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PRIMEIRO A GRATIDÃO

Ana Moutas
coordenadora Centro de Juventude de Águeda

O Emoaction - Emoção em Ação surgiu de um processo de capacitação e

de um processo de crescimento, após duas candidaturas aprovadas à

Portugal Inovação Social.  Esta é uma iniciativa que nos é muito querida

pela capacidade que tem de trabalhar nas crianças e jovens questões tão

importantes como a inteligência emocional. Iniciou como uma pequena

Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC), a pedido dos dois

agrupamentos de escola do município de Águeda, e cresceu após o Prémio

BPI Infância Fundação "la Caixa" e o cofinanciamento da Portugal Inovação

Social (desde 2020 até 2023, após duas aprovações). 

Hoje estamos capazes de propor uma abordagem que trabalhe os cinco

pilares da inteligência emocional em crianças e jovens, desde o pré-escolar

até ao ensino secundário.

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

adultos que os rodeiam e, por essa razão, a equipa Emo tem vindo a

desenvolver várias ações de sensibilização 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.



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

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

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

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

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

mesmo sem termos consciência, estas são uma componente importante

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

desenvolvimento de competências emocionais e sociais, em crianças e

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

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

longo da vida. 

Após a aprovação de duas candidaturas à Portugal Inovação Social

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

crianças e jovens ganhou asas, através de uma intervenção mais

estruturada e ainda mais focada nas necessidades emocionais, desde o

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

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

município, para todos os níveis de escolaridade. Particularmente, no

secundário, pretende-se que o trabalho desenvolvido com os jovens seja

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

descoberta do "eu". 

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

em todo o nosso percurso de vida. 

O sonho ganha asas

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



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

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

horizontes. Ambas as aprovações foram um passo importante neste

processo de crescimento: durante a execução da primeira aprovação

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

com a segunda aprovação conseguimos abranger todos os ciclos de

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

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

letivo 21/22). 

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

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

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

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

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

e ensino secundário).

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

contamos contigo para embarcar nesta viagem com o EMO! 

Vens connosco? 





Surpresa!
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O caminho já percorrido

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

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

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

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

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

emocional (autoconhecimento, autocontrolo, motivação, empatia e competências

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

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

meditação, etc.). 

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

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

no que diz respeito ao comportamento dos alunos, e para ir ao encontro das

recomendações da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Económico) que sugere que a escola deve ensinar competências sociais e emocionais, 

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

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

idade. No que respeita ao ensino secundário, as sessões foram realizadas em formato

de clube, onde criamos o "Clube das Emoções" com alunos do 10.º ao 12.º ano.
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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
1566 alunos

TOTAL

6 anos de implementação
2 Agrupamentos

10 Escolas
294 Turmas
4.654 Alunos

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

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

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

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

Poster no congresso da ordem dos psicólogos Portugueses (2022)

O caminho já percorrido

RECONHECIMENTO
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Autoconhecimento
Saber o que sentimos, o

quem somos, o que
gostamos, o que queremos e

para onde vamos
PILARES DA

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
Treino de competências pessoais e sociais

Complemento à educação formal 

Empatia
Ser capaz de se

colocar no lugar do
outro

Motivação
Treinar  o foco para traçar e

alcançar objetivos,
projetando-se no futuro

AS LINHAS QUE NOS GUIAM

Intervenção planeada e
estruturada, mas flexível às

necessidades dos/as
participantes

Dirigida por um/ facilitador/a

Qualquer pessoa em
qualquer idade

Em qualquer contexto

Autocontrolo
Parar para pensar antes de

agir

Competências Sociais 
Aprender a lidar com os outros

11



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

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

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

gerir a reação emocional adequadamente;

praticar o autocontrolo e a empatia;

compreender os sentimentos dos demais;

aprender a tolerar pressões e frustrações;

melhorar a capacidade de trabalhar em equipa;

aceitar o próprio e os outros.

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

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

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

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

Durante o desenvolvimento humano além do amadurecimento intelectual

também ocorre o amadurecimento emocional. Se na infância aceitamos a

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

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

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

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

satisfação com a vida.

A aprendizagem sobre literacia emocional surge assim como uma

ferramenta importante no desenvolvimento de crianças mais saudáveis

física, social e mentalmente. 

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

pilares basilares para a aprendizagem da inteligência emocional:

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

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

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

cumulativa. 

AS LINHAS QUE NOS GUIAM
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
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5 PILARES DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

Inteligência Emocional 
AS LINHAS QUE NOS GUIAM

1º PILAR
AUTO-CONHECIMENTO

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

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

A consciência das emoções é essencial
para o

desenvolvimento individual. Uma gestão
eficaz do mundo emocional leva a

maiores sensações de bem-estar geral. 

3º PILAR 
EMPATIA

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

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

olhar de não julgamento. 

2º PILAR 
AUTOCONTROLO

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

próprias emoções adequando-as a
cada situação vivida. 

De forma geral, pretende
desenvolver a capacidade de gerir

eficazmente as emoções. 
Esta capacidade nasce do

autoconhecimento.

14



Inteligência Emocional 

5 PILARES DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

AS LINHAS QUE NOS GUIAM

4º PILAR
MOTIVAÇÃO

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

serviço de um objetivo ou realização
pessoal assim como na flexibilidade

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

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

criatividade.

5º PILAR
COMPETÊNCIAS SOCIAIS

O quinto e último pilar, centra-se no

sucesso nas relações com os outros, isto

é, na gestão de relacionamentos. 

