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“Psicomotricidade na Escola” 

Data: 13 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 1ª 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G., R. 
 
O objetivo desta sessão foi conhecer melhor as crianças e apresentarmo-nos a elas. 
Após a chegada das crianças, sentámo-nos em círculo e explicámos resumidamente o 
que seriam estas sessões. Alguns deles já tinham participado no ano anterior por isso 
partilharam algumas coisas que tinham feito. 
 
De seguida colocámo-nos em pé, mais uma vez em círculo, e demos início à atividade 
de apresentação. Com o balão na mão cada criança teria que dizer o seu nome, a sua 
idade, a cor preferida, o animal que mais gostava e a atividade favorita. Como este é 
um grupo pequeno, deixámos que eles escolhem-se mais duas perguntas, sendo as 
escolhidas o que receberam no natal e a comida que mais gostavam.  
 
 Após se apresentarem, foram feitas perguntas aos colegas sobre o que cada um 
disse para verificar se tinham tido atenção ao que foi dito. Foi uma atividade que 
correu bem, as crianças participaram ativamente, no entanto, mostraram ser muito 
irrequietos, passando o tempo aos pulos ou a mexer nos bolsos, perdendo a 
concentração muito facilmente.  
 
Passámos à segunda atividade que foi definir, em conjunto, as regras das nossas 
sessões. As regras que ficaram definidas foram: 
 

O que se pode fazer O que não se pode fazer 

Elogiar as pessoas  Bater 
Respeitar as monitoras e os colegas Chamar nomes aos amigos 
Cumprir sempre as regras dos jogos Dizer segredos 

Pôr o dedo no ar para falar Destruir os materiais 
Resolver os problemas sempre a bem  Sair da sala sem autorização  

 Mentir 
 Culpar os outros pelos nossos atos 

 
Como esta era uma atividade mais parada, foi difícil conter o comportamento das 
crianças que começaram a dispersar nos seus pensamentos e comportamentos, ainda 
mais do que na primeira atividade. Como já tinham participado nas sessões do ano 
passado foi fácil para eles definir as regras, no entanto focaram-se mais no que não se 
pode fazer do que nas regras do que se pode fazer.  
 
A atividade seguinte foi realizada para promover a descontração nas crianças. Ao som 
de uma música teriam que andar de acordo com o animal enumerado por mim ou pela 
Lígia. No início estava a correr bem, mas depois começaram todos a cair para cima 
uns dos outros, a fazer palhaçadas, a querer imitar o que bem lhes apetecesse, o que 
tornou um pouco difícil a realização da atividade.  
 
Para finalizar a sessão, realizou-se a avaliação do comportamento. Esta avaliação é 
feita através de três bonecos, um a sorrir que significa bom comportamento, um com 
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um traço na boca que significa um comportamento mais ou menos e outro a chorar 
que significa mau comportamento.  

 
Ficou ainda acordado com as crianças que quando estas tivessem 20 “sorrisos” no 
comportamento, poderiam escolher uma atividade para fazer na sessão seguinte. Mas 
por cada a “chorar” que tivessem no comportamento seria anulado um “sorriso”, para 
assim perceberem melhor as consequências dos seus comportamentos. 
 
As crianças mostraram ter boa capacidade de autoavaliação, não havendo grandes 
dificuldades na altura de decidirem qual o boneco que mereciam. Todos disseram que 
o comportamento foi mais ou menos, mas como era a primeira sessão perguntaram se 
podiam ter o boneco a sorrir porque também se portaram bem, e como era só para 
nos conhecermos estavam menos atentos e mais conversadores, mas iam-se portar 
melhor na próxima sessão. Perante este discurso deixámos que eles colocassem o 
bom comportamento, mas na próxima sessão não haveria benesses para ninguém. 
 
Após a avaliação do comportamento demos por terminada a sessão. 
 

Data: 20 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 2ª 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G. 
 
O R. não esteve presente nesta sessão. 
 
Após a chegada das crianças, iniciámos a sessão com o diálogo inicial onde estas 
partilharam como tinha sido a semana e como estavam a correr as aulas.  
Após este momento, e antes de darmos início à primeira atividade, distribuímos os 
SDQ’s para as crianças preencherem. Eles não precisaram da nossa ajuda 
conseguindo responder a tudo sem dificuldade. Após o preenchimento dos 
questionários realizámos então a primeira atividade. e demos início ao jogo da glória 
que incluía atividades de mimica, revisão das regras da sala, enumeração de 
qualidades e defeitos do próprio ou do outro, elogios e resolução de situações 
problema para além das casas normais de lançar o dado ou de recuar/avançar casas. 
 
Nesta primeira atividade denominada “Cara a Cara” ambos conseguiram expressar 
bem os sentimentos presentes e identificá-los. No entanto o G., demonstrou mais 
facilidade na identificação que o F., que por sua vez conseguiu se expressar melhor. 
De seguida passámos à atividade “Caixinha de Surpresas”. As estagiárias também 
participaram nesta atividade para os motivar. Ambos realizaram as tarefas propostas 
com sucesso tendo o G. por sua iniciativa dito um elogio não só ao colega como 
também a nós quando lhe calhou essa tarefa. Ambos estiveram atentos e 
concentrados na atividade. 
Passámos de seguida à relaxação com a tarefa “Passeio do Bastão”. Como eram 
apenas dois fizemos a atividade de uma maneira diferente tendo ambos ficado 
deitados e cada uma de nós passou com o bastão ou bola pelo corpo dos alunos. 
Estes aderiram muito bem à atividade, ficando calmos e tranquilos durante a sua 
execução. 

Imagem 1 – Símbolos do comportamento 
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Por fim, procedemos ao diálogo final em que relembrámos o que tínhamos feito na 
sessão e os alunos disseram a sua opinião sobre as atividades realizadas. De seguida 
fizeram a autoavaliação do seu comportamento. Ambos tiveram “bom” no 
comportamento pois estiveram com atenção às atividades, concentrados e 
participativos, atingindo assim os objetivos esperados.  
Visto ainda faltarem alguns minutos para o fim da sessão, e as crianças terem tido um 
bom comportamento, enquanto arrumávamos o ginásio tiveram a liberdade para 
fazerem o que quiserem. De seguida fomos levá-los à sala. 
 
