Comunicação assertiva na importância de sabermos comunicar de forma adequada ao contexto;  

- Se reconhecermos a emoção que o outro está a sentir podemos dar uma resposta mais adequada.  

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

 

 

Nr. Sessão 25 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS05 



88 

  

 

“Eu sei o que tu sentes” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Macaquinho de imitação: 

- Formar pares; 

- Imitar a emoção representada pelo colega e têm de ficar cerca de 1 minuto parados nessa emoção. Trocar 

de pares ao fim de 2/3 emoções; 
Sugestão1: usar música para fazer a troca dos pares;  

Sugestão2: usar o Anexo 7 – “Versões EMO” na facilitação da escolha das emoções;  

2. Já sei o que tu sentes!  

- No fim, os/as alunos/as têm de imitar a emoção que eles próprios estão a sentir; 

- Convidar os colegas a olhar à volta para identificarem o que o outro está a sentir; 

 

2.º ANO 

1. O que diz o meu tom de voz?  

- Usar a “Tabela das combinações” (Anexo 25) com vários temas e tons de voz. 

- Atirar um dado para selecionar, qual a combinação a fazer (ex. tema – flores + tom de voz - zangado).  

- Os/as alunos têm de escolher uma palavra relacionada com esse tema;  

- Imitar a combinação que saiu; 

Tabela com as combinações 

“Tema + tom de voz” (Anexo 

25) 

Dado 

3.º ANO 

1. “Comboio das emoções” 

- Formar uma fila. O/A dinamizador/a fica atrás, e mostra uma das expressões do EMO à última criança da fila;  

- De seguida, eles devem tocar nas costas do/a colega da frente, para que ele/a se virar. Quem tocou nas costas 

do colega tem de transmitir a emoção/sentimento sem falar, apenas com gestos e/ou expressões faciais. O/a 

colega à sua frente transmitirá a mensagem para o próximo e assim sucessivamente até o final da linha. 

- O último deve escrever em um papel qual a emoção que acha que foi transmitida. Trocar a ordem.  

Nota: Esta atividade é idêntica ao jogo “Telefone estragado”, onde uma mensagem é passada de pessoa para 

pessoa. No final, verificamos se a mensagem (neste caso a emoção) é a mesma ou não. 

Anexo 7 – Expressões 

faciais do EMO 

4.º ANO 

 

1. O que diz o meu tom de voz?  

Usar a “Tabela das combinações” (Anexo 26) com vários as emoções e os tons de voz;  

- Atirar um dado para selecionar, qual a combinação a fazer (ex. expressão facial de alegria com tom de voz 

zangado).  

- Os/as alunos escolhem uma palavra para dizer com o tom de voz que saiu;  

- Imitar a combinação.  

Tabela com as combinações 

Emoção + tom de voz 

(Anexo 26) 

Dado 
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“Sem confusões” 

Temática Relações Sociais 

Objetivos gerais 

• Desenvolver capacidade de gestão de conflitos e resolução de problemas; 

• Compreender o conceito de escalada de conflito;  

• Valorizar a capacidade de autocontrolo (emoção-reação);  

Competências a desenvolver 
• Comunicação não violenta; 

• Relacionamento interpessoal 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO: 

 - Andar pela sala e quando ouvirem a ordem “Stop!” (também pode ser usada uma das 6 emoções básicas), 

todos param. Quando se disser “Frente”, tudo recomeça. Quando indicado a atividade deixa de ser falada, e em 

vez de alguém dar as indicações, simplesmente para e recomeça sem nada dizer.  

10min.  

Desenvolvimento 

1. O que é um conflito? Como é que acontece um conflito?  

- “Já repararam que surgem muitos conflitos porque nem sempre prestamos atenção aos pais/amigos/professor?”; 

- Às vezes há falhas na comunicação, porque não comunicamos bem ou prestamos atenção aos outros e àquilo 

que dizem. 

2. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – “Que barulho é este?” 

2.º ano – Telefone estragado;  

3. ano – Eu não queria dizer aquilo! 

4.º ano - Da confusão à ordem  

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão:  

- A importância da comunicação e de ter “ordem na comunicação” para evitar conflitos 

- Gerir conflitos através da comunicação não-violenta; 

- Os alunos dizem, numa frase curta, como se sentem e o professor responde de acordo com o sentimento 

expressado.  

Exemplo “Estou alegre” → Fico feliz por ti por te sentires bem; “Estou triste → Lamento que te sintas assim” 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

Nr. Sessão 26 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04, CS05 
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“Sem confusões” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. “Que barulho é este?” 

- Procurar por efeitos sonoros na internet (disponível no Youtube) ou aceder à pasta partilhada com sons (ver QR 

Code); 

- Colocar os sons e os/as alunos/as têm de adivinhar qual o som;  

- O/a aluno/a que acertar mais vezes ganha o jogo;  

- Treinar a identificação de sons visando focar na necessidade de ouvirmos bem o que o outro diz para evitar 

conflitos; 

Colunas 

Computador ou 

telemóvel 

Prémio (rebuçados) 

2.º ANO 

1. Telefone estragado 

- Formar um círculo com os alunos; 

- O/A professor/a inicia dizendo ao ouvido uma frase a um/a aluno/a, que tem de passar essa mensagem ao aluno 

seguinte, e assim sucessivamente. Quanto mais complexa for a frase, mais difícil o jogo se torna; 

- Pedir ao último participante que diga a frase em voz alta e comparar a frase original e com a frase final; 

- Repetir o jogo quantas vezes for possível; 

 

3.º ANO 

1. Eu não queria dizer aquilo! 

- Identificar com os alunos situações em que dizemos coisas que não queremos (ex. és um parvo); 

- Perceber com os/as alunos/as como podemos dizer essas coisas de outra forma; 

- Registar as respostas dos alunos; 

- Escolher uma das situações identificadas e imitá-la; 

- Voltar a imitar essa situação com a reformulação sugerida pelos alunos; 

Quadro 

Marcador 

4.º ANO 

 

1. Ninja à ordem!  

- Formar um círculo. Se possível fazer a atividade ao ar livre.  

- Existem 3 movimentos associados a 3 sons: 

1. Juntar as mãos e levantar os braços, com o som “AH”. 

2. Juntar as mãos e mover os braços para frente, com o som “IH”. 

3. Juntar as mãos e mover os braços na diagonal e para baixo, com o som “OH”. 

- O/A dinamizador/a inicia o jogo levantando as duas mãos dizendo “AH” para um participante (movimento 1). 