A arte de nos relacionarmos é, em

grande parte, a aptidão para gerir as

emoções dos outros. Estas capacidades

estão na base de características como a

popularidade, a liderança, e a eficácia

interpessoal 15
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O Manual de Intervenção: guia prático

UM ANO DE EMOÇÕES

17

O Manual de Intervenção é um manual estruturado de aplicação prática
onde constam todos os conteúdos a serem trabalhados no ensino
secundário. O presente manual surge da implementação de sessões em
formato clube, através do "Clube das Emoções", desenvolvido com jovens
do 10.º ao 12.º ano de escolaridade. Desta forma, constitui-se como mais
uma ferramenta essencial na realização das sessões da iniciativa
EMOACTION- Emoção em Ação. De seguida, descrever-se-á a estrutura do
manual e das sessões, avaliação e a monitorização a realizar. 

 1. Estrutura do manual
O manual é constituído por 7 sessões, sendo a primeira sessão relativa à
sessão de divulgação e a sétima sessão a de encerramento (avaliação da
iniciativa), e está organizado pelos pilares de inteligência emocional:
autoconhecimento, autocontrolo/gestão emocional, empatia, motivação e
competências sociais. Cada sessão segue uma estrutura definida -
acolhimento, desenvolvimento e integração - e, em todas elas, se
contempla os objetivos e competências a desenvolver. Na parte final do
manual, existem as "Dicas do Emo" e ainda informação de apoio a cada
pilar que servirão de complemento à sessão.

 

 



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

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

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

1.Estrutura das sessões
Cada sessão obedece à seguinte estrutura: 

O Manual de Intervenção: guia prático

UM ANO DE EMOÇÕES

Reuniões de equipa- partilha de experiências na
implementação das sessões, orientações gerais,
disponibilização de material;

2. Monitorização
De forma a manter um registo da implementação da iniciativa, ao
longo do decorrer do "clube" foi realizada uma monitorização contínua
da seguinte forma:
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UM ANO DE EMOÇÕES
O Manual de Intervenção: guia prático

Avaliação da satisfação 
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;  

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

Tempo de aplicação: 10min.
Descrição: questionário constituído por  11 itens, para avaliar as
competências base de inteligência emocional, onde 1 significa
"nada verdade" e 5 significa "muito verdade". 

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

Esta é constituída por duas vertentes de avaliação: 

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

3.1. Objetivos da avaliação/metas a alcançar 
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O Manual de Intervenção: guia prático

A estrutura da intervenção assenta  em formato de
clube.

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

Monitorização contínua das sessões;

Avaliação da satisfação e Avaliação formal.

Resumo Manual de Intervenção
 

UM ANO DE EMOÇÕES
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  Tema Sessão de Divulgação 

 
  

 Subtema Inteligência emocional 

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

          

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO (Parar, Respirar e observar) 

“Sou especial porque…” 
- Em um círculo, cada pessoa tem que dizer por que se acha especial.  

- Se alguém do grupo se identificar com essa pessoa, senta-se no colo (se forem várias pessoas, 

sentam-se todas umas em cima das outras). 

- Faça uma rodada onde todos digam porque se acham especiais. 

Observação: O objetivo é tentar desenvolver o sentimento de pertencimento e o seu lugar no grupo, 

ao mesmo tempo que trabalha a sua autoestima.  

5 min.  

Desenvolvimento 

1. Telefone estragado: 
Dois grupos são feitos. Cada grupo ficará em uma fila de frente para a frente.  

- Um dos líderes ficará atrás do último da fila segurando cartões com o nome de diferentes emoções 

e sentimentos (veja o Anexo 3 para exemplos de emoções e sentimentos).  

- Ser-lhe-á pedido que escolha uma das cartas e, em seguida, deverá tocar nas costas do parceiro à 

sua frente e transmitir essa emoção ou sentimento sem falar, apenas com gestos e/ou expressões 

faciais. 

- O parceiro à sua frente transmitirá a mensagem para o próximo e assim sucessivamente até o final 

da linha;  

- O último deve escrever num pedaço de papel a emoção que acredita ter sido transmitida. Depois 

disso, eles rodam até que todos tenham passado por todos os lugares. 

 

40 min. 

Anexo 1 

+ 

Informação de 

apoio à sessão 

“A aventura começa aqui” 

Objetivos gerais 

• Promova a coesão do grupo 

• Coesão de equipa 

• Estabelecimento da relação entre o facilitador e o grupo 

Competências a desenvolver 

● Trabalho em equipa  

● Escuta ativa 

● Autoconsciência 

• Autoestima 
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  Tema Sessão de Divulgação 

 
  

 Subtema Inteligência emocional 

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

e/ou 

Na ronda seguinte realizar com a transmissão de uma frase. Deverá tocar nas costas do parceiro à sua 

frente e transmitir uma frase que expresse uma emoção ou sentimento.  

- O parceiro à sua frente transmitirá a mensagem para o próximo e assim sucessivamente até o final 

da linha;  

- O último deve escrever num pedaço de papel a frase que acredita ter sido transmitida. 

e/ou 

Na última ronda realizar a dinâmica o líder deve tocar nas costas do parceiro à sua frente e transmitir 

uma frase e emoção ou sentimento através de mimica.  

- O parceiro à sua frente transmitirá a mensagem para o próximo e assim sucessivamente até o final 

da linha;  

- O último deve escrever num pedaço de papel a frase e emoção que acredita ter sido transmitida. 

 

Observação: Esta atividade é semelhante ao jogo “Telefone Quebrado”, onde uma mensagem é 

passada de pessoa para pessoa. No final, verificamos se a mensagem é a mesma ou não. É uma 

variante de jogo de imitação.  
 

2. Preenchimento de google forms.  

1. Recolha de dados para a elaboração do “Clube das emoções”. 

Integração 

Tópicos para reflexão:  

- Como se sentiram hoje? 

- Foi fácil para você saber representar as emoções que surgiram? 

- Foi fácil para você identificar as emoções que seus colegas estavam transmitindo a você? 