 
Data: 27 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 3ª  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G., R. 
 
Após a chegada das crianças, demos início à nossa sessão. 
 
Como o R. não tinha estado presente na última sessão, teve que primeiro preencher o 
SDQ, enquanto os colegas começaram a diálogo inicial. Após ter terminado o 
preenchimento do SDQ, juntou-se aos colegas e demos início ao jogo da glória que 
incluía atividades de mimica, revisão das regras da sala, enumeração de qualidades e 
defeitos do próprio ou do outro, elogios e resolução de situações problema para além 
das casas normais de lançar o dado ou de recuar/avançar casas.  
 
Neste jogo o R. mostrou-se muito agitado e desconcentrado, não respeitando as 
monitoras quando estas queriam falar, amuando sempre que lhe calhava algo que ele 
não queria fazer e recuando casas quando se chateava sem razão aparente. O G. e o 
F. portaram-se muito bem, respeitaram as regras, respondiam apenas quando era a 
sua vez e não amuaram mesmo quando tinham que recuar casas. Apesar disso, 
durante o jogo, foi notória a amizade que une estas três crianças em situações como a 
partilha de sentimentos e a ajuda do G. e do F. ao R. que demonstra ter muitas 
dificuldades ao nível emocional e na aprendizagem. O vencedor do jogo foi o F. que 
não se mostrou muito feliz com o resultado, em parte devido ao facto de o F. se sentir 
mal por o R. estar tão longe da meta e não o puder ter ajudado mais. 
Como vem sendo habitual o G. assume uma posição de líder perante os outros que 
seguem todas as indicações e respostas dadas por ele, apesar dos nossos esforços 
em contrariar e diminuir estas situações. Inclusive temos momentos em que o G. 
chama à atenção aos colegas para se portarem bem e eles obedecem logo, 
exatamente o oposto que fazem com as monitoras.  
 
De seguida passámos à relaxação. O G. perguntou-me no início da sessão se a 
relaxação iria ser feita com os bastões, tal como na sessão anterior, ao qual respondi 
que não. Ele ficou um pouco desanimado mas não disse mais nada.  
 
Quando chegou a hora de fazer a relaxação voltou a fazer a mesma pergunta e obteve 
a mesma resposta, mas desta vez amuou, disse que não queria fazer, virou as costas 
e recusou-se até a falar com as estagiárias. Os colegas ficaram a olhar para ele e só a 
muito custo conseguimos deitá-los nas mantas para realizarem os exercícios de 
relaxação. No entanto, durante a relaxação, o R. e o F. portaram-se mal, 
transformando a maioria dos exercícios em brincadeira, ignorando as instruções dadas 
pela estagiária. 
 
Para finalizar a sessão realizámos a avaliação do comportamento. Mais uma vez o G. 
recusou-se a falar connosco, a juntar-se ao grupo, mantendo-se junto à porta do 
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ginásio a dar pontapés na mesma. Para não piorar a situação, preferimos não ligar ao 
seu comportamento e iniciámos a avaliação com os outros. O F. teve bom e o R. mais 
ou menos pelas razões apresentadas acima.  
 
Tentámos novamente falar com o G. e desta vez ele respondeu. Veio colar o boneco 
do mau comportamento na cartolina querendo logo ir embora, mas eu sentei-o no meu 
colo e expliquei-lhe o porquê de ter aquela avaliação, que se querem ter atividades de 
que gostem mais apenas têm que se comportar bem para as terem, que não era 
correto não falar quando falamos para ele, entre outras indicações importantes. 
Quando acabei de falar saiu do meu colo e voltou para ao pé da porta para mexer 
numa tomada descarnada que lá estava. Disse-lhe para não mexer, olhou para mim e 
começou a mexer, sem tirar os olhos de mim. Cheguei-me ao pé dele e expliquei-lhe 
tudo outra vez, mas ele não queria ouvir. O F. veio ter connosco e disse-me para não 
bater no G. o que me deixou sem reação. Abracei o F., pois vi que ficou apreensivo, e 
expliquei-lhe como funcionam as sessões, dizendo-lhe que ali ninguém bate em 
ninguém, que temos que resolver os nossos problemas conversando e que nós 
gostamos deles, apenas ficamos tristes quando eles não nos respeitam, o que era o 
caso do G.  
 
Para ajudar o G., o F. pediu para ter um comportamento mais ou menos e dar o seu 
bom comportamento a ele. Expliquei-lhe que não podia ser, que cada um recebe o que 
merece e não o que quer ter. O G. reforçou a ideia, dizendo ao F. que ele era ele e o 
amigo não podia ser prejudicado devido a ele.  
Para terminar despedimo-nos das crianças, apenas o G. não se despediu de nós, e 
levámo-los à sala de aula. 
 
 
Data: 3 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 4ª  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G., R. 
 
Todas as crianças estiveram presentes na sessão.  
 
Após a chegada de todas as crianças começamos o nosso diálogo inicial. Cada uma 
contou como tinha sido o seu fim-de-semana e a semana na escola, mas o que nos 
preocupou foi o F. que nos disse que o pai, que é de origem cigana, se tinha envolvido 
num tiroteio e que tinha dado uma pequena arma a ele, que também estava lá, para se 
defender. Ao mesmo tempo que ele ia contado a história, o G. e o R. iam se rindo, 
mandavam-se para o chão a fingir que estavam aos tiros, o que levou a que o F. 
contasse cada vez mais coisas, fantasiando um pouco a situação. Acreditamos que o 
que o F. disse seja verdade, tirando alguns aspetos, o que tornou difícil para nós 
contornar a situação e falar sobre ela assertivamente, visto ser uma questão, em 
grande parte, cultural.  
 