- O participante escolhido deve levantar a mão e dizer “IH” (movimento 2). Os dois colegas, do lado direito e do lado esquerdo 

próximos a ele, movem os braços na diagonal e para baixo e dizem “OH” (movimento 3) para proteger o colega; 

- O participante que disse “IH” antes continua o jogo e faz um “novo ataque” dizendo “AH” novamente. Repetir o procedimento;  

- O jogo continua até que alguém cometa um erro ou demore muito a fazer o movimento que deveria fazer.  
Sugestão: tentar que o jogo seja cada vez mais rápido.  
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“Bullying não!” 

Temática Relações Sociais 

Objetivos gerais • Sensibilizar para a problemática do Bullying 

Competências a desenvolver 

• Comunicação / exposição; 

• Coesão grupal /sentimento de pertença; 

• Comprometimento e interesse; 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO; 

- Sentar em círculo e dizer que temos um novo objetivo que é fazer uma corrida de cavalos e queremos chegar à 

meta. Começa-se com todos/as a bater as mãos nas próprias coxas e a dizer: “Trap, trap, trap, …”. Este 

movimento e o murmúrio mantêm-se até ao fim.  Ao longo da atividade o/a dinamizador/a pode introduzir as 

indicações seguintes: “Curva à direita!” (inclinar para direita), “Curva à esquerda” (inclinar para a esquerda), 

“Obstáculo” (braços no ar e levantando-se um pouco, esboçam um movimento de salto), “Duplo obstáculo” (fazer 

o movimento anterior duas vezes). No fim, fazer duas a três respirações antes de regressar ao lugar; 

10min.   

Desenvolvimento 

1. O que é o bullying? Como podemos combater o bullying? 

- Sugerir “combate” ao bullying através de elogios. 

2. Atividades p/ ano de escolaridade:  

1.º ano – Círculo dos elogios 

2.º ano – História “O lobo que se achava o maior” 

3. ano – O poder das palavras 

4.º ano - História “Ernesto” e Leva o que precisares! 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Questionar: “Como se sentiram a receber um elogio?”; incentivar a que usem a prática do elogio  

- Importância do elogio; 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

Nr. Sessão 27 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS04, CS05 
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“Sem confusões” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Círculo dos Elogios 

- Formar um círculo com os alunos;  

-  Pedir a um/a aluno/a para escolher um/a colega e dizer o seu nome “alto e bom som” e fazer-lhe um elogio. O colega 

agradece e senta-se com as pernas cruzadas (assim os outros alunos sabem quem ainda não recebeu um elogio). 

- Numa primeira ronda os elogios podem ser direcionados a algo físico, depois a algo em que achem que o/a colega 

é bom a fazer, e por fim, um elogio a si próprio; 

Dicas: Eu penso/acho que tu és…; eu gosto como tu…; Obrigada por…; És bom a…; És um bom amigo quando…; Foi muito simpático 

da tua parte…; Bom trabalho a…; Esforçaste-te muito a.…; 

 

2.º ANO 

1. História “O lobo que se achava o maior”  

- Visualizar o vídeo “O lobo que se achava o maior - Orianne Lallemand e Éléonore Thuillier “(disponível no youtube) 

- Aprofundar o tema do vídeo: personagens, o que acontece, o que aprendemos e a relação com o bullying; 

- Fazer um desenho sobre a história; 

Sugestão: após a visualização da história formar duas filas com distância, onde uma diz coisas negativas (reclamar/criticar) e a outra 

coisas positivas (elogios/palavras de apoio). No fim perceber como é que os alunos se sentiram, qual das formas é mais fácil e qual 

a mais agradável;  

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Colunas 

3.º ANO 

1. O poder das palavras 

- Visualizar o vídeo “Show do Tiago: Não faça essa experiência com plantinhas” (disponível no Youtube) 

- Compreender a sua relação com a temática;  

- Colar uma folha nas costas de cada aluno/a; 

- Cada aluno/a tem de escrever um elogio a todos os colegas de turma;  

- Apenas no fim da atividades os/as alunos/as podem ver o que foi escrito;  

Computador 

Internet 

Videoprojector 

Colunas 

4.º ANO 

 

1. História “Ernesto”  

- Visualizar o vídeo “Ernesto - história infantil” (disponível no Youtube); 

- Questionar: “E tu? O que dizias ao Ernesto?”; 

- Debater com os alunos sobre o “poder das palavras”; 

2. Leva o que precisares! 

- Pensar em gestos/palavras bonitas que poderiam dizer ao Ernesto;  

- Construir com os/as alunos/as várias folhas de sensibilização de gestos/palavras bonitas para afixar na escola do 

género: “Leva o que precisares” (para exemplos, pesquisar na internet “leva o que precisas”); 

- Formar grupos e distribuir as folhas; 

Computador 

Internet 

Folhas brancas ou 

coloridas 

Material de escrita 
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“De mãos dadas” 

Temática Relações Sociais 

Objetivos gerais 

•  Trabalhar relações com redes de suporte: 

 Aluno – aluno; 

 Aluno – escola; 

 Aluno – professor 

 Aluno – auxiliar 

Competências a desenvolver 
• Relacionamento interpessoal; 

• Comunicação assertiva; 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO [adaptado de: 1mês Mindful, Luminaris Edições - Cartão “Tempo de ajuda”]: 

- Respira profundamente…. Inspira (contar 4 tempos) e expira (contar 6 tempos). Olha à tua volta, observa 

atentamente os teus colegas, professores, pais e irmãos. Procura encontrar algo em que possas contribuir e 

oferecer a tua ajuda. Por exemplo, pôr a mesa, arrumar a roupa, ajudar um colega a arrumar, ajudar o professor 

na sala de aula. Sê flexível, atento e paciente com os outros. Aceita que todos somos diferentes e que isso é 

muito positivo; 

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividades p/ ano de escolaridade: 

1.º ano – Balão da comunicação  

2.º ano – “De Mãos Dadas”: 

3. ano – A ilha deserta 

4.º ano - O que eu faço? 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- Compreender as dificuldades de trabalhar em equipa e comunicar uns com os outros;  

- Encontrar soluções para estas dificuldades (O que podemos fazer para evitar ou diminuir conflitos?);  

- Relembrar o momento PRO e colocar questionar: “Em que é que já contribuíste hoje?” e/ou “Em que achas que 

podes ajudar?”; 

2. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

Nr. Sessão 28 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS05 
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“Sem confusões” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 

1. Balão da comunicação 

- Ir para o exterior. Formar pares e cada par recebe um balão;  

- Definir um percurso;  

- Cada par tem de segurar o balão das seguintes formas: testa, pé, cotovelos, costas, entre outros. Acrescentar outros 

que façam sentido. 