- O que ajudou e o que não ajudou na realização da atividade? 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 
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Tema Educação para a Saúde 

 Subtema Emoções e Inteligência Emocional 

Competências Aluno Séc. XXI          CS04, CS06, CS07, CS10  

          

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

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

- Respiração da montanha. 
5 min.  

Desenvolvimento 

1.  Introdução à temática e definição de conceitos:  

- O que é a inteligência emocional; 

- Emoção versus sentimento;  

2. Cada sentimento no seu lugar!  

- Relação entre emoção e sentimento (anexo 2) 

40 min. 

Folhas coloridas com 

diferentes sentimentos 

Folhas de papel com as 

6 emoções básicas 

Música 

Anexo 2+ Informação 

de apoio à sessão 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

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

- Qual a importância da inteligência emocional?  

- Porque é importante aumentar a literacia emocional? 

- Como é que a literacia emocional está relacionada com a inteligência emocional?  

- Qual a importância das emoções e dos sentimentos?  

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

“Um mundo de emoções e sentimentos” 

Objetivos gerais 

• Relação entre emoção e sentimento; 

• Aumentar a literacia emocional 

• Relação entre corpo e mente; 

• Desenvolver estratégias de regulação emocional;  

• Ajustar a reação emocional a cada contexto; 

Competências a desenvolver 

• Autoconhecimento; 

• Gestão emocional 

• Consciência corporal; 

• Literacia emocional 
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Tema Educação para a Saúde 

 Subtema Emoções e Inteligência Emocional 

Competências Aluno Séc. XXI          CS04, CS06, CS07, CS10  

 

Momento PRO 

“Respiração da Montanha” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver o autoconhecimento e a 

consciência emocional; 

• Desenvolver estratégias de regulação 

emocional. 

 

Descrição da dinâmica: 

1. O facilitador mostra a mão esquerda e, com o dedo indicador da mão 

direita, começa a fazer um movimento para cima e para baixo na mão 

esquerda;  

2. O movimento pretende representar que subimos e descemos uma 

montanha, mas usando nossos dedos como analogia; 

3. Quando subimos, inspiramos, e quando descemos, expiramos, 

4. Repetir duas vezes. 
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Tema Educação para a Saúde 

 Subtema Emoções e Inteligência Emocional 

Competências Aluno Séc. XXI          CS04, CS06, CS07, CS10 
 

 

“Cada sentimento no seu lugar” 

 
Objetivos: 

• Desenvolver a literacia emocional; 

• Compreender a relação entre emoção e 

sentimento; 

• Compreender a importância da consciência 

corporal; 

• Aumentar a literacia emocional. 

Descrição da dinâmica: 

1. Escrever as 6 emoções básicas (alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e nojo) em folhas de papel; 

e os sentimentos associados a cada emoção em folhas de papel colorido. Colocar nas paredes 

ou no chão (adequar consoante o espaço);  

2. Distribuir as folhas com os diferentes sentimentos no chão;  

3. Pedir aos participantes que caminhem pelo espaço, enquanto a música toca. Quando a música 

parar colocar um pé sobre uma das folhas; 

4. Cada participante pega no sentimento que lhe calhou e pede-se que partilhem com o resto do 

grupo; 

5. Pedir que associem o “seu” sentimento a cada uma das emoções; 

6. Rever a atribuição realizada com os participantes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

Tema Educação para a Saúde 

 Subtema Emoções e Inteligência Emocional 

Competências Aluno Séc. XXI          CS04, CS06, CS07, CS10  
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  Tema Riscos 

 
  

 Subtema Autocontrolo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS06, CS07, CS010  

 

          

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

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

 - “Botão de Pausa” 

(adaptado de “Senta-te quietinho como uma rã - Eline Snell. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xWOjXPhZiBU&t=1651s   

10 min. 
Computador 

Colunas 

Desenvolvimento 

1. Brainstorming  

- O que é a ansiedade? 

- Quais os sintomas que conheces? 

2. Dinâmica- “Só com um pé”. 

40 min. 

Anexo 3 (Quadro 

de sintomas) 

Anexo 4 (Ciclo da 

Ansiedade) 

+ 

Informação de 

apoio à sessão 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

O que sentiram, o que mais e menos gostaram; 

- O que aprenderam com a atividade; 

- A importância de estar atento a todos os sinais do nosso corpo e da nossa mente. 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

“Eu sei o que sinto!” 

Objetivos gerais 

• Conhecer o conceito de risco e de riscos psicossociais; 

• Identificar, conhecer e adotar comportamentos preventivos; 

• Desenvolver competências de Inteligência Emocional. 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Empatia; 

• Atenção e concentração; 

• Coesão grupal; 

• Literacia emocional. 
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  Tema Riscos 

 
  

 Subtema Autocontrolo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS06, CS07, CS010  

 

Momento PRO 

“Botão de Pausa” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no 

presente); 

• Desenvolver a capacidade de 

atenção e concentração; 

• Desenvolver o autocontrolo.  

 

Descrição da dinâmica: 

1. O(A) facilitador inicia dizendo: “Às vezes precisas de fazer um intervalo, ufa, tens tanta coisa na cabeça. Está na 

hora de fazer uma pausa, para descobrires o que se passa dentro de ti, para depois poderes continuares o que 

estavas a fazer, mas com mais energia, por isso, agora interrompe o que estas a fazer por uns momentos.” 

 

2. E continua com a seguinte meditação:  

“Agora não há obrigações, desacelera um bocadinho, e não puxes demasiado por ti, tenta perceber como te 

sentes neste momento. Observa como te sentes. Sentes-te bem ou há alguma coisa que te incomoda? Não tens 

de mudar o que sentes. Só tens de reparar no que estas a sentir agora. Não é para ver se os teus sentimentos 

estão certos ou errados, o que interessa é dares atenção ao que estás a fazer agora, com uma atenção, sem 

críticas. A seguir podes dirigir a mesma atenção positiva para a tua respiração. Não tentes controlar a tua 

respiração. Talvez repares que a tua respiração é profunda e descontraída ou talvez que é rápida e superficial. 

