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PRIMEIRO A GRATIDÃO

Ana Moutas
coordenadora Centro de Juventude de Águeda

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

pela capacidade que tem de trabalhar nos jovens questões tão

importantes como a inteligência emocional. Iniciou como uma pequena

AEC, a pedido dos dois agrupamentos de escola, e cresceu após o Prémio

BPI Infância Fundação la Caixa e o cofinanciamento da Portugal Inovação

Social.

Hoje estamos capazes de propor uma abordagem que trabalhe os cinco

pilares da inteligência emocional em jovens, enquadrando a nossa

intervenção nos temas de Cidadania e Desenvolvimento.

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

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

formações/workshops para professores, técnicos superiores, auxiliares,

pais, educadores, entre outros.

O Emo, como carinhosamente lhe chamamos, desperta a nossa

capacidade de crescer, e ajudar a crescer, de forma equilibrada e mais

preparados para os desafios que o futuro nos traz.

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

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

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

contributo para o sucesso desta iniciativa.

Continuaremos a trabalhar para corresponder às expetativas de todos os

envolvidos, numa perspetiva melhoria contínua.



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 a melhorarem as suas relações interpessoais.

Trabalhamos movidas pelo entusiasmo de criar de raiz 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,

e sempre foi o nosso intuito melhorar ano após ano e ver o projeto crescer. Em 2020

com a aprovação da candidatura à Portugal Inovação Social concretizamos este

sonho iniciando a implementação do Emoaction no 2.º e 3.º ciclo de escolaridade.

Este crescimento só poderia acontecer com a equipa competente, motivada e

humana, 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 desenvolvimento humano, e estamos

confiantes de que o 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, crianças, jovens ou adultos, todos sentimos e todos nos

encontramos em constante desenvolvimento emocional.  

Independentemente da idade todos sentimos emoções e sentimentos,

mas nem sempre sabemos o que estamos a sentir, como o nomear e/ou

exprimir, como acontece e se manifesta quer a nível físico, quer

psicológico. As emoções são a nossa bússola, e mesmo sem termos

consciência disso, estas são uma componente importante em todas as

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. 

Em 2020, com a aprovação da candidatura à Portugal Inovação Social o

sonho de levar as emoções a mais crianças e jovens ganhou asas, através

de uma intervenção mais estruturada e focada nas necessidades

emocionais. Foi-nos ainda colocado o desafio de aliar a inteligência

emocional à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento o qual aceitamos

com motivação de trazer novas perspetivas sobre as temáticas a

desenvolver nesta disciplina. A possibilidade de implementar esta

intervenção em outras faixas etárias reforçou ainda mais a nossa certeza

de que as emoções podem e devem ser promovidas e desenvolvidas em

qualquer idade e contexto.  

O sonho ganha asas

Daniela Martins e Joana Amaral
Emoagents



O ano letivo 2020/2021 desafiou-nos, enquanto equipa da Psientífica e  do Centro de

Juventude de Águeda, a alargar horizontes com a aprovação da candidatura à Portugal

Inovação Social - POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego). A iniciativa

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

Emoção em Ação a ser implementada nos agrupamento de escolas do Município de

Águeda desde 2016 cresceu e reinventou-se. Para isso, foi criado um manual de

intervenção estruturado de aplicação prática no 1.º ciclo de escolaridade, e alargada  a

intervenção e implementação  ao 2.º e 3.º ciclo de escolaridade, enquadrada na disciplina

de Cidadania e Desenvolvimento. 

Com a aprovação foi também possível elaborar uma imagem de marca da iniciativa com a

criação de um logótipo, com uma nova mascote: um coala chamado Emo.. Em particular,

o logotipo do 2.º e 3.º ciclo de escolaridade tem um carinho e um valor especial pois este

foi criado a partir de um desenho de um aluno que numa brincadeira fez um desenho do

Emoaction e deixou a equipa Emo rendida a este.  