-  Alertar para a importância de comunicar entre si para conseguirem completar a tarefa;  

- O par que completar o percurso primeiro ganha;  

- Trocar os pares; 

Balões 

2.º ANO 

1. “De Mãos Dadas” 

- Formar uma roda com os alunos e pedir que memorizem muito bem a quem estão a dar a mão à sua direita e à sua 

esquerda; 

-  O/a dinamizador/a coloca duas folhas de jornal no chão e informa que quando disser “Emo” todos têm de ficar em cima 

das folhas, mesmo que precisem de se apertar um bocadinho e voltar a dar as mãos a quem estava à sua direita e à sua 

esquerda, fazendo os movimentos, em conjunto, que sejam necessários, sempre sem sair de cima da folha de jornal;  

- Soltar as mãos e passear livremente pela sala até ouvir a “palavra de ordem” 

Folhas de jornal 

3.º ANO 

1. A ilha deserta 

- Dar uma folha a cada aluno e pedir que desenhem uma ilha;  

- Quando terminarem pedir para imaginarem que estavam sozinhos naquela ilha e questionar quem levavam para a 

ilha com eles/as (podem escolher família, amigos, professores, as auxiliares, etc.).  

- Escrever o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) na folha e identificar os motivos por que levavam cada uma dessas pessoas; 

- Questionar se acham que essa(s) pessoa(s) aceitavam o convite, isto é, se acham que têm sido bons amigos, filhos, etc 

ou se tem dado razões para eles não quererem ir com eles para a ilha; 

Folhas de papel  

Material de 

desenho 

4.º ANO 

 

1. O que eu faço? 

- Formar quatro grupos; 

- Pedir aos alunos para identificarem uma situação de conflito para cada uma das relações com as redes de suporte 

(aluno-aluno, aluno-escola, aluno-professor, aluno-auxiliar); 

- Questionar: “Qual o final destas situações?”; 

- Criar teatros curtos onde retratem essa situação;  

- No fim do teatro, em grupo, encontrar uma solução para a situação conflito encontrada anteriormente. 
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“Unidos somos mais fortes” 

Temática Relações Sociais 

Objetivos gerais 
• Concluir a 5ª Paragem: Relações Sociais; 

• Avaliação de competências; 

Competências a desenvolver 

• Comunicação assertiva; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Cooperação 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO: 

- Coloca-te numa posição confortável e realiza duas respirações tranquilas;  

- Criar um grito de turma de Emoção em Ação. Pensar durante a aula;  

Sugestão: pode ser realizada uma atividade focada na atenção e cooperação;  

10min.  

Desenvolvimento 

1. Atividade p/ ano de escolaridade 

1.º/ 2.º/ 3.º/ 4.º ano  

- Checkpoint - Onde estamos;  

- Visualizar os vídeos do EMO; 

- Avaliação (não formal) de competências; 

- Próxima paragem - Para onde vamos? 

40min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

- O que aprendemos até aqui? Do que falámos e o que fizemos? 

2.     Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 

10min. 
Semáforo em Ação 

(Anexo 2) 

 

 

 

 

Nr. Sessão 29 

Competências Aluno Séc. XXI CS04 
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“Sem confusões” 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

1.º ANO 
1. Checkpoint - Onde estamos? 

- Relembrar algumas atividades realizadas e as aprendizagens.  

 

2. Visualizar os vídeos do EMO 

- Seguir link: https://youtu.be/7UwButYHl18 
- Aprofundar a temática do vídeo: personagens, história, moral da história, o que aprendemos até aqui; 

- Relembrar o que é comunicação assertiva, escalada de conflito, autocontrolo na gestão da relação emoção-reação, 

relacionamento interpessoal; 

- Fazer um desenho ou um texto/lista com as dicas para eles próprios.  Por exemplo: “o que posso dizer diferente 

aos outros?” e/ou “Respeito o meu colega/amigo quando…”; 

 

3. Avaliação (não formal) de competências: 

- Ver anexo 27.  

- Usar as perguntas para realizar a avaliação; no primeiro e segundo ano a avaliação pode ser realizada em grupo, e 

o/a dinamizador/a registo as respostas dos alunos; no terceiro e quarto ano pedir aos/às alunos para copiarem as 

perguntas e responderem; 

 

4. Próxima paragem - Para onde vamos?  

- Explicar o que vamos trabalhar a seguir;   

- Revisão das 5 paragens. 

Avaliação 5º Pilar 

(Anexo 27) 

2.º ANO 

3.º ANO 

4.º ANO 

 

https://youtu.be/7UwButYHl18
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“Sessão de Encerramento do Ano Letivo” 

Temática Encerramento – “O Às das emoções” 

Objetivos gerais • Consolidação de aprendizagens  

Competências a desenvolver • Autonomia 

 

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO - Respiração do EMO 

- Os alunos movimentam-se pela sala em silêncio. Inspirar e expirar profundamente…. Repetir. 

Quando o(a) professor(a) diz Emo os alunos têm de imitar o EMO agarrado ao bambu/árvore, 

como se estivessem lá no cimo da cana de bambu, bem no alto… “Lá em cima” pedir que respirem 

calmamente três vezes antes de descer e voltar à terra e pousar os pés no chão novamente. 

- Numa última respiração referir que vamos de férias, mas o nosso amigo EMO está sempre 

presente; apenas têm de se lembrar de usar a respiração.  

10min.  

Desenvolvimento 1. Aula Livre 40min. 

A definir pelo 

professor(a) 

consoante a 

dinâmica 

escolhida 

Integração 1. Avaliação da Sessão - Semáforo em Ação. 10min. 

Semáforo em 

Ação 

(Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

Nr. Sessão 30 

Competências Aluno Séc. XXI CS06 
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Mês Dia 
O que se 

comemora? 
Sugestão de Atividade(s) 

Setembro 

 

19/09/2021 

Dia 

Internacional de 

Falar como um 

Pirata 

1. Peddypaper do tesouro: 

- “Se encontrasses uma arca…”, qual seria o tesouro que gostava de encontrar e porquê; 

- Encontrar a arca do tesouro. O tesouro pode ser, por exemplo, as emoções. Trabalhar a coesão 

grupal. 

21/09/2021 

Dia 

Internacional da 

Paz 

1. Pedir aos/às alunos para completarem a frase: PAZ é…”:  

- Construir uma escultura sobre a paz (com vários materiais ou com recurso aos colegas e espaço da 

sala). 

2. História “O coelhinho branco que queria viver em paz”, UNESCO, 2002 

28/09/2021 
Dia Mundial da 

Raiva 

1. Caixa da raiva  

- Explorar a emoção da raiva, os sinais do corpo, os comportamentos e o que podemos fazer para a 

gerir. Pensar e referir as outras emoções. 

29/09/2021 
Dia Mundial do 

Coração 

1. Questionar e desenvolver: O que sente o coração? O que é ter bom coração? Como podemos 

demonstrar que temos bom coração? Que comportamentos indicam que temos bom coração? 

Que emoções estão associadas? 