Observa o movimento da tua respiração neste momento, sem pensares se está bem ou mal. Agora que passamos 

à parte final desta breve pausa, dirige a tua atenção para o teu corpo. Há algum sítio que tenhas dores, que sintas 

ansiedade ou calor, ou está tudo quieto e tranquilo?  Para terminar alonga agora o teu corpo, estica-te, e solta 

tudo. Podes voltar ao que estavas a fazer. Bastou carregar no botão de pausa para poderes respirar fundo.” 
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  Tema Riscos 

 
  

 Subtema Autocontrolo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS06, CS07, CS010 
 

 

“Só com um pé” 

 
Objetivos: 

• Conhecer o conceito de risco 

e de riscos psicossociais;  

• Identificar, conhecer e adotar 

comportamentos 

preventivos; 

• Desenvolver competências 

de Inteligência Emocional. 

Descrição da dinâmica: 

1. Realizar um brainstorming sobre os riscos psicossociais (ver abaixo “Informação de Apoio à Sessão”);  

2. Formar 4 ou 5 equipas (ajustar consoante o número de alunos);  

3. Preferencialmente, realizar a atividade no exterior;  

4. Explicar aos participantes que vai ser realizado um jogo, do género “Jogos sem Fronteiras”;  

5. Por cada desafio, apenas podem participar uma ou duas pessoas de cada equipa;  

6. A primeira pessoa/equipa a concluir o desafio ganha uma afirmação do quotidiano referente a um risco 

psicossocial (ver Anexo 3). Ganhar a afirmação equivale a receber um ponto;   

7. Os desafios são os seguintes:  

• Ir ao pé-coxinho (1 participante); 

• Fazer o carrinho de mão (2 participantes); 

• Correr de costas (1 participante); 

• Ir aos saltos dois a dois (2 participantes); 

• Um desafio definido pelo grupo total. 

8. Após a conclusão dos desafios, cada equipa tem de associar a afirmação recebida a um risco psicossocial. 

Caso acertem, a equipa recebe novamente um ponto; 

9. Ganha a equipa que tiver mais pontos.   
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  Tema Riscos 

 
  

 Subtema Autocontrolo 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS06, CS07, CS010 
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  Tema Autocontrolo e Motivação 

 
  

Subtema Relação corpo-mente 

Competências Aluno Séc. XXI  CS04, C07, CS10  

          

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

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

- “Respiração de serpente”  
5 min.  

Desenvolvimento 

1. Introdução à temática 

- O que é a motivação?  

- O que é necessário para manter uma atividade mesmo quando esta difícil?  

2. “Cada um no seu lugar” 

50 min. 

Palhinhas coloridas 

Papéis cortados 

5x5cm (pelo menos 5 

cores diferentes) 

+ 

Informação de apoio 

à sessão 

Integração 

1. Tópicos para reflexão:  

- Gostaram de fazer esta atividade? Foi fácil ou difícil? 

- Qual a relação entre a atividade e o autocontrolo e motivação?  

- Relação entre autocontrolo e motivação: “Por vezes uma tarefa pode ser difícil, mas quando 

nos concentramos e esforçamos é mais fácil atingir com sucesso o resultado pretendido. 

Assim é importante usar a nossa capacidade de autocontrolo e perceber quais as estratégias 

que nos ajudam a lidar com uma tarefa, que nos pode causar frustração e/ou irritação por 

exemplo, mas ainda assim manter a motivação necessária para a conclui com sucesso?  

2. Avaliação da Sessão 

5 min. 
Avaliação da 

Sessão 

“Cada um no seu lugar” 

Objetivos gerais 

• Trabalhar a relação corpo-mente; 

• Desenvolver o ajuste comportamental; 

• Sensibilizar para a importância da resiliência e de atitudes de 

“não desistência”. 

Competências a desenvolver 

• Consciência corporal; 

• Atenção e concentração; 

• Autonomia 
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  Tema Autocontrolo e Motivação 

 
  

Subtema Relação corpo-mente 

Competências Aluno Séc. XXI  CS04, C07, CS10  

 

Momento PRO 

“Respiração da serpente” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver a 

consciência corporal; 

• Desenvolver estratégias 

de regulação emocional.  

•  

Descrição da dinâmica: 

1. Pedir para se sentarem confortavelmente numa cadeira com as costas direitas e as mãos na barriga; 

2. De seguida inspirar pelo nariz durante quatro segundos; 

3. Soltar o ar emitindo um som de cobra: “shhhhhhh”. 

Sugestão: Pedir para mover a língua como uma serpente para tornar o exercício mais divertido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



 

    
 

  Tema Autocontrolo e Motivação 

 
  

Subtema Relação corpo-mente 

Competências Aluno Séc. XXI  CS04, C07, CS10 
 

 

“Cada um no seu lugar” 

 
Objetivos: 

• Trabalhar a relação 

corpo-mente; 

• Desenvolver o ajuste 

comportamental; 

• Sensibilizar para a 

importância da 

resiliência e de atitudes 

de “não desistência”. 

Descrição da atividade: 

1. Distribuir uma palhinha por cada participante; 

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

3. Os (As) participantes têm de recolher o papel e formar uma serpente as cores dos papeis têm de 

estar de forma alternada. 

Sugestão: podem formar-se equipa e os/as alunos/as competem entre si. 
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  Tema Autocontrolo e Motivação 

 
  

Subtema Relação corpo-mente 

Competências Aluno Séc. XXI  CS04, C07, CS10  

 

 

 

 

, 
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Tema  Empatia 

Subtema Gestão de conflitos e resolução de problemas 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS06, CS07, CS010  

          

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

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

-Ninja attack. 
20 min.  