 Depois deste início atribulado, começamos as atividades que tínhamos planeado para 
esta sessão. A primeira foi o “jogo do robot”. Nesta atividade as crianças mostraram-se 
distraídas, com pouca vontade de participar em equipa, mas ao mesmo tempo 
queriam fazer o que lhes era pedido da melhor forma possível, nem que o tivessem 
que o fazer sozinhos, o que era exatamente o oposto do objetivo desta atividade.  
 
Na segunda atividade, as crianças teriam que realizar um percurso de olhos vendados, 
seguindo apenas as indicações dadas pelos colegas. Como eram só três crianças, 
uma ia vendada, outra dava as indicações corretas e outra as indicações erradas. Esta 
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atividade mostrou ser difícil para as crianças, que não conseguiram dar as indicações 
precisas, agarrando o braço do colega para o levar, confundindo a direita com a 
esquerda ou gritando indicações como “para aqui”, “mais para aqui”, que não fornece 
qualquer informação útil para o colega vendado. Apesar desta dificuldade, as crianças 
gostaram e divertiram-se. 
 
Após esta atividade passámos à relaxação, onde as crianças se mostraram muito 
agitadas e pouco concentradas no discurso da estagiária, o que levou a que 
terminássemos mais cedo a relaxação. 
 
Para finalizarmos a sessão, realizámos a avaliação do comportamento. Todos tiveram 
mau comportamento, mas sabiam o porquê de assim o ser. 
 
 
 
Data: 10 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 5ª  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G., R. 
 
Nesta sessão estiveram todas as crianças estiveram presentes. 
Como é habitual, a Lígia foi buscar as crianças à sala de aula e assim que chegaram 
demos início à nossa conversa habitual sobre o que fizemos na sessão anterior e 
sobre a semana deles. O G. e o R. vinham chateados com o F. porque ele tinha-lhes 
mentido sobre uma situação de violência que envolvia o pai dele. O F. nem sequer se 
tentou defender das acusações dos colegas e, apesar da nossa mediação do diálogo, 
não conseguimos resolver este problema entre eles. Já vêm sendo recorrente as 
queixas dos colegas sobre o F. e também já se tornou um hábito para o F. contar 
mentiras tanto a eles como a nós e, apesar dos nossos esforços para que ele tome 
consciência do que nos está a dizer e pensar se será mesmo assim, o F. parece 
acreditar verdadeiramente no que nos está a dizer, não se importando sequer com as 
acusações dos colegas.  
 
Para não prolongar mais a acusação, e consequentemente a discussão começamos 
por uma atividade de descontração. Pusemos então a música do tubarão e dissemos 
às crianças para dançarem livremente, sendo que cada uma devia introduzir um passo 
que seria imitado por todos, inclusive pelas estagiárias. Esta atividade correu muito 
bem e as crianças divertiram-se muito. Fui muito importante esta atividade pois 
através dela as crianças aproximaram-se e conseguiram conviver sem problemas, 
deixando de parte as acusações iniciais, promovendo assim a ligação essencial para 
as restantes atividades.  
 
Acabada esta atividade passámos á próxima, a “vira a manta”. Nesta as crianças 
teriam que virar uma manta ao contrário sem saírem de cima dela. Foi muito gira a 
atividade e as crianças conseguiram pensar em diversas alternativas para ultrapassar 
a dificuldade que a atividade lhes imponha. Desde se porem às cavalitas, até estarem 
de pé-coxinho as crianças nunca desistiram, principalmente o G. que tomou o 
comando do grupo e decidiu grande parte das estratégias a utilizar. O F. retraiu-se um 
pouco mas também ajudou os colegas, não tendo no entanto elaborado nenhuma 
estratégia para ultrapassar o problema, limitando-se a cumprir o que os outros 
sugeriam.  
 
A atividade seguinte foi “escrever bem nas costas”. As crianças já conheciam esta 
atividade do ano passado por isso seria de esperar ser mais fácil para elas mas não foi 
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de todo. Foi difícil para eles escreverem elogios para os colegas, sendo que mesmo 
com a nossa ajuda não passaram do simpático, engraçado, bom jogador de futebol ou 
bom amigo. Apesar disso ficaram contentes por terem recebido os elogios e até deram 
elogios às estagiárias como bónus.  
 
Para finalizar as atividades passámos à relaxação. Estiveram todos muito bem, 
cumpriram o que lhes era pedido e atingiram os objetivos previstos para a relaxação. 
Foi mesmo das melhores até ao momento.  
 
Para terminar a sessão realizámos a avaliação do comportamento e todos eles tiveram 
bom, o que os deixou muito felizes já que não é algo que aconteça com muita 
frequência.  
Como se portaram bem pediram-nos se podiam ouvir a música do tubarão antes de se 
irem embora e nós deixámos enquanto arrumássemos o material. Depois de tudo 
arrumado, levámos as crianças à sala de aula e despedimo-nos delas até a próxima 
semana. 
 
Data: 17 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G., R. 
 
Neste dia não houve sessão devido ao Desfile de Carnaval que se realizou em 
Caselas com todas as turmas.  
 
 
Data: 24 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 6ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G., R. 
 
Nesta sessão todas as crianças estiveram presentes.  
 
Como é habitual, a Lígia foi buscar as crianças à sala de aula e assim que chegaram 
demos início à nossa conversa habitual sobre o que fizemos na sessão anterior e 
sobre a semana deles. Finalizada a conversa demos início às atividades. 
 
Como a dança do tubarão tinha resultado tão bem na sessão anterior decidimos trazer 
outra dança para início das atividades, a dança da serpente com coreografia. 
Começamos por ensinar a música às crianças e a coreografia. Apesar de terem 
gostado da atividade, estiveram completamente desatentos, agitados e não 
respeitaram o que lhe fora pedido. Acabámos então esta atividade e passámos à 
“todos de pé”.  
 