2. História do velho índio. 

Outubro 

 

09/10/2021 
Dia Mundial dos 

Correios 

1. Escrever uma carta 

- Questionar: “Para que servem os correios? Quem já escreveu ou recebeu uma carta? Como se 

sentiu?” 

- Escrever uma carta a nós próprios para ler/rever no final do ano letivo (no 1º ano pedir para 

fazerem um desenho). Tópicos para reflexão: “o que aprendi? O que vivi? Como superei os meus 

problemas? O que senti? O que aprendi?”. 

10/10/2021 
Dia Mundial da 

Visão 

1. História “Não quero usar óculos” (Carla Almeida e André Letria); 

- Fazer uns óculos das emoções: Que emoção vejo eu? 

16/10/2021 

Dia Mundial da 

Alimentação 

 

 

1. Alimentos bons e alimentos maus:  

- Fazer/ Imitar a expressão que fariam a comer um alimento bom e um alimento maus. 
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2. Jogo de tabuleiro gigante – alimentação e higiene 

- Questionar: “que hábitos de higiene e alimentação devemos ter? O que acontece se não os 

tivermos?”.; 

- Fazer o jogo com os/as alunos/as. 

17/10/2021 

Dia Mundial da 

Resolução de 

Conflitos 

1. Árvore da pertença. 

2. Termómetro da raiva. 

3. Pulseira calm down. 

4. Roda da escolha. 

19/10/2021 

Dia 

Internacional da 

Preguiça 

1. História: a cigarra e a formiga (adaptação da fábula de La Fontaine por Bocage):  

- A diferença entre a preguiça boa e a má preguiça: reações corporais e cognitivas de cada uma. 

27/10/2021 

Dia dos 

jornalistas pela 

paz 

1. Levar jornais e revistas para recortarem imagens positivas e negativas. 

2. Fazer um jornal ou escrever um livro. 

3. Recolher noticias para fazer jornal ou construir uma história. 

4. Ilustração do jornal/ história. 

28/10/2021 
Dia da Biblioteca 

Escolar 

1. Levar jornais e revistas para recortarem imagens positivas e negativas. 

2. Fazer um jornal ou escrever um livro. 

3. Recolher noticias para fazer jornal ou construir uma história. 

4. Ilustração do jornal/ história. 

31/10/2021 
Dia das 

Bruxas 

1. Criar um monstrinho das emoções e perceber quando somos pequenos monstrinhos. 

2. Mimica das emoções – monstros. 

Novembro 03/11/2021 
Dia da 

Sanduíche 

1. Vamos fazer uma sanduíche de emoções? Quais são os ingredientes? E em que quantidades? 

Porque escolheram dessa forma e não de outra? 

Novembro 05/11/2021 
Dia Mundial do 

Cinema 

1. Visualização da curta-metragem “Cordas” (Filme que aborda a integração/ exclusão de uma criança 

com paralisia cerebral) 

- Construir um guião diferente: que personagem seria no filme e porquê? Como seria o filme ideal? O 

que fariam diferente? 



SESSÕES DE REFORÇO/DIAS COMEMORATIVOS 

105 
 

20/11/2021 
Direitos das 

Crianças 

1. Declaração dos Direitos das Crianças (https://www.aldeias-sos.org/quem-somos/fazemos/porque-

o-fazemos/direitos-criancas ):  

- Fazer um circuito onde os alunos experienciam os direitos das crianças (exemplo: livro – direito à 

educação, bolachas – direito à alimentação e à moradia); 

- Exploração do vídeo “Direitos das Crianças”, DGS (disponível no Youtube). 

24/11/2021 
Dia Mundial da 

Ciência 

1. “Será que a ciência pode ajudar a evitar conflitos?”; “Como?” 

2. Pote da calma. 

3. “Cientista da Paz” – fazer uma receita da paz e pô-la em prática durante a aula. 

Dezembro 

03/12/2020 

Dia 

Internacional 

das Pessoas 

com deficiência 

1. O que sinto quando vejo uma criança cega? Surda? Coxa? 

2. Realizar um circuito/ gincana pré-definido de olhos fechados. 

3. Contacto com braile e/ou abecedário de Língua Gestual. 

4. Abotoar uma camisa com meias nas mãos. 

04/12/2020 Dia da Bolacha 1. Comer bolacha com olhos fechados e fazer visualização guiada. 

05/12/2020 

Dia 

Internacional do 

Ninja 

1. Coreografia de luta. 

2. Caça ao ninja das emoções. 

3. Semear emoções. 

10/12/2021 

Dia 

Internacional 

dos Direitos 

Humanos 

1. Questionar: O que são os direitos humanos 

- Explorar o link:  http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/edh/manual_brincadeiras_em_dh.pdf 

20/12/2020 

Dia 

Internacional da 

Solidariedade 

Humana 

1. Recolha de bens para entregar numa instituição. 

2. Envio de cartas a crianças institucionalizadas. 

3. Pulseiras das boas ações para distribuir pela comunidade escolar, pais e professores. 

4. Corrente de boas ações. 

Sugestão: utilizar o Dia Internacional da Solidariedade Humana para preparar uma atividade para o 

Natal. 

 

https://www.aldeias-sos.org/quem-somos/fazemos/porque-o-fazemos/direitos-criancas
https://www.aldeias-sos.org/quem-somos/fazemos/porque-o-fazemos/direitos-criancas
http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/edh/manual_brincadeiras_em_dh.pdf
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Dezembro Natal Natal 
1. Participação na Festa de Natal. 

2. O sentido do Natal: reflexão. 

Janeiro 

01/01/2022 
Dia Mundial da 

Paz 

1. Livro Lápis Mágico de Malala (também disponível no Youtube):  

- Pedir para os alunos escreverem ou desenharem o que fariam se tivessem um lápis mágico. 

04/01/2022 
Dia Mundial 

Braille 

1. Aprender Braille. 

2. Ver livros infantis em Braille. 

3. Leitura e exploração da História os Sons das cores (Paula Teixeira). 

11/01/2022 

Dia 

Internacional do 

Obrigado 

1. Aprender “Obrigado!” em várias línguas. 

2. Sinto-me grato por.../Obrigado por... 

18/01/2022 

Dia 

Internacional do 

Riso 

1. Risoterapia. 

2. Fazer um smile onde o aluno se retrate a si próprio feliz. No outro lado completar a frase: “o que 

me faz sorrir...”. 

23/01/2022 
Dia Mundial da 

Liberdade 

1. Deixar os/as alunos/as fazem o que querem durante um minuto. Questionar: “A liberdade é fazer 

tudo o que queremos?”. Refletir. 

2. Fazer o que o colega à direita quer durante um minuto. Questionar:  a liberdade é fazer o que os 

outros querem? Refletir. 