Desenvolvimento 

1. Atividade: O poder das palavras  

2. “Cartas Dixit” 

- Distribuir as cartas Dixit no chão para que todas as imagens fiquem visíveis. Cada 

participante é convidado a escolher a carta com a qual mais se identifica após a 

atividade.  - Pedir para explicar qual motivo escolheram aquela carta. 

40 min.  

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 

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

- O que aprenderam com a atividade; 

- A importância de estar atento a todos os sinais do nosso corpo e da nossa mente. 

- Como se sentiram a dar a receber elogios? Acham importante?  

- Como é que as palavras podem ajudara resolver uma situação de conflito? - Qual 

foi o teu papel na tua equipa? Como é que isso te faz sentir? Achas que está ligado a 

ti ou à tua atitude na vida? 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

“O poder das palavras” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver a capacidade empatia; 

• Promover o uso do elogio; 

• Desenvolver a capacidade de gestão de conflitos e resolução de 

problemas. 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Empatia; 

• Atenção e concentração;  

• Coesão grupal;  

• Literacia emocional. 
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Tema  Empatia 

Subtema Gestão de conflitos e resolução de problemas 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS06, CS07, CS010  

Momento PRO 

“Ninja attack” 
Objetivos: 

• Desenvolver competências de 

mindfulness (estar no presente); 

• Desenvolver a capacidade de 

atenção e concentração; 

• Desenvolver o autocontrolo;  

Descrição da dinâmica: 

- Formar um círculo. Fazer a atividade no exterior.   

- Há 3 movimentos associados a 3 sons: 

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

2. Juntar as mãos e levantar os braços para a frente, com o som "IH". 

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

- O facilitador inicia o jogo apontando com as duas mãos juntas dizendo "AH" a um participante 

(movimento 1). 

- O participante escolhido deve levantar as mãos e dizer "IH" (movimento 2). As duas pessoas, a do 

lado direito e a do lado esquerdo junto dele/a, movem os braços na diagonal e para baixo e dizem 

"OH" (movimento 3) para “proteger” o seu colega.  

- O participante que disse "IH" antes continua o jogo e faz um "novo ataque" dizendo "AH" novamente. 

Repetir.  

- O jogo continua até que alguém cometa um erro ou demore demasiado tempo a fazer o movimento 

que é suposto fazer.  

4. Sugestão: Tenta fazer o jogo cada vez mais rápido. Vai ser divertido! 
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Tema  Empatia 

Subtema Gestão de conflitos e resolução de problemas 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS06, CS07, CS010 
 

 

“O poder das palavras” 
 

Objetivos: 

• Desenvolver a capacidade 

empatia; 

• Promover o uso do elogio; 

• Desenvolver a capacidade 

de gestão de conflitos e 

resolução de problemas. 

Descrição da dinâmica: 

1. Fazer um brainstorming sobre o que é um elogio. Registar as respostas; 

2. Os/as alunos/as dispõem-se em círculo;  

3. Distribuir uma folha por cada aluno/a;  

4. Cada aluno tem de escrever um elogio para cada colega da turma;  

 

Sugestões: A atividade pode ser feita no exterior. Os “trabalhos podem ficar expostos na sala de aula” 
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Tema  Empatia 

Subtema Gestão de conflitos e resolução de problemas 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS03, CS06, CS07, CS010  
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  Tema Competências Sociais 

 
  

Subtema Trabalho em Equipa 

Competências Aluno Séc. XXI  CS03, CS04, CS05, CS06, CS010  

          

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

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

- “Eu consigo!” (Adpatado do livro: “Um lugar quieto e silencioso de Amy Saltzman)  
20 min.  

Desenvolvimento 

1. Brainstorming: 

- Questionar: O que é preciso para trabalhar em equipa? 

2. Atividade: “Virar o tapete…” 

3.  Blob Tree 

40 min. 

Toalhas 

Anexo 5-Blob 

Tree 

Integração 

1. Tópicos para reflexão: 
- O que acham que foi trabalhado nesta atividade? 

- O que correu bem e o que correu mal? Porquê? 

- O que faz um grupo de pessoas tornar-se uma equipa? 

- Qual a diferença entre “grupo” e “equipa”? 

- Quem é que querem ser na vossa equipa (turma)? De que equipa fazem parte? 

- Quais as vantagens e desvantagens de trabalho em equipa?  

- Como te sentiste quando viste que o grupo não estava a atingir a meta? 

- Se a atividade é feita em equipas: a rapidez/lentidão das outras equipas em atingir a meta/objetivo 

influenciou-te?   

- Se a atividade for feita com música: A música influenciou teu estado de humor? 

- Qual foi o teu papel na tua equipa? Como é que isso te faz sentir? Achas que está ligado a ti ou à tua 

atitude na vida? 

2. Avaliação da sessão: Semáforo em Ação 

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

“Um por todos e todos por um” 

Objetivos gerais 

• Desenvolver a capacidade de gestão de conflitos e resolução de 

problemas. 

• Desenvolver estratégias de comunicação e empatia; 

Competências a desenvolver 

● Comunicação/ exposição; 

● Relacionamento interpessoal; 

● Respeito pelo próprio e pelo outro; 

• Trabalho em equipa 
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  Tema Competências Sociais 

 
  

Subtema Trabalho em Equipa 

Competências Aluno Séc. XXI  CS03, CS04, CS05, CS06, CS010  

 

Momento PRO 

“Eu consigo” 

 

Objetivos: 

• Desenvolver a consciência 

corporal; 

• Desenvolver a atenção e 

concentração 

Descrição da dinâmica: 

1. Coloca-te numa postura confortável e fecha os olhos; 

2. Daqui a pouco vou dizer uma palavra e quero que reparem no que acontece no vosso corpo e na vossa mente. Dá 

o teu melhor para notares o que acontece, sem fazeres nada, e sem te moveres; 

3. Aqui vai a palavra: “comichão”. Repara no que acontece; 

4. Agora levanta a mão se sentiste de repente uma comichão que não estavas a sentir antes; 

5. Levanta a mão se conseguiste apenas reparar na comichão sem te coçares. Se te coçaste, conseguiste reparar nos 

pensamentos que tiveste antes de o fazer? Em que pensaste? Talvez tenha sido “Oh, só uma coçadela”, “Ela não vai 

reparar”, “Não quero saber o que ela disse” ou “Ela não quis dizer aquilo?” 