Nesta segunda atividade as crianças, que estariam sentadas no chão, teriam que se 
levantar em conjunto sem largar as mãos e sem desencostar os pés. Foi muito fácil 
para eles encontrarem meios para se levantarem, o único problema é que se 
levantavam sem respeitar as regras impostas. Com a nossa insistência, e após se 
organizarem, conseguiram realizar corretamente a atividade. Ainda tentámos incluir a 
Lígia no grupo, pois eles são só três e era importante dificultar a situação, mas 
começaram logo a mandarem-se para o chão e a bater uns nos outros, o que 
provocou o fim da atividade.   
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Enquanto preparávamos o material para a próxima atividade, as crianças começaram 
a correr pelo ginásio, a gritar e a mandarem-se para cima dos colchões que lá 
estavam, o que provocou uma enorme confusão.  
Tivemos que os chamar à atenção várias vezes até que ouvissem as regras da 
próxima atividade, o “transporte sem mãos”. Nesta eles teriam que levar diferentes 
objetos, desde bolas a sacos de areia, de uma ponta da sala para outra ponta, sem 
usar as mãos e fazendo esse transporte sempre de maneira diferente cada vez que 
mudavam de objeto. Durante toda a atividade estiveram agitados e desconcentrados. 
Várias vezes repetiram a forma de transporte, e se não fosse pela nossa constante 
chamada de atenção não mudariam nada, encarado a atividade como uma 
brincadeira. Foi difícil pô-los a fazer a atividade corretamente, mas ainda conseguimos 
fazê-los pensar sobre o que deviam fazer e isso ajudou um pouco.  
 
Com tanta agitação, decidimos acabar a atividade e passar à relaxação mas também 
esta foi impossível de realizar. Inicialmente as crianças teriam que andar pelo ginásio 
ao som da música e, gradualmente, iriam parando e começariam a deitar-se nas 
mantas. O problema foi que ao som da música eles decidiram correr, saltar, 
mandarem-se para cima uns dos outros, ignorando por completo as estagiárias. 
Avisámo-los várias vezes que se não nos respeitassem acabaria a sessão mas nem 
assim nos ouviram, obrigando-nos a terminar a sessão.  
 
Antes de os levarmos à sala de aula realizámos a avaliação do comportamento e 
todos tiveram mais ou menos pois, apesar de merecerem mau, achámos que 
mereciam uma oportunidade de forma a incentivá-los a portarem-se melhor na 
próxima sessão. Mesmo assim ficaram amuados e foram embora chateados, 
terminando desta forma uma sessão muito atribulada. 
 
 
Data: 2 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 7ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G., R. 
 
Nesta sessão todas as crianças estiveram presentes.  
 
Como é habitual, a Lígia foi buscar as crianças à sala de aula e assim que chegaram 
demos início à nossa conversa habitual sobre o que fizemos na sessão anterior, 
sobretudo do mau comportamento deles, e sobre a semana deles. Após a conversa 
eles prometeram-nos portar-se melhor e respeitar as regras das sessões, algo que 
não aconteceu nesta sessão apesar da nossa conversa.  
 
Findo o diálogo inicial passámos à primeira atividade, a “palhinhas loucas”. Nesta as 
crianças teriam que transportar uma bola de algodão de uma ponta da sala à outra, 
usando apenas uma palhinha e a respiração. A atividade começou por correr bem, 
mas depressa se distraíram e começaram a divagar. O R. começou a dizer que estava 
cansado e que já não tinha força para soprar por isso mandámo-lo sentar um pouco e 
assim que ele se sentou os outros começaram a dizer que também não conseguiam 
mais respirar e que já não queriam mais fazer a atividade. Ainda antes de dizermos 
alguma coisa eles começaram a roer as palhinhas e sentaram-se ao pé do R. 
Antes de passarmos à outra atividade decidimos sentar-nos no chão e falar um pouco 
sobre o que têm sido estas últimas sessões, que o comportamento deles não poderá 
continuar assim pois se assim for não será necessário continuar as nossas sessões de 
sexta-feira. Eles pediram-nos desculpa, porque perceberam quais os erros que 
estavam a cometer, e prometeram portar-se melhor.  
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A atividade seguinte foi o “campo minado”. Nesta atividade as crianças teriam que 
identificar o caminho correto, fugindo às minas escondidas no chão. Para isso teriam 
que estar atentas e decorar os sítios onde estavam as minas, sítios que apenas eram 
descobertos quando alguém calhava lá e “explodia”.  
As crianças gostaram muito da atividade e, apesar de ainda estarem agitadas, 
conseguiram portar-se melhor, principalmente o R. que se concentrou e conseguiu 
descobrir os dois caminhos que tínhamos para eles.  
O G., apesar de ser avisado vezes sem conta, continuou a ajudar os colegas, não os 
deixando pensar nem estar atentos. Para além disso começou a mexer nos materiais 
que estavam espalhados pela sala e arrancou algumas cordas do “campo minado” 
quando as pisava propositadamente. O F., como já vem sendo notório, copiou o 
comportamento do G., mas acalmou quando o chamámos à atenção.  
 
Por fim, realizámos a relaxação que, tal como as atividades anteriores, foi agitada. As 
crianças não sossegaram um único momento nas mantas, sempre a rolarem para 
cima umas das outras e falarem, exceto o R.. Este comportamento potenciou o fim da 
relaxação.  
Antes do fim da sessão fizemos a avaliação do comportamento e o R. teve bom 
comportamento enquanto o F. e o G. tiveram mais ou menos.  
Após a avaliação do comportamento, a Lígia acompanhou as crianças à sala de aula 
enquanto eu fiquei a arrumar os materiais.  
 
 
Data: 9 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 8ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G., R. 
 
Nesta sessão todas as crianças estiveram presentes. 
 
Quando as crianças chegaram a sala, as estagiárias ainda estavam a preparar o 
material para a sessão. Assim que terminámos de preparar o material demos início à 
sessão, mais propriamente ao diálogo inicial. Da nossa conversa inicial com as 
crianças não existe nenhum detalhe que valha a pena ser focado já que apenas se 
reviu o que foi feito na sessão anterior.  
 