Janeiro 

29/01/2022 
Dia Mundial do 

Puzzle 

1. Perceber qual o comportamento mais positivo na turma. 

2. Construir um puzzle e afixar com a frase “És a peça que falta”. (Por ex. Estes são os alunos que não 

metem lixo para o chão, tu és a peça que falta). 

31/01/2022 

Dia 

Internacional do 

Mágico 

1.  Questionar: “vamos fazer magia?”. 

Fevereiro 

 

05/02/2022 

 

Dia da Internet 

Segura 
1. Consultar o link: https://www.seguranet.pt/ 

05/02/2022 
Dia Mundial da 

Nutella 

1. Imprimir e “decorar” desenhos de cupcakes:  

- Oferecer o cupcake a alguém que achem estar a precisar. 

 

https://www.seguranet.pt/
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13/02/2022 
Dia Mundial da 

Rádio 
1. Imitar uma sessão de rádio. Em grupos decidir os conteúdos, música, programas, etc.. 

14/02/2022 Dia do Amor 

1. Elaborar uma carta ou um desenho para levar para casa, como por exemplo: “Eu amo a minha 

família porque…”: Definir o objetivo da carta e, o que querem desenhar ou escrever (metas). 

2. Dançar a pares. 

3. Desenho/expressão plástica alusiva ao estímulo “O Amor é..” com reflexão sobre os diferentes 

tipos de amor:  Definir qual o objetivo do desenho/expressão plástica e que passos têm de dar 

para o fazer. 

 Carnaval 1. Carnaval - Articular com professor titular. 

20/02/2022 

Dia 

Internacional da 

Justiça Social 

1. Imagem de equidade versus igualdade – colocar os alunos em posições (em altura) diferentes. 

2. Apresentar um problema social e pedir aos alunos para encontrarem várias soluções. 

21/02/2022 

Dia 

Internacional da 

Língua Materna 

1. Fazer a bibliografia linguística: que línguas falo, que línguas gostava de aprender, que línguas já 

ouvi falar (projeção no futuro e definição de metas pessoais). 

23/02/2022 
Dia do Engolidor 

de Espadas 

1. Partilha de experiências sobre idas ao circo. 

2. Construção de bolas de malabarismo ou outros acessórios usados no circo. 

Março 

08/03/2022 

Dia 

Internacional da 

Mulher 

1. Exposição com mulheres importantes/relevantes na história de Águeda. 

2. Questionar: quem são as mulheres da vossa vida? Como são um exemplo para vocês? 

14/03/2022 Dia do PI 
3. Construir o número Pi com emojis das emoções. 

4. Planear a construção com recurso à esquematização/reflexão dos objetivos e metas. 

19/03/2022 Dia do Pai 
1. Atividade sobre o Dia do Pai: o que gosta nele, o sente por ele, o que gostavam de melhorar na 

sua relação, etc. 

20/02/2022 Primavera 

1. Falar sobre a chegada da primavera e as diferenças climatéricas, incentivar ao contacto com a 

natureza. Promover o contacto com a natureza e brincadeiras ao ar livre. 

2. Aprender a saltar à corda; relato da experiência. 

3. Coreografia de primavera. 

4. Exercícios ao som da Primavera de Vivaldi. 
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21/03/2022 

Dia Europeu da 

Criatividade 

Artística 

1. “Caixa Mágica” 

- Cada grupo retira um determinado número de elementos selecionados pelo professor; 

Dramatização com recursos aos objetos que saíram na “caixa mágica” e propor: “Se essa caneta 

fosse um elefante”; “E se esse livro fosse uma prancha de surf”; “E se esse elástico fosse uma cobra”, 

etc.; “E se o livro confrontasse a caneta?”; “E se a caneta não quisesse ser um elefante ou não 

quisesse escrever”. 

21/03/2022 
Dia Mundial da 

Poesia 

1. Numa cartolina escrever a frase “Hoje é um dia FELIZ” e decorar ou escrever frases que rimem. 

2. Declamações. 

3. Decorar poemas. 

4. Cantar canções com rimas. 

5. Elaboração de um poema da turma em grande grupo. 

Abril 

02/04/2022 

Dia 

Internacional do 

Livro Infantil 

1. Construção de um livro gigante com histórias da turma sobre o Bullying. 

22/04/2022 
Dia Mundial da 

Terra 
1. Semear emoções/boas relações. 

25/04/2022 
Dia da 

Liberdade 

1. Dinâmica “Cravo” 

-  Levar um ou dois cravos, e pedir para cada criança tirar uma parte. Questionar: “Podemos voltar a 

fazer com que fique igual?” 

2. Completar a frase: “Sou livre quando…” (conversas de círculo). Fazer uma Declaração da 

Liberdade. 

Junho 24/06/2022 

Dia 

Internacional do 

Cigano 

1. Jogo folha de papel: dar uma folha de papel a cada menino e pedir para amassar. Depois pedir 

para colocar igual e questionar se é possível colocar a folha igual. Explorar que as nossas 

palavras, gestos e atos é como amassar e folha. 

2. Visualizar o filme: “Ciganinho Chico”. Exploração do filme. 

3. Ouvir uma música cigana. 
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Competências Alunos Séc. XXI 
Modelo avaliação das sessões  
História Monstro das Cores (QR Code de acesso à pasta partilhada)
 "Os objetivos dos animais" - banda desenhada
 Bússola das Emoções
 Tabela com correspondência entre emoções e sentimentos
 Expressões faciais do EMO
 Jogo da mEMOria
 Cartão de Cidadão das Emoções 
 Puzzle com as diferentes expressões faciais do EMO
Cubo das Emoções
 Desenhar Caras para esta boca ou sobrancelha
 "Quantos Queres" 
 Jogo de Tabuleiro das emoções 
 Avaliação Não formal do 1ºPilar - autoconhecimento
 Soprador bolas de sabão (exemplo)
 Nuvens do pensamento
Baralho dos Comportamentos
 Tabela para "Jogo dos Castigos" 
História "Estou zangado" (QR Code de acesso à pasta partilhada)
Bingo das Qualidades 
 "Tudo sobre mim"
 História "Dá-me um abraço" (QR Code de acesso à pasta partilhada)
 História "O Galope sobre Otimismo"
 Tabela das combinações - "tema + tom de voz"
 Tabela das combinações - "emoção + tom de voz"
 Avaliação Não Formal do 5ºPilar
 História "O segredo da pequena Tartaruga" (QR Code de acesso à pasta partilhada)
 Escala de Avaliação SDQ - Port. (QR Code de acesso à pasta partilhada)
 Escala de Avaliação de Competências Emocionais (EACE) (QR Code de acesso à
pasta partilhada)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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ANEXO 1
 