6. Uma vez mais, isto não tem a ver com sentires-te bem ou mal, com certo ou errado, mas com o facto de repararmos 

no nosso corpo, nos nossos pensamentos e depois escolher a nossa ação/comportamento. 

7. Observa como é interessante como uma simples palavra pode produzir sensações nos nossos corpos, e que essas 

sensações podem levar a pensamentos e vontades e que essas vontades podem levar a ações? 

8. Inspira… expira e volta a abrir os olhos. 
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  Tema Competências Sociais 

 
  

Subtema Trabalho em Equipa 

Competências Aluno Séc. XXI  CS03, CS04, CS05, CS06, CS010 
 

 

“Eu não quero rasgar” 

 
Objetivos: 

• Trabalhar a relação corpo-

mente; 

• Desenvolver o ajuste 

comportamental; 

• Sensibilizar para a 

importância da resiliência 

e de atitudes de “não 

desistência” 

Descrição da dinâmica: 

Atividade 1: “Virar o tapete” 

- Formar dois grupos. Os membros de cada grupo ficam de pé sobre o tapete (pode ser também uma toalha ou uma manta). Há 

duas opções para continuar com o jogo:  

Opção A: cada grupo escolhe a sua equipa. Podem falar enquanto tentam virar o tapete, mas em caso algum podem tocar 

no tapete com as mãos.  

Opção B: As equipas são criadas aleatoriamente pelo/a facilitador. Cada grupo não pode falar.  

- Os grupos são feitos de acordo com o tamanho do tapete/toalha/ manta e não podem ter espaços vazios.  

- Cada grupo precisa de virar o tapete, utilizando uma estratégia comum. 

- Enquanto tentam virar o tapete, se alguém tocar no chão com qualquer parte do seu corpo (pé, mão, etc.) a sua equipa tem de 

recomeçar. 

- O/A facilitador/a pode parar o grupo e perguntar-lhes como se sentem, porque pensam que se sentem daquela maneira e o que 

acham que precisam. Podem tirar um momento para refletir. 

Dicas: os participantes podem tirar os sapatos. Usa música para desencadear um estado emocional (e.g., música calma para induzir 

estado de calma).   

1. Realizar o debriefing da atividade com foco no trabalho em equipa, na criatividade e comunicação utilizada para atingir o 

objetivo com sucesso.  

2. Terminar, dando a cada participante uma “Blob Tree” (ver Anexo). Questionar “Com qual Blob mais te identificas tendo em conta 

o teu papel dentro da tua turma?”. Pedir para pintar o Blob com o qual mais se identificam. 
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  Tema Encerramento 

 
  

 Subtema Avaliação de Parceria 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04, CS010  

          

Fases Atividades Duração 
Recursos  

Pedagógicos 

Acolhimento 

1. Momento PRO (Parar, Respirar e observar) 

-“Vamos PARAR” 

  

10 min.  

Desenvolvimento 
1. Atividade de avaliação da parceria da iniciativa Emoaction- Emoção em Ação. 
 

30 min. 
Cartolina ou folha 

de papel 

Integração 

Tópicos para reflexão:  

Avaliação da sessão  

-Pós-teste da iniciativa. 

- Fazer as seguintes questões aos participantes, os quais têm de avaliar com a 

expressão facial:  

Como foi a sessão? 

Como se sentem por o Emoaction terminar?  

Em geral, o que sentiram sobre esta iniciativa?   

10 min. 
Avaliação da 

Sessão 

 

 

 

 

 

“Diz-me o que achaste” 

Objetivos gerais 
• Auto e heteroavaliação 

• Avaliação satisfação parceria aula cidadania com projeto EmoAction 

Competências a desenvolver 

• Comunicação/ exposição; 

• Pensamento crítico. 

• Atenção e Concentração; 

• Autoconhecimento 
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  Tema Encerramento 

 
  

 Subtema Avaliação de Parceria 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04, CS010  

 

 

Momento PRO 

“Vamos PARAR” 
Objetivos: 

• Desenvolver o autoconhecimento; 

• Desenvolver a identificação emocional;  

• Desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração. 

 

 

Descrição da dinâmica: 

1. Os/ As participantes têm de escrever uma frase e/ou desenhar algo que represente as suas 

respostas e, sempre que possível, atribuir uma das 6 emoções básicas a cada frase.    
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  Tema Encerramento 

 
  

 Subtema Avaliação de Parceria 

Competências Aluno Séc. XXI CS02, CS04, CS010 
 

 

“Vamos avaliar”  

 
Objetivos: 

• Auto e heteroavaliação 

• Avaliação satisfação parceria aula cidadania com 

projeto EmoAction 

Descrição da dinâmica: 

1. Distribuir uma folha de papel pelos participantes; 

2. Pedir para dividir em quatro partes (dividir a meio, voltar a dividir a meio e abrir a folha 

novamente); 

3. Em cada quadrado escrevem as seguintes frases:  

a. O melhor momento com o Emoaction foi… 

b. A minha atividade favorita foi… e a que menos gostei foi ….  

c. Com o Emoaction aprendi a… 

d. Numa emoção o Emoaction foi… 
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Anexo 1: Emojis 
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Anexo 2-Emoções e sentimentos 
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Anexo 3- “Quadro de sintomas” 
 

Sintomas fisiológicos 

Sinto muitas vezes a minha boca seca. 