A primeira atividade foi a “Olá”. Nesta atividade as crianças iriam circular pelo espaço 
e, conforme as instruções da estagiária, cumprimentar-se-iam de várias formas. Esta 
foi uma atividade que gerou alguma confusão pois as crianças preferiram brincar umas 
com as outras, mandando-se para o chão, para cima umas dos outras ou 
simplesmente correndo à vontade pelo ginásio. Apenas se conseguiu realizar alguns 
cumprimentos, ainda que a muito custo para os manter atentos e participativos. 
Passado um tempo já eram elas que inventavam formas de se cumprimentarem.  
 
Na segunda atividade, o “vólei de pano”, eles estiverem muito mais concentrados e 
participativos. As equipas foram o G. com o R. e o F. com a Lígia, sendo que a meio 
se trocaram as equipas ficando o G. com o F. e eu com o R. 
A cada um foi distribuído um pano pequeno e era com ele que teriam que trocar a bola 
com o colega da equipa e lançar a bola para o campo da equipa adversária. O R. 
conseguiu encontrar uma estratégia para conseguir jogar com o pano sem deixar cair 
a bola e ensinou a técnica aos colegas que ficaram agradecidos pela ajuda. No geral a 
atividade correu muito bem, foi possível ver a entreajuda entre as crianças que se 
mantiveram concentradas e participativas durante toda a atividade. Quando quisemos 
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por um ponto final na atividade, as crianças começaram a correr pela sala, a mandar a 
bola ao ar, não cumprindo o que lhes pedíamos para fazer. Ainda demorámos algum 
tempo a acalmar os ânimos, sendo que quando o conseguimos fazer já só sobrava 
tempo para realizar a avaliação do comportamento, ficando a relaxação para a sessão 
seguinte.  
 
Devido a algumas situações anteriormente descritas todas as crianças tiveram mais ou 
menos no comportamento, algo que não as incomodou nada. Após a avaliação a Lígia 
acompanhou as crianças à sala de aula enquanto eu arrumava o material da sessão, 
terminando assim a nossa sessão.  
 
 
 
Data: 16 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 9ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., R. 
 
Nesta sessão só estiveram presentes duas das três crianças, o G. encontrava-se 
doente e por isso não pode estar presente.  
 
Assim que tocou para que as crianças voltassem para a sala de aula, as nossas duas 
crianças apareceram no ginásio para começarmos a sessão.  
Como é habitual, antes de começarmos as atividades, falámos sobre o que tínhamos 
feito na sessão anterior e sobre a semana delas na escola. Como o G. não estava 
presente, o F. e o R. preferiram começar por falar do porquê da ausência do G., que o 
G. e o R. estavam outra vez chateados com o F. devido às mentiras deste e que 
tinham tido positiva nos testes que tinham feito nessa semana.   
Após a nossa conversa iniciamos as atividades, sendo que a primeira foi a “bomba 
relógio”. Nesta as crianças teriam que tirar um boneco e uma garrafa de dentro de 
uma caixa, cada objeto na sua vez, usando apenas 2 cordas. Os objetos não poderiam 
tocar nas bordas da caixa nem podiam cair dentro do círculo que os delimitava porque 
senão “explodiam”. O R. e o F. conseguiram realizar esta atividade sem grande 
dificuldade, conseguindo encontrar estratégias eficazes para ultrapassarem os 
obstáculos presentes. Comunicaram entre si e trabalharam em equipa sem 
dificuldade. 
 
A segunda atividade foi mais parada mas também foi bem recebida pelas crianças. 
Nesta atividade iriam ser lidas algumas situações e as crianças teriam que dizer qual o 
comportamento mais correto a ter na situação retratada. O F. leu a sua situação e as 
respostas dadas, tanto por ele como pelo R., foram assertivas. O R. apresenta 
dificuldades na leitura por isso foi necessário algum apoio, tanto das estagiárias como 
o F., para que ele conseguisse ler a situação. Também nesta situação o F. e o R. 
conseguiram identificar os comportamentos corretos a ter, sem dificuldade. Nesta 
atividade estiveram concentrados, bastante participativos e embora tivessem feito 
algumas gracinhas pelo meio, conseguiram cumprir os objetivos desta atividade.  
 
Por fim realizámos a relaxação que correu igualmente bem, sem grande agitação, 
onde tudo o que era pedido foi cumprido. 
Toda a sessão, no geral, foi calma e cumpriu os objetivos previstos, mostrando que 
em algumas das situações o G., devido às suas caraterísticas que lhe permitem ser o 
líder, é responsável pela agitação e desconcentração do grupo.  
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Antes de levarmos as crianças à sala de aula, fizemos a avaliação do comportamento 
e ambos tiveram bom comportamento, o que os deixou muito felizes, tendo ainda 
direito a uma recompensa. Enquanto arrumávamos o material eles poderiam brincar 
com as bolas e as cordas que tínhamos levado, o que os deixou contentes. Quando 
dissemos que estava na hora de ir embora eles respeitaram o pedido e arrumaram o 
material sem causar confusão. Depois de tudo arrumado acompanhámos as crianças 
à sala de aula dando por terminada a nossa sessão. 
 
 
Data: 23 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 10ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., R., G. 
 
Nesta sessão todas as crianças tiveram presentes.  
 
Como já vem sendo costume, após o toque de fim do recreio as crianças vão ter 
connosco ao ginásio para iniciarmos as nossas atividades.  
 
Após os cumprimentos passámos à conversa inicial. Como este era o último dia de 
aulas antes das férias da Páscoa, as crianças estavam agitadas e muito 
conversadoras, só falavam da caça ao ovo de chocolate que estava escondido na 
escola e que tinham que se despachar para irem para a caça, quando nós sabíamos 
que a caça para eles era só da parte da tarde. Foi difícil mantê-los concentrados, tanto 
no diálogo inicial como nas atividades, mas ainda conseguiram fazer algumas das 
coisas que foram propostas.  
 