Competências alunos Séc. XXI
Ministério da Educação

Códigos Atribuídos:

CS01 Linguagens e textos 

CS02 Informação e comunicação

CS03 Raciocínio e resolução de problemas 

CS04 Pensamento crítico e pensamento criativo 

CS05 Relacionamento interpessoal

CS06 Autonomia e desenvolvimento pessoal 

CS07 Bem-estar e saúde

CS08 Sensibilidade estética e artística

CS09 Saber técnico e tecnologias

CS10 Consciência e domínio do corpo
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SEMÁFORO EM AÇÃO 
 
Escola:                                                                                   Turma:                     professor(a) titular:  

 

VERMELHO – NÃO GOSTEI             AMARELO – ASSIM ASSIM                              VERDE – ADOREI 

  
 
 
 
 
 

Nome do/a aluno/a 
Nº da Sessão 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     



SEMÁFORO EM AÇÃO 
 
Escola:                                                                                   Turma:                     professor(a) titular:  

 

VERMELHO – NÃO GOSTEI             AMARELO – ASSIM ASSIM                              VERDE – ADOREI 

 

Nome do/a aluno/a 
Nº da Sessão 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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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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ANEXO 5





ANEXO 6 





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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ANEXO 8





 
Traseira das cartas



 
Frente das cartas
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CARTÃO DE CIDADÃO DAS EMOÇÕES 

MUNDO? 

 

 

COMO TE PARECE O 

QUANDO É QUE EU APAREÇO? 

 

OLÁ! EU SOU O EMO DA 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE TE FAÇO PENSAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO FICA O TEU CORPO? 

QUE MENSAGEM TE QUERO 

DAR? 

FICAS COM 

VONTADE DE 

FAZER... 



CARTÃO DE CIDADÃO DAS EMOÇÕES 

MUNDO? 

 

 

QUANDO É QUE EU APAREÇO? 

 

OLÁ! EU SOU O EMO DA 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE TE FAÇO PENSAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO FICA O TEU CORPO? 

QUE MENSAGEM TE QUERO 

DAR? 

COMO TE PARECE O 

FICAS COM 

VONTADE DE 

FAZER... 



CARTÃO DE CIDADÃO DAS EMOÇÕES 

MUNDO? 

 

 

QUANDO É QUE EU APAREÇO? 

 

OLÁ! EU SOU O EMO DA 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE TE FAÇO PENSAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO FICA O TEU CORPO? 

QUE MENSAGEM TE QUERO 

DAR? 

COMO TE PARECE O 

FICAS COM 

VONTADE DE 

FAZER... 



CARTÃO DE CIDADÃO DAS EMOÇÕES 

MUNDO? 

 

 

QUANDO É QUE EU APAREÇO? 

 

OLÁ! EU SOU O EMO DA 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE TE FAÇO PENSAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO FICA O TEU CORPO? 

QUE MENSAGEM TE QUERO 

DAR? 

COMO TE PARECE O 

FICAS COM 

VONTADE DE 

FAZER... 



CARTÃO DE CIDADÃO DAS EMOÇÕES 

MUNDO? 

 

 

QUANDO É QUE EU APAREÇO? 

 

OLÁ! EU SOU O EMO DA 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE TE FAÇO PENSAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO FICA O TEU CORPO? 

QUE MENSAGEM TE QUERO 

DAR? 

COMO TE PARECE O 

FICAS COM 

VONTADE DE 

FAZER... 



CARTÃO DE CIDADÃO DAS EMOÇÕES 

MUNDO? 

 

 

QUANDO É QUE EU APAREÇO? 

 

OLÁ! EU SOU O EMO DA 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O QUE TE FAÇO PENSAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO FICA O TEU CORPO? 

QUE MENSAGEM TE QUERO 

DAR? 

COMO TE PARECE O 

FICAS COM 

VONTADE DE 

FAZER... 



ANEXO 10 

















ANEXO 11



Instruções: 
1. Recorta o molde com uma tesoura 
2. Dobra pelas linhas e tenta montar o 

cubo antes de o colares 
3. Passa cola nas abas do cubo 
4. Cola as abas umas às outras 
5. Tchanan! O teu cubo está pronto.   
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ANEXO 13
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Jogo das Emoções 

1. Colocar os peões na marca “Início” e as cartas no espaço ”Põe as cartas 
aqui!”; 

2. O jogador tira uma carta da pilha e vai para o espaço correspondente no 
tabuleiro, isto é, que tem a mesma imagem do EMO; 

3. Se o espaço tiver uma seta, o jogador segue a seta.  

4. Se calhar uma carta com um coração, o jogador vai para o espaço com 
um coração mais próximo; pode ser à frente ou atrás. O aluno tem de 
responder à pergunta 

5. O vencedor é quem, após estar no espaço antes do “Fim”, tirar a casa 
feliz.  

 

Instruções 



PÕE AS 
CARTAS 
AQUI! 







FALA DE ALGO 
QUE TE 

DEIXOU FELIZ 

FALA DE ALGO 
QUE TE 

DEIXOU FELIZ 

FALA DE ALGO 
QUE TE 

DEIXOU FELIZ 

FALA DE ALGO 
QUE TE 

DEIXOU TRISTE 

FALA DE ALGO 
QUE TE 

DEIXOU TRISTE 

FALA DE ALGO 
QUE TE 

DEIXOU TRISTE 

FALA DE ALGO 
QUE TE 
DEIXOU 

ZANGADO 

FALA DE ALGO 
QUE TE 
DEIXOU 

ZANGADO 

FALA DE ALGO 
QUE TE 
DEIXOU 

ZANGADO 
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Se já souberes escrever atribui também um nome a cada Versão do nosso amigo EMO!  

Qual a emoção do EMO? Pinta-o da cor da sua emoção. 
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1 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

Material Necessário: 

• Garrafas de água 

• Palhinhas 

• Elástico 

Para mais informação seguir o link: http://www.dicaspramamae.com/2014/12/maquina-de-

bolhas-de-sabao-com-garrafa.html?m=1  

http://www.dicaspramamae.com/2014/12/maquina-de-bolhas-de-sabao-com-garrafa.html?m=1
http://www.dicaspramamae.com/2014/12/maquina-de-bolhas-de-sabao-com-garrafa.html?m=1
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Estou perdido!

Vou tirar
negativa!

Vou cair!
Vou ficar
doente!

Sou um
desgraçado!

Coitadinho
de mim!



Tenho
tanto azar!

Só mais um
esforço! Tu
consegues!

Força! Tu
consegues

Todos
vão gozar
comigo!

Se praticares
vais

conseguir
Não jogo

nada!



Este bolo
não presta!

É difícil!
não

consigo

Que
desenho
estúpido!

Fica-te
mal!