Sinto muitas vezes um aumento dos meus batimentos cardíacos.  

Dou por mim muitas vezes com sensação de falta de ar ou com uma respiração muito rápida. 

Sinto uma sensação estranha no meu peito. 

Sinto a minha cabeça muitas vezes “vazia”, sensação de tontura. 

Sensação de desmaio. 

Dou por mim a sentir muito calor e muito frio, inclusive a transpirar. 

Sinto-me muitas vezes fraco (a) com falta de equilíbrio. 

Por vezes sinto os meus músculos muito tensos como se tivesses rígidos. 

Sinto muitas vezes náuseas, dor de estômago.  

Sintomas Cognitivos 

Sinto muitas vezes o medo de perder o controlo e ser incapaz de enfrentar. 

Sinto medo de algum tipo de ferimento físico ou morte. 

Tenho receio da opinião dos outros. 

Muitas vezes tenho pensamentos imagens e recordações aterrorizantes. 

A minha concentração está reduzida, muitas vezes sinto distração. 

Sinto que estou sempre hipervigilante a qualquer situação de ameaça. 

Por vezes sinto que me esqueço das coisas. 

tenho muitas vezes dificuldade em raciocinar.  

Sintomas Comportamentais 

Sinto muitas vezes a necessidade de fuga ou esquiva. 

Sinto a necessidade de conforto e segurança 

Tenho muitas vezes dificuldade em falar. 

Sinto muitas vezes a sensação que estou a hiperventilar. 

Por vezes sinto que congelo/ fico imóvel. 

Evito sinais ou situações de ameaça. 

Sintomas Afetivos 

Sinto-me muitas vezes nervoso (a) e com excitação. 

Sinto-me muitas vezes inquieto (a). 

Por vezes sinto me muito impaciente. 

Sinto-me muitas vezes frustrado(a). 
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Anexo 4- “Ciclo da Ansiedade” 
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Anexo 5: Blob Tree 
 



ANEXO 6



Autoconhecimento

Informação de apoio à sessão
"um mundo de emoções e sentimentos"

Quem sou
eu?

Conhecer-me
implica

Compreender o que tem em comum e diferente dos outros;

Posso agir de forma diferente, dependendo da situação e do contexto;

Desenvolver e manter os meus valores pessoais;

Criar a minha própria história;

O autoconhecimento é a exploração de ti mesmo.
Ele envolve o uso da autoconsciência e o
desenvolvimento da autoimagem.

Exprime os teus sentimentos e pensamentos;
Descobre as tuas paixões escondidas;
Conhece os teus pontos fortes e fracos;
Coloca-te no lugar dos outros;
Gere as emoções dos outros
Sê socialmente responsável;
Controla os teus impulsos;
Sê mais flexível



Autocontrolo

Informação de apoio à sessão
"Eu sei o que sinto"

Conhecer-me
implica

Concentrar-me no "aqui" e no "agora" ;

Aprender a conhecer o que nos deixa desconfortáveis e valorizar o que nos
transmite conforto;

Compreender as mudanças emocionais, físicas e cognitivas fazem parte da
vida;

É a capacidade de controlar as emoções e os
desejos, é a capacidade de gestão de uma pessoa
para o seu futuro.

Hora Sentimento Acontecimento

Regista os teus sentimentos consoante os teus acontecimentos

Ter rotinas saudáveis;
Controlar a respiração;
Conversa sobre as tuas emoções;
Regista as tuas emoções;



Motivação

Informação de apoio à sessão
"Cada um no seu lugar"

Conhecer-me
implica

Saber lidar de forma ajustada com as situações não previstas;

Aceitar desafios e fazer escolhas;

Saber gerir opinições, emoções e ações;

É o impulso que as pessoas têm para atingir as
suas metas e/ou objetivos.

Ciclo motivacinal

Equilibrio
 interno

Estímulo
ou

incentivo

NecessidadeTensão

Comportamento
ou 

ação

Satisfação

Definição de objetivos e metas;
Interesses pessoais;
Diálogo interno – crenças limitadoras e preconceitos;
Flexibilidade mental e emocional – resistência à frustração,
resiliência, paciência, noção de eficácia;
Atenção e concentração



Empatia

Criar uma
narrativa
pessoal

Despertar
de uma

sensação

Ligação

Informação de apoio à sessão
"O poder das palavras"

Conhecer-me
implica

É a capacidade de se colocar no lugar do outro,
envolve partilha e compreensão.

o processo de despertar a empatia

Estar Ver
Olhar com 

atenção
Deixar-se
vulnerável

Reflexão

Ação

Ter conhecimento das tuas emoções para saber compreender as dos outros;

Escuta ativa e atenta; 

Saber comunicar; 

Tentar colocar por breves instantes no lugar do outro: e se fosse comigo?

Daniel Goleman, Empatia; Actual Editora (2019). 

Elogia;
Reforça positivamente;
Contata com a diferença;
Tem exemplos inspiradores;

;



Competências Sociais

Informação de apoio à sessão
"Um por todos e todos por um"

Conhecer-me
implica

Ser capaz de se descentrar;

Reconhecer as emoções dos outros e conseguir distingui-las das suas;

Criar a minha própria história;

 conjunto de capacidades
comportamentais que aprendes ao
longo da tua vida e que se vão
refletir na forma em que se
relaciona com os outros. Essas
competências vão refletir em
relacionamentos mais saudáveis e
produtivos. 

Melhorar as competências interpessoais
para que os colegas de equipa possam criar
relações mais fortes entre si.