Depois da nossa conversa começámos as atividades, mais precisamente pela do “gato 
e rato”. Nesta atividade pedimos às crianças que se deitassem e fechassem os olhos 
enquanto nós iriamos ler uma história, e ao mesmo tempo teriam que imaginar a 
situação descrita. Esta situação pretendia evidenciar os abusos que alguns meninos 
exercem sobre os outros quando são mais fortes ou mais velhos, como os meninos 
que não se podem defender se sentem e como devem agir. As crianças teriam então 
que assumir os dois papéis, de vítima e de agressor, e de relatar o que sentiam em 
cada um dos papéis assumidos e como deveria ser o comportamento correto a adotar 
em cada um.  
Apesar de tentarmos fazer com que eles refletissem sobre a situação, eles ignoraram 
o que lhes queríamos dizer e optaram por brincar com as situações sem perceberem a 
importância do que tinha sido dito. Como não conseguiam pensar nem dizer nada que 
fosse relevante tivemos que intervir e explicar o que afinal era importante e como 
deveriam agir, e isso ajudou-os a falar sobre situações parecidas que já tinham 
vivenciado e ajudou-os a pensar em formas de agir sobre essas situações. Uma 
atividade que começou mal acabou por permitir a estas crianças, ainda que com 
ajuda, partilharem situações vivenciadas por elas, algo que foi muito importante.  
 
Findas as nossas reflexões passámos à atividade “sem falar”. Nesta atividade eles 
teriam que fazer mímica de situações da vida diária mas de forma repartida, ou seja, 
um sabia o que iria fazer e realizava a mimica para outro que por sua vez teria que 
reproduzir o que vira ao colega que tinha saído do ginásio. Esta atividade foi realizada 
de forma pacífica, no entanto as crianças não conseguiram comunicar entre elas da 
melhor forma possível já que grande parte da mensagem se perdia entre elas, na 
passagem da informação de umas para as outras. Apenas conseguiram identificar 1 
situação das três possíveis, mas divertiram-se, estiveram motivadas e participativas. 
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Antes da avaliação do comportamento, realizámos a relaxação que correu mal. 
Enquanto se lia a história para eles interpretarem, eles preferiram correr pela sala, 
saltar para cima dos colchões, mandarem-se para cima uns dos outros, entre outras 
situações. Apesar da nossa chamada de atenção, as crianças ignoraram o que 
deveriam fazer o que nos obrigou a terminar a atividade.  
 
Devido a algumas situações anteriormente descritas todas as crianças tiveram mais ou 
menos no comportamento, mas nem se importaram com o sucedido já que estavam 
mais focadas na caça ao ovo do que em qualquer uma das atividades da sessão. 
Após a avaliação a Lígia acompanhou as crianças à sala de aula enquanto eu 
arrumava o material, terminando assim a nossa sessão.  
 
 
Data: 13 de Abril de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 11ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., R., G. 
 
Nesta sessão todas as crianças estiveram presentes.  
 
Após a chegada das crianças à sala de aula, e dos cumprimentos habituais, demos 
início à nossa sessão.  
Começamos por nos sentar em círculo e falar sobre as férias, da Páscoa e das notas 
do 2º período. Quando estávamos a meio da nossa conversa, o G. começou a acusar 
o F. de estar a mentir e de não ser um bom amigo. Infelizmente estas situações estão 
a tornar-se frequentes e, apesar dos nossos esforços para que estas sejam 
ultrapassadas, parece-nos que será difícil acabar com elas. Apesar do G. e do R. 
estarem a acusar o F., este não se defendeu das acusações.  
Para acalmar os ânimos passámos à primeira atividade, a “caixa surpresa”. Nesta era 
dito às crianças que na tampa da caixa estaria uma foto de alguém muito importante e 
especial. Cada um na sua vez teria que ver essa foto e só podia dizer coisas boas 
sobre essa pessoa. O que eles não sabiam era que o que estava na tampa era um 
espelho e a pessoa que viam era o próprio.  
Foi muito engraçado ver as reações deles quando viam o espelho. O G. foi o primeiro 
e conseguiu dizer muitas coisas boas sobre ele mas quando acabou queria logo dizer 
aos outros o que estava na tampa, algo que não podia fazer, mostrando desrespeito 
pelas regras da atividade como já vem sendo habitual em outros jogos. O R. riu-se 
muito quando viu o espelho mas não disse nada, inclusive foi a criança que mais 
gostou do jogo. Também conseguiu dizer coisas boas sobre ele sem dificuldade. O F. 
quando viu o espelho também se riu e, quando começou a enumerar as suas 
caraterísticas positivas, o G. começou a dizer que não era verdade o que ele estava a 
dizer. Mandámos o G. calar-se porque não era a sua vez mas o F. mudou na mesma o 
seu discurso devido às palavras do G., passando de alguém inteligente para alguém 
burro. Foi preciso insistir para que ele começasse a enumerar aspetos positivos.  
 
Terminada esta tarefa passámos à segunda, a “eu orgulho-me de…”. Nesta 
distribuímos a cada criança uma folha A4 que teriam que dividir em quatro partes. Em 
cada uma delas teriam que desenhar ou escrever uma coisa da qual se orgulhassem, 
uma coisa que antes não conseguiam fazer e agora conseguem, uma coisa que 
querem conseguir fazer e algo de que gostem em si. Foi fácil para eles fazerem esta 
tarefa, embora o R. tivesse pedido ajuda ao G. para lhe ditar as palavras das suas 
respostas, visto o R. ter imensas dificuldades na escrita. No entanto houve diferenças 
entre o assunto geral das escolhas, já que o G. e o R. foram mais para uma vertente 
escolar e o F. para uma vertente desportista. Estas diferenças foram mais um motivo 
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para o G. agredir o F. dizendo-lhe que ele não se importava nada com a escola e só 
queria ser igual aos outros. Torna-se cada vez mais difícil gerir estas diferenças entre 
estas duas crianças, que tão depressa estão bem como estão chateadas. 
Na reflexão do que foi escrito foi possível ver que no primeiro quadrado em que eles 
tinham que colocar algo de que se orgulhassem o F. e o R. disseram que era de 
jogarem bem à bola e o G. que era de se portar bem. No segundo, que seria algo que 
antes não conseguiriam fazer o F. respondeu defender à baliza, o G. disse que era ter 
boas notas e o R. disse que era ler bem. No terceiro, algo que gostariam de fazer, o F. 
disse ser melhor jogador de futebol que o G., o R. disse que seria chegar ao 5º ano e 
o G. disse querer portar-se melhor nas aulas o que foi algo contraditório ao que tinha 
dito anteriormente no primeiro quadrado. Quando confrontado com isso não soube 
responder muito bem, dando voltas ao assunto. No último quadrado, algo que eles 
gostam neles, o G. e o R. disseram a inteligência e o F. disse que gosta dele próprio 
porque é rápido. Durante a reflexão as crianças estiveram um pouco agitadas mas 
conseguiram manter-se concentradas.  
 