Nem vale a
pena tentar!

Não vou
conseguir!



Ele não
gosta de

mim! Sou um
esquecido!

Não leio
bem

Se
estudares,

vais passar!
Vou

conseguir
chegar ao

fim!

Experimenta!
É só tentar!



Vai correr
tudo bem!

Dá muito
trabalho!

É muito
grande!

Não faço.

Não tenho
vontade de
ir! Não vou!

Sou
distraído!

Sou má
aluno(a)



Que
trapalhão!

Relaxa! Ele
vai chegar. 

Vais bem!
Respira
fundo

Não há
problema!

Tudo se
resolve. 

Pode cansar, mas
também dá prazer!

Posso comer
outras coisas..



Ser diferente
também é bom!

Torna-me especial
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Jogo dos Castigos 

Recortar.  

PERCORRER UMA 

DETERMINADA 

DISTÂNCIA A PÉ 

DIZER 4 PALAVRAS 

EM INGLÊS 

INVENTAR 

UMA 

RECEITA 

CULINÁRIA 

INVENTA 

UMA DANÇA 

PARA OS 

OUTROS 

IMITAREM 

FAZER CARETAS 

PARA OS 

COLEGAS SE 

RIREM 

IMITA UM 

PAPAGAIO: TUDO O 

QUE DIZEM TENS DE 

REPETIR ATÉ À 

PRÓXIMA RONDA 

CONTAR 

UMA 

ANEDOTA 

DIZ BANANA 

NO FIM DE 

TODAS AS 

FRASES 

DESENHAR UMA 

CASA DE OLHOS 

FECHADOS 

CANTAR UMA 

CANÇÃO A FAZER 

LALALA PARA OS 

COLEGAS 

ADIVINHAREM 

DIZER OLÁ 

IMITANDO 

UM LEÃO 

IMITA UMA 

EMOÇÃO 

DIZER 8 CORES 

EM 30 SEGUNDOS 

DIZER MUITO 

RÁPIDO: O RATO 

ROEU A ROLHA DA 

GARRAFA DO REI DA 

RÚSSIA 

DIZER OLÁ 

IMITANDO 

UM 

GOLFINHO 

CANTAR UMA 

CANÇÃO DE 

BOCA 

FECHADA 

PARABÉNS! GANHASTE UM PRÉMIO.  
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Verifica se o telemóvel tem digitalizador (app ou
através da câmara); 
Aponta para o Qr Code;
Acede à Pasta Partilhada
Abre a pasta "Anexos"

Instruções de uso do 
QR Code:
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BINGO  
ENCONTRA UM AMIGO QUE… 
Quando encontrares um amigo/colega para preencheres o quadrado e escreve os eu nome. 

Quando tiveres os quadrados completos grita “Bingooo!”. Preenche os últimos quadrados 

com algo que gostes ou uma característica tua.  

PRATICA NATAÇÃO 
FAZ ANOS NO MESMO 

MÊS QUE TU 

JÁ MOROU NOUTRA 

CIDADE/PAÍS 

É DO MESMO CLUBE 

DE FUTEBOL QUE TU 

É DO MESMO ANO DE 

ESCOLARIDADE QUE 

TU 

TEM UM IRMÃO(Ã) 

MAIS VELHO(A) 

JÁ FOI A OUTRA 

CIDADE PORTUGUESA 

GOSTA DE 

MATEMÁTICA 

TEM UM OU MAIS 

ANIMAIS DE 

ESTIMAÇÃO 

USA ÓCULOS JÁ FOI AO HOSPITAL 

MORA NA MESMA 

CASA  DESDE QUE 

NASCEU 

TEM A MESMA COR 

FAVORITA QUE TU 

TEM UM IRMÃO(Ã) 

MAIS NOVO(A) 
GOSTA DE BRÓCULOS GOSTA DE ESTUDAR 

MORA PERTO DA 

ESCOLA 

TÊM A MESMA COR 

DOS OLHOS 

OS PAIS NÃO MORAM 

JUNTOS 
É GENTIL 

OS PAIS MORAM 

JUNTOS 

GOSTA DO MESMO 

CANAL DE YOUTUBE 

QUE TU 

É DIVERTIDO 
TEM A MESMA MÚSICA 

FAVORITA QUE TU 

GOSTA MUITO DE 

ANIMAIS 
PRATICA FUTEBOL 

GOSTA DE 

CHOCOLATE 

ESTEJA A VESTIR MAIS 

DE 3 CORES 

GOSTA DE AJUDAR OS 

OUTROS 

GOSTA DE DESENHO 

ANIMADOS 

TEM O CABELO 

DIFERENTE DO TEU 

GOSTA DE PIZZA COM 

ANANÁS 
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tudo sobre mim!
O MEU NOME É:

___________________

O MEU CABELO É
_____________

OS MEUS OLHOS SÃO
_____________

A MINHA COR FAVORITA É_____________

TENHO___ANOS

DESENHA A TUA MÃO E ESCREVE 5 QUALIDADES TUAS! 
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Verifica se o telemóvel tem digitalizador (app ou
através da câmara); 
Aponta para o Qr Code;
Acede à Pasta Partilhada
Abre a pasta "Anexos"

Instruções de uso do 
QR Code:
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TEMA
L A N Ç A  O  T E U  D A D O  O U  B O T Ã O

FLORES PRAIA ANIMAIS

LEGUMES PROFISSSÃO MEIO DE
TRANSPORTE

CIDADESCORES

DESENHOS
ANIMADOS

DESPORTO

NOMES

EMOÇÕES

OBJECTOS

MATERIAL
ESCOLAR

PARTES
DO CORPO

JOGOS

VERBO

FRUTAS



TOM DE VOZ
L A N Ç A  O  T E U  D A D O  O U  B O T Ã O

AGRESSIVO CALMO ALEGRE

TRISTE ALTO SUSSURRAR

LENTORÁPIDO

COM
CONFIANÇA

VOZ
GROSSA

MALÉFICA

VOZ
TRÉMULA

VOZ FINA

BONDOSO

AMOROSO

RESIGNADO

SURPREENDIDO

ESCOLHES
TU!



ANEXO 26





EMOÇÃO
L A N Ç A  O  T E U  D A D O  O U  B O T Ã O

ALEGRIA

TRISTEZA

AVERSÃO

RAIVAMEDO

SURPRESA



TOM DE VOZ
L A N Ç A  O  T E U  D A D O  O U  B O T Ã O

AGRESSIVO/
ZANGADO CALMO ALEGRE

TRISTE ALTO SUSSURRAR

LENTORÁPIDO

COM
CONFIANÇA

VOZ
GROSSA

MALÉFICA

VOZ
TRÉMULA

VOZ FINA

BONDOSO

AMOROSO

RESIGNADO

SURPREENDIDO

ESCOLHES
TU!
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O que podes fazer quando a funcionário
cuida de ti?