Desenvolver competências de resolução de
problemas

Aumentar o otimismo, para que os esforços
da equipa se concentrem na meta.

Ter consciência das minhas emoções e como as expresso;
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Dicas do Emo 



ANEXO 8





 

 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EMOACTION – EMOÇÃO EM AÇÃO 

O presente questionário de avaliação diagnóstica é um instrumento de avaliação diagnóstica da iniciativa de inovação 

social EMOACTION – Emoção em Ação, e tem como principal objetivo recolher, junto das turmas que usufruem da 

iniciativa, informação sobre o conhecimento emocional dos alunos sobre si próprio e sobre os outros. O tempo de 

aplicação é de 3 a 5 minutos.  

A tua opinião é muito importante e vai permitir percebermos o impacto da nossa intervenção.  

Obrigada pela tua colaboração!  

A – CARACTERIZAÇÃO  

1. Qual o teu ano de escolaridade? 

 10.º ano 

 11.º ano 

 12.º ano 

B – Avaliação Diagnóstica  

1. Numa escala de 1 a 5, em que 1 = “nada verdade” e 5 = “muito verdade”, indica o nível com o qual te identificas 

com as afirmações. 

 1 2 3 4 5 

Autoconhecimento      

1. Consigo identificar facilmente aquilo que sinto (ex. alegria, tristeza, raiva, medo, …)      

Autocontrolo      

2. Consigo lidar com as emoções (positivas ou negativas) que sinto.      

3. Consigo utilizar pelo menos uma estratégia para lidar com as minhas emoções 
(agradáveis ou desagradáveis) 

     

Empatia      

4. Consigo colocar-me no lugar dos outros.      

5. Consigo aceitar as diferenças dos outros, assim como opiniões e perspetivas 
diferentes da minha. 

     

Motivação       

6. Consigo definir metas e objetivos para atingir aquilo que quero.      

7. Consigo motivar-me quando algo não corre como esperava.      

Competências Sociais      

8. Consigo lidar com uma situação de conflito (i.e., opiniões diferentes da minha, 
manter a calma quando me ofendem, explicar o que sinto quando (estou frustrado 
ou ansioso/a, entre outras). 

     

 

2. Se conheceres, pelo menos uma estratégia para te ajudar a lidar com as tuas emoções, por favor, 

descreve qual (quais) utilizas. _________________________________________________________ 

3. Se conheceres, pelo menos, uma estratégia para te ajudar a lidar com uma situação de conflito, por 

favor, descreve qual (quais) utilizas. ____________________________________________________ 

C- Avaliação de Expetativas 

 1 2 3 4 5 

De 1 a 5 qual a tua expetativa relativa ao “Clube das emoções”.      

 



 

 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EMOACTION – EMOÇÃO EM AÇÃO 

O presente questionário de avaliação diagnóstica é um instrumento de avaliação diagnóstica da iniciativa de inovação 

social EMOACTION – Emoção em Ação, e tem como principal objetivo recolher, junto das turmas que usufruem da 

iniciativa, informação sobre o conhecimento emocional dos alunos sobre si próprio e sobre os outros. O tempo de 

aplicação é de 3 a 5 minutos.  

A tua opinião é muito importante e vai permitir percebermos o impacto da nossa intervenção.  

Obrigada pela tua colaboração!  

A – CARACTERIZAÇÃO  

1. Qual o teu ano de escolaridade? 

 10.º ano 

 11.º ano 

 12.º ano 

B – Avaliação Diagnóstica  

1. Numa escala de 1 a 5, em que 1 = “nada verdade” e 5 = “muito verdade”, indica o nível com o qual te identificas 

com as afirmações. 

 1 2 3 4 5 

Autoconhecimento      

1. Consigo identificar facilmente aquilo que sinto (ex. alegria, tristeza, raiva, medo, …)      

Autocontrolo      

2. Consigo lidar com as emoções (positivas ou negativas) que sinto.      

3. Consigo utilizar pelo menos uma estratégia para lidar com as minhas emoções 
(agradáveis ou desagradáveis) 

     

Empatia      

4. Consigo colocar-me no lugar dos outros.      

5. Consigo aceitar as diferenças dos outros, assim como opiniões e perspetivas 
diferentes da minha. 

     

Motivação       

6. Consigo definir metas e objetivos para atingir aquilo que quero.      

7. Consigo motivar-me quando algo não corre como esperava.      

Competências Sociais      

8. Consigo lidar com uma situação de conflito (i.e., opiniões diferentes da minha, 
manter a calma quando me ofendem, explicar o que sinto quando (estou frustrado 
ou ansioso/a, entre outras). 

     

 

2. Se conheceres, pelo menos uma estratégia para te ajudar a lidar com as tuas emoções, por favor, 

descreve qual (quais) utilizas. _________________________________________________________ 

 

3. Se conheceres, pelo menos, uma estratégia para te ajudar a lidar com uma situação de conflito, por 

favor, descreve qual (quais) utilizas. ____________________________________________________ 

C- Avaliação de Satisfação 

 1 2 3 4 5 

De 1 a 5 qual a tua satisfação relativa ao “Clube das emoções”.      
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SEMÁFORO EM AÇÃO 
 
Escola:                                                                                              Turma:  

 

 

NÃO GOSTEI            ASSIM-  ASSIM                               ADOREI 

Nome do/a aluno/a 
Nº da Sessão 

1  2 3 4 5 6 7 

                     
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                       
                      

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      



ESTAMOS SEMPRE AQUI
CENTRO DE JUVENTUDE DE ÁGUEDA
Praça Conde de Águeda, 3750-101, Águeda, Portugal

+351 234 661 371/ 914998135

geral@psientifica.org  
Geral@cjagueda.pt
 daniela.martins@cjagueda.pt
laetitia.videira@cjagueda.pt

https://www.emoaction.org/