A última atividade foi a relaxação. As crianças, durante esta tarefa, não conseguiram 
manter-se quietas, rebolando na manta, apertando o colega, rindo, entre outras coisas. 
Tentámos várias vezes que se mantivessem quietas mas nada resultou, o que nos 
obrigou a terminar a relaxação. Passámos então à avaliação do comportamento.  
Todos tiveram mais ou menos devido aos comportamentos anteriormente descritos, e 
o bom é que tiveram consciência dessa avaliação, enumerando tudo o que tinham 
feito de menos bem sem necessitarem de ajuda.  
Acabada a avaliação, a Lígia levou as crianças à sala enquanto eu fiquei a arrumar o 
material, dando por terminada a nossa sessão.  
 
 
Data: 24 de Abril de 2012 
Horário: 14.45h – 15.30h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 12ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., R., G. 
 

Esta sessão ocorreu excecionalmente na terça-feira à tarde, pois foi a compensação 
de uma outra sessão na qual os alunos não puderam estar presentes.  
Quando chegámos fomos buscar os alunos à sala e estes foram para o ginásio onde 
falaram sobre como tinha sido a sua semana. Falámos também sobre o 
comportamento que andavam a ter na sala de aula, e das suas consequências. 
Passámos de seguida às atividades planeadas para a sessão. 
 
A primeira atividade foi a “Cadeiras das emoções” na qual os alunos corriam em torno 
de duas cadeiras ao som de uma música, e quando a música parasse teriam de se 
sentar. O aluno que ficava de fora tinha de realizar uma mímica sobre os sentimentos, 
e os outros dois alunos tinham de acertar para o colega poder voltar ao jogo. Os 
alunos realizaram bem as mímicas, tendo dificuldade em perceber apenas quando um 
dos colegas fez a mímica “ciumento”. O R. teve também dificuldade em dizer qual o 
sentimento que estava a ser mimado quando o G. fez o sentimento de “zangado”. O R. 
conseguia descrever situações em que ficava assim, mas o nome do sentimento teve 
dificuldade em se lembrar. No final do jogo o F. sentou-se em cima de um dos bancos 
e o G. deu-lhe um pontapé, pelo que parámos a atividade e explicámos que não 
podiam bater nos colegas. O G. disse de seguida que o F. não sabia brincar e que por 
isso já não era mais amigo dele, pelo que, falámos de seguida sobre a amizade, e 
explicámos que não podiam resolver sempre os problemas deixando de ser amigos 
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dos outros, ou a baterem um no outro. Após falarem, o G. e o F. fizeram as pazes e 
passámos então à atividade seguinte. 
 
A segunda atividade foi a “Corrida dos sentimentos” em que os alunos iriam estar 
todos numa ponta do ginásio, e a estagiária na outra ponta escondendo a cara 
enquanto dizia “1, 2, 3, macaquinho do chinês”. Enquanto estava com a cara tapada 
os alunos tinham de correr e tentar chegar a ela, parando quando esta destapasse a 
cara. O primeiro aluno a chegar escolhia um papel com um sentimento e teria de dizer 
uma vez que se sentiu assim, e de seguida os seus colegas teriam também de 
responder. Os sentimentos que foram abordados foram “apaixonado”, “contente” e 
“amigo”. Os alunos deram todos bons exemplos de uma vez que se tinham sentido 
assim, tendo cumprido as regras do jogo. O F. durante a atividade, desrespeitou as 
estagiárias, pelo que pedimos para se sentar no banco.  
 
No final da sessão, os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento, não 
tendo feito a atividade de retorno à calma pois como foi necessário interromper as 
atividades para se falar com os alunos, não houve tempo para essa atividade. O R. 
teve um bom comportamento durante toda a sessão pelo que mereceu um “sorriso”. O 
G. esteve empenhado e atento durante a sessão, tendo no entanto agredido um 
colega, mostrando um comportamento razoável, pelo que mereceu um “confuso”. O F., 
desrespeitou as estagiárias, tendo-se envolvido em conflitos com o G., mostrando um 
mau comportamento, pelo que mereceu um “triste”. Após a autoavaliação do 
comportamento, os alunos despediram-se e voltaram para a sala. 
 
 
Data: 27 de Abril de 2012 
Horário: 11.15h – 12h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 13ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., R., G. 
 
 
Todas as crianças estiveram presentes nesta sessão.  
 
Como habitualmente, chegámos mais cedo para preparar os materiais necessários 
para a sessão e, terminada essa tarefa, fomos buscar as crianças para o ginásio.  
Após a nossa chegada ao ginásio sentámo-nos em roda e começamos o nosso 
diálogo inicial. Durante a nossa conversa as crianças mostraram estar calmas, tiveram 
uma participação ativa e respeitadora e conseguiram controlar a impulsividade que as 
caracteriza nestes momentos.  
Terminado o nosso diálogo passámos às atividades da sessão.  
 
