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Planeamento 

Escola E.B.1 de Caselas– Sessão nº 12                         24-04-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Conversas de 

roda” 
Organização do grupo; 
Cumprir regras sociais. 

Os alunos entram no ginásio e sentam-se 
em roda junto com as estagiárias. 

Instrução verbal; 
Divisão das estagiárias 
por diferentes pontos 

do circuito. 

Não é 
necessário 
material. 

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Apresentação das 
estagiárias; 

Apresentação da 
estrutura da sessão. 

Após todos estarem sentados, as 
estagiárias irão falar sobre o que 

aconteceu durante a semana e sobre as 
atividades da sessão anterior.  

Por fim, faremos uma breve descrição do 
que serão as atividades desta sessão. 

Colocar as estagiárias 
de forma intercalada 
com as crianças de 

modo a harmonizar no 
grupo. 

Não é 
necessário 
material. 

5 min. 

Atividades 
 

“Cadeiras das 
emoções” 

Potencializar a 
expressão de 
sentimentos; 
Identificar os 

sentimentos/emoções 
do outro. 

Os alunos irão correr a volta das cadeiras 
que estarão no centro, em círculo, voltadas 
para fora. Ao som da música os alunos vão 
correr em volta das cadeiras, sentando-se 
quando a música terminar. O aluno que 

ficar de pé terá de mimar um sentimento. 
Se o restante grupo assertar, o aluno pode 

voltar para o jogo, caso não acertem, o 
aluno fica na “prisão”. O grupo tem duas 

tentativas para acertar no sentimento 
mimado. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 10 min. 
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“Corrida dos 
sentimentos” 

Potencializar a 
expressão de 
sentimentos. 

Os alunos irão estar todos encostados a 
uma parede. Uma das estagiárias estará 
encostada à outra parede, escondendo a 

cara dizendo “1, 2, 3, macaquinho do 
chinês”. Enquanto está com a cara tapada 

os alunos têm de correr para tentar 
chegarem a ela. Quando destapa a cara, os 

alunos têm de ficar imóveis. O primeiro 
aluno a chegar escolhe um papel e vai ler o 

sentimento nele escrito. De seguida, irá 
dizer uma vez em que tenha sentido 
aquele sentimento e, de seguida, irá 
escolher dois colegas para também 

dizerem. Quando todos tiverem dito, 
voltam-se a encostar à parede e o colega 

que ganhou irá ficar a contar. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Papéis com 
sentimentos. 

15 min. 

Retorno à calma 
“Sonhos na 

manta” 

Promover a 
descontração 

muscular.  
Promover a 

criatividade e a 
expressão corporal. 

Os alunos estarão deitados numa manta 
enquanto ouvem uma música. Consoante a 
instrução da estagiária, irão pensar numa 
situação que os faça ficar tristes, e o que 
acontece no seu corpo. De seguida irão 
pensar numa situação que os faça ficar 

felizes, e assim continuamente. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Mantas; 
Música. 

5 min. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal; 
Autoavaliação do 
comportamento. 

Todos sentados em roda irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram e a importância 

destas. De seguida irão realizar a 
autoavaliação do seu comportamento 
colocando à frente do nome o boneco 

correspondente a se terem portanto bem, 

Instrução verbal; 
Colocar as estagiárias 
de forma intercalada 
com as crianças de 

modo a harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

Tabela de 
avaliação do 

comportamento 
e respetivas 

figuras. 

8 min. 
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mal ou razoável.  

 
 