A criação de um Manual de Intervenção (do 1.º ao 3.º ciclo de escolaridade) pretende ser

também uma ferramenta essencial na intervenção com crianças e jovens de modo a

otimizar o desenvolvimento da inteligência emocional.

Por fim, outra das mudanças diz respeito à avaliação de impacto do EMOACTION -

Emoção em Ação que visa perceber de forma mais fidedigna o impacto que a iniciativa

tem junto das crianças, jovens, pais, professores, agrupamentos de escolas, e na própria

organização.  

Contamos contigo para embarcar nesta viagem com o EMO! 

Vens connosco? 

Alargar horizontes
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Emoção em Ação foi criada e promovida pela Psientífica e apoiada pela Câmara

Municipal de Águeda, tendo sido 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), enquadrada nas

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC),  Emoção em Ação. Desde 2020,

enquanto iniciativa de inovação social, o Emoaction - Emoção em Ação destina-se

também a jovens do 2.º e 3.º ciclo de escolaridade tendo sido enquadrada na disciplina

de Cidadania e Desenvolvimento. Tanto no 1.º ciclo,  como no 2.º e 3.º ciclo visamos 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 da Estratégia

Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC; Despacho n.º 6173/2016, de 10 de

maio) que integra um conjunto de competências e conhecimentos, em convergência

com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) e com as

Aprendizagens Essenciais (AE), do Ministério da Educação, onde são contempladas as

competências dos alunos do Séc. XXI (ver anexo 1), definidas em 2017, e que sugerem

que a escola deve ensinar competências sociais e emocionais. 

O caminho já percorrido

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

O caminho já percorrido

TOTAL

5 anos de implementação
2 Agrupamentos

10 Escolas
204 Turmas

3.088 Alunos RECONHECIMENTO

Selo Escola SaudávelMente – Ordem dos Psicólogos Portugueses
(2016 e 2019)
Participação no Plano de Ação Local de Águeda Amiga das Crianças
(UNICEF, 2016)
Selo Escola Amiga da Criança – Confederação Nacional das
Associações de Pais (2018 e 2019)
Poster no Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses (2018)
Poster no Seminário de Psicologia da Educação 
da Direção Geral da Educação (2018)
Prémio BPI Infância La Caixa (2019)
Aprovação da Candidatura ao Portugal Inovação Social - POISE
(Programa operacional inclusão social e emprego), enquanto projeto
de inovação social (2020)

10

2020/2021
 

58 turmas
942 alunos



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



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

1.º Grupo
Obrigatório para todos os

níveis e ciclos de escolaridade 

Direitos Humanos
Igualdade de Género;
Interculturalidade

Desenvolvimento Sustentável
Educação Ambiental
Saúde 

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

Sexualidade;
Media;
Instituições de Participação
Democrática

Literacia Financeira e
Educação para o consumo
Segurança Rodoviária
Risco

3.º Grupo
Opcional, em qualquer ano

de escolaridade

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

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

* apenas as sessões a negrito são abordadas no manual



EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
Treino de competências pessoais e sociais

Complemento à educação formal 

Intervenção planeada e
estruturada, mas flexível às

necessidades dos/as participantes

Dirigida por um/ facilitador/a

PILARES DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

AS LINHAS QUE NOS GUIAM

Qualquer pessoa em
qualquer idade

Em qualquer contexto

Autoconhecimento
Saber o que sentimos, o

quem somos, o que
gostamos, o que

queremos e para onde
vamos

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

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

gerir a reação emocional adequadamente;

praticar o autocontrolo e a empatia;

compreender os sentimentos dos demais;

aprender a tolerar pressões e frustrações;

melhorar a capacidade de trabalhar em equipa;

aceitar o próprio e os outros.

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

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

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

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

Durante o desenvolvimento humano além do amadurecimento intelectual

também ocorre o amadurecimento emocional. Se na infância aceitamos a

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

Por isto, é essencial  que cada criança, e futuro adulto, conheça e saiba gerir o

seu mundo emocional de modo a ter respostas mais adequadas, e em última

instância, maiores sensações de bem-estar e satisfação com a vida.