O que podes fazer quando desobedeces aos
pais ou fazes uma birra?

O que podes fazer quando o professor te
chama a atenção porque estás desatento?

O QUE FARIAS?

Partilha com o EMO o que aprendeste e diz-lhe qual a tua solução para cada situação.
Faz um desenho ou escreve a tua solução!

O que podes fazer quando vês alguém a
tratar mal um colega teu?
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Verifica se o telemóvel tem digitalizador (app ou
através da câmara); 
Aponta para o Qr Code;
Acede à Pasta Partilhada
Abre a pasta "Anexos"

Instruções de uso do 
QR Code:



ANEXO 29 e 30 



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:



Documentos de apoio 



Lista dos Documentos de apoio
Documento de Apoio A - Diferença entre
emoção e sentimento;

Documento de Apoio B - descrição dos sinais de
cada uma das emoções, isto é, em que
situações surgem, o que sentimos, o que
pensamos, que mensagem enviam, como
aparecem, comportamentos típicos

Documento de Apoio C - tabela com descrição
das componentes corporais e faciais das
emoções, por exemplo, como ficam os
músculos, as sobrancelhas, a boca, entre outras,  
quando uma emoção é despoletada.

Documento de Apoio D - breve explicação do
funcionamento cerebral;

Documento de apoio E - descrição dos tipo de
pensamentos 

 

 



Documento de apoio - A





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



Documento de apoio - B

















Documento de apoio - c



1 
  

 

 CORPO EXPRESSÃO FACIAL 

 Músculos Coração 
Pulmões/ 

Respiração 

Resto do 

Corpo 
Face Sobrancelhas Olhos Lábios Testa Nariz 

MEDO Tensos Acelera Aumenta 
Cheio de energia 

Pronto a agir 
--- 

Levantam e 
juntam 

Muito abertos 
Pálpebra 
superior 

levantada e a 
inferior tensa 

Esticados 
em direção 
às orelhas 

--- --- 

RAIVA Tensos 
Bate muito 

rápido 
--- 

Cheio de energia 
Pronto a agir 

(normalmente 
violência) 

Veias 
pescoço/cabeça 

sobressaem 
Mãos em punho 

Fica 
vermelha 

Franzidas 
(Baixam e 
juntam) 

Pequenos 

Tensos 
Boca 

pequena e 
fechada 

Enrugada --- 

NOJO Tensos Acelera 
Suster da 

respiração 
Atitude de 

afastamento 
--- 

Baixam e não 
juntam 

Semicerrados 

Lábio 
superior 

levantado 
“careta” 

Enrugada 
Franzido 
Narinas 

contraem 

TRISTEZA Relaxam 
Bate mais 
devagar 

Respiração 
mais devagar 

Baixa energia 
Encurvado 

--- Baixam 
Lágrimas 

(possivelmente) 

Cantos 
viram para 

baixo 
“Beicinho” 

Enrugada --- 

SURPRESA Tensos Acelera 

Inspiração 
profunda e 

forte 
expiração 

Muita energia --- 
Em arco e 
afastam 

Muito abertos 
Abertos em 

“o” 
Enrugada --- 

ALEGRIA 
Relaxam/ 

descontraem 
Acelera 

ligeiramente 
Lenta e suave Muita energia Luminosa --- 

Pequenos e 
brilhantes 

Sorriso --- --- 



Documento de apoio - d





Documento de apoio - e



O Deita-Abaixo

caracterizado por
interpretações depreciativas

acerca do que acontece

adaptado do livro: Emoções e sentimentos ilustrados, Paulo moreira, porto editora, pág.268-269

O Derrotado

O Preto e Branco

O Ai-Jesus!

O Chorinhas

O Esquecido

 caracterizado por
interpretações

autodestrutivas e pessimistas
acerca do que acontece

 caracterizado por
interpretações simplistas,

dicotómicas e rígidas acerca
do que acontece

 caracterizado por
interpretações catastróficas

acerca do que acontece

 caracterizado por
interpretações de pena de nós
próprios e de autovitimização

relativamente ao que
acontece

caracterizado por
interpretações de pessimismo

acerca do que acontece,
desvalorizando os aspetos

positivos e centrando-se nos
aspetos negativos

tipos de pensamentos



O Preguiçoso

caracterizado por
interpretações de que o

envolvimento em algo é
complicado e trabalhoso

adaptado do livro: Emoções e sentimentos ilustrados, Paulo moreira, porto editora, pág.268-269

O Relaxado

O Positivo

O Craque

O Três-Olhos

 caracterizado por
interpretações de

autocontrolo e de capacidade
de controlar o que acontece

á nossa volta

 caracterizado por
interpretações de otimismo

acerca do que acontece

 caracterizado por
interpretações de

valorização do esforço e do
investimento de energias

em algo

 caracterizado por
interpretações flexíveis e
complexas, considerando

várias alternativas para o que
acontece

Com qual mais te identificas?

tipos de pensamentos



Que desenho estúpido!

Vou cair!

Estou perdido!

O Deita-Abaixo

Não vou conseguir!O Derrotado

Que trapalhão!

O Preto e Branco

O Ai-Jesus!

Tenho tanto azar!

Coitadinho de mim!

Sou um desgraçado!

Todos vão gozar comigo!

O Chorinhas

O Esquecido

Dá muito trabalho!

É muito grande! Não
faço.

Não tenho vontade
de ir! Não vou!

O Preguiçoso

Relaxa! Ele vai chegar. 

Vais bem! Respira
fundo

Não há problema! Tudo se
resolve. 

O Relaxado

O Positivo

Só mais um esforço! Tu
consegues!

O Craque

Ser diferente também é
bom! Torna-me especial

Pode cansar, mas
também dá prazer!

Posso comer outras
coisas..

O Três-Olhos

Vou ficar doente!

Vou tirar negativa!

Força! Tu consegues

Se praticares vais
conseguir

e
x
e
m
pl
o
s

Não jogo nada!

Este bolo não presta!

Fica-te mal!

É difícil! não consigo

Nem vale a pena tentar!

Ele não gosta de
mim!

Sou um esquecido!

Não leio bem

Se estudares, vais passar!

Vai correr tudo bem!

Vou conseguir
chegar ao fim!

Experimenta! É só tentar!

Sou distraído!

Sou má aluno(a)



ESTAMOS SEMPRE AQUI
CENTRO DE JUVENTUDE DE ÁGUEDA
Praça Conde de Águeda, 3750-101, Águeda, Portugal

+351 234 661 371/ 914998135

geral@psientifica.org  
 daniela.martins@cjagueda.pt
laetitia.videira@cjagueda.pt
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