A aprendizagem sobre literacia emocional surge assim como uma ferramenta

importante no desenvolvimento de crianças mais saudáveis física, social e

mentalmente. 

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

pilares basilares para a aprendizagem da inteligência emocional:

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

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

serão ainda trabalhados pela ordem descrita acima e de forma cumulativa. 

AS LINHAS QUE NOS GUIAM
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
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AS LINHAS QUE NOS GUIAM

5 PILARES DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

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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AS LINHAS QUE NOS GUIAM

4º PILAR
MOTIVAÇÃO

O quarto pilar centra-se na capacidade de dirigir
e/ou mobilizar as emoções ao serviço de um
objetivo ou realização pessoal assim como na

flexibilidade para encontrar meios para chegar a
um mesmo fim e atingir os seus objetivos. 
É essencial para a concentração, atenção,
persistência, competência e criatividade.

5º PILAR
COMPETÊNCIAS SOCIAIS

O quinto e último pilar, centra-se no sucesso nas

relações com os outros, isto é, na gestão de

relacionamentos. 

A arte de nos relacionarmos é, em grande parte, a

aptidão para gerir as emoções dos outros. Estas

capacidades estão na base de características como a

popularidade, a liderança, e a eficácia interpessoal

17

5 PILARES DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

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

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

De seguida, descrever-se-á a estrutura do manual e das sessões, da
avaliação e da monitorização a realizar. 
 1. Estrutura do manual
O manual é constituído por 33 sessões, e está organizado por
domínio, iniciando os domínios a abordar no 1.º Grupo, de caráter
obrigatório, (Direitos Humanos, Igualdade de Género,
Interculturalidade, Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental,
Saúde), depois segue-se o 2.º Grupo (Sexualidade, Media, Instituições
e participação democrática, Literacia financeira e educação para o
consumo, Segurança rodoviária, Risco), e por fim, no 3.º Grupo, de
caráter opcional, onde foram escolhidos os domínios que melhor se
adequam aos objetivos da iniciativa sendo eles: Empreendedorismo, e
Outras indicidindo na temática do Bullying e Pressão dos Pares.

UM ANO DE EMOÇÕES
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O Manual de Intervenção: guia prático

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


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

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. 

1.1 Estrutura das sessões
Cada sessão obedece à seguinte estrutura: 

Nota: todas as sessões devem, sempre que necessário, ser adaptadas ao contexto atual (ex.
pandemia Covid-19) e à turma/grupo alvo de intervenção. 

O Manual de Intervenção: guia prático

UM ANO DE EMOÇÕES
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Atualização periódica aos diretores de turma- Envio de 
 relatórios de progresso aos diretores de turma relativamente
à implementação e feedback dos/as dinamizadores/as das
sessões (ver modelo do documento - Anexo 1). 

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



UM ANO DE EMOÇÕES
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O Manual de Intervenção: guia prático

Avaliação da satisfação (durante todo o ano letivo)
Semáforo em Ação - no fim de cada sessão, os/as alunos/as
realizam uma avaliação da sessão com recurso a emojis (cara triste -
não gostou; Cara neutra- assim assim; Cara feliz -gostou/adorou -
ver Anexo 2);  
Professores titulares, agrupamentos e equipa Psientífica (pós
intervenção); 

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

Tempo de aplicação: 15min.
Descrição: Constituído por 15 itens, para avaliar as
competências base de inteligência emocional.

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

Esta é constituída por duas vertentes de avaliação: 

Os questionários foram enviados via Google Forms no fim do ano letivo.



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

3.1. Objetivos da avaliação/metas a alcançar 

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

Os domínios a desenvolver em CeD organizam-se em três grupos (ver página
12); 
Todas as sessões obedecem à mesma estrutura: 

Acolhimento -> Desenvolvimento -> Integração;

Monitorização contínua da sessões e de cada turma;

Avaliação da satisfação e avaliação formal.

Resumo Manual de Intervenção
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