A primeira atividade foi o “bingo dos sentimentos”. Nesta tivemos que dividir o grupo, 
ficando cada criança sozinha. A cada criança demos um cartão com 8 sentimentos e 
explicámos que havia 8 imagens espalhadas pelo ginásio que representavam esses 
sentimentos. O que elas teriam que fazer era encontrar essas imagens, e colar as 
mesmas no cartão, ligando a imagem ao sentimento escrito no cartão de forma 
correta.  
Apesar de alguma agitação e de alguns erros de contagem, que nos obrigaram a 
procurar imagens que já tinham sido encontradas, as crianças conseguiram trabalhar 
bem e os objetivos foram cumpridos. O R. conseguiu facilmente preencher o cartão, 
acertando em todos os sentimentos à primeira, o F. também não teve grandes 
dificuldades, exceto no espantado e no assustado onde confundiu as imagens, mas o 
G. foi o que mais dificuldades apresentou, confundindo alguns sentimentos que nada 
se ligavam às imagens. Tivemos que lhe pedir que se concentrasse um pouco mais e 
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olha-se com atenção para o seu cartão para o ver o que podia mudar. Ao fim de 
algumas tentativas lá conseguiu preencher o seu cartão acertadamente. Após o 
preenchimento do cartão fizemos uma breve reflexão sobre os sentimentos expostos e 
passámos a atividade seguinte, o “jogo das estátuas”.  
Neste jogo as crianças teriam que circular livremente pela sala e quando a música 
parasse tinham que ficar estátuas e só se podiam mexer quando a estagiária tocasse 
na ponta do nariz para responderem ao que lhes era perguntado. 
As crianças divertiram-se muito com este jogo, no entanto desobedeceram algumas 
vezes às regras impostas. O R. esteve sempre muito concentrado, o F. levou o jogo 
um pouco na brincadeira mas respondeu muito bem às suas questões e o G. também 
esteve. Algumas das questões colocadas foram como se sentia a estátua naquele dia, 
onde o R. disse que se sentia feliz porque estava a jogar, o que os deixava felizes, 
onde o G. respondeu que era estar com os amigos a brincar e o que os deixava 
assustados ao que o F. respondeu quando os pais discutem, e ai tentámos abordar 
mais o assunto e perceber um pouco mais sobre as reações do F. nessas situações. 
Ele disse-nos que falava com os pais para pararem de discutir e eles paravam. 
Pegando na explicação dele tentámos explicar-lhes que os nossos problemas não 
podem ser resolvidos a gritar ou discutir mas sim conversando com calma, que ao 
gritar podemos magoar outras pessoas, como era o caso do F. já que foi percetível o 
desconforto que ele vive nesta situação, já que se mostrou muito tenso ao falar 
connosco sobre a mesma.  
Terminada esta tarefa passámos à relaxação, onde as crianças se deitaram nas 
mantas, fecharam os olhos e ouviram uma música calma. Ao mesmo tempo em que 
ouviam essa música a estagiária pedia que as crianças se lembrassem de um 
acontecimento que as deixou felizes, e que o reavivassem na memória, depois outro 
acontecimento que os deixou nervosos, contraindo todos os músculos demonstrando 
esse nervosismo e depois descontraíssem o corpo vendo as diferenças, entre outras 
situações. As crianças estiveram muito bem e executaram tudo o que foi pedido.  
 
Terminada a relaxação passámos à avaliação do comportamento. O F. teve mais ou 
menos, devido a pequenos deslizes no seu comportamento, enquanto o R. e o G. 
tiveram bom comportamento. 
Acabada a avaliação, a Lígia levou as crianças à sala enquanto eu fiquei a arrumar o 
material, dando por terminada a nossa sessão.  
 
 
Data: 4 de Maio de 2012 
Horário: 11.15h – 12h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 14ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., R., G. 
 
Todas as crianças estiveram presentes nesta sessão.  
 
Como habitualmente, chegámos mais cedo para preparar os materiais necessários 
para a sessão e, terminada essa tarefa, fomos buscar as crianças para o ginásio.  
Após a nossa chegada ao ginásio sentámo-nos em roda e começámos o nosso 
diálogo inicial. Durante a nossa conversa as crianças mostraram alguma agitação, 
querendo falar todas ao mesmo tempo, e uma vez mais o R. e o G. disseram estar 
chateados com F. por ele estar sempre a fazer asneiras. Falámos um pouco mais 
sobre essa situação e eles conseguiram acalmar e partilhar connosco alguns 
acontecimentos menos positivos que tinham originado aquela situação.  
Terminado o nosso diálogo passámos às atividades da sessão.  
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A primeira atividade foi o “bazar mágico”. Nesta atividade as crianças teriam que 
nomear algo que não gostassem nelas e algo que gostariam de ter, focando estas 
trocas na sua personalidade e nas qualidades do ser humano.  
O R. disse que gostaria de deixar para trás o mau cheiro dos seus pés e queria ser 
mais amigo porque às vezes é bruto com as outras crianças. O F. disse que gostava 
de deixar as orelhas grandes e que gostaria de ser mais bondoso porque era mau 
para a irmã. O G. disse que deixaria o excesso de peso para trás e que gostaria de ser 
mais inteligente para puder passar de ano com melhores notas. Após todos terem 
falado fizemos uma breve reflexão do que tinham dito, durante a qual estiveram 
agitados, e passámos à próxima atividade.  
 
A segunda atividade foi “no teu lugar”. Nesta as crianças teriam que escrever num 
papel um problema ou uma preocupação que tivessem. Após todas terem escrito, 
entregavam esse papel às estagiárias que os distribuíam novamente, para que quem o 
escrevesse não fosse o mesmo que o iria ler. Depois de ler o papel, cada criança teria 
que dizer por que motivo o que lá estava escrito seria um problema ou uma 
preocupação, tomando assim o lugar do outro. O F. escreveu que tinha medo que os 
pais morressem e o G. foi quem leu e disse que tinha medo porque assim iria ficar 
sozinho, não teria a ajuda dos pais para mais nada e que isso iria deixá-lo muito triste, 
ao que o F. disse ser igual ao que ele pensava. O G. escreveu que ficava chateado 
quando não sabia fazer as coisas e o R. foi quem leu e disse que era assim pois 
quando fazia alguma coisa mal os outros gozavam com ele e ele não gostava. O G. 
disse que era mesmo por causa disso, reforçando a ideia que se defendia gozando 
com eles assim que fizessem algo errado. Tivemos que lhe explicar que não seria 
assim que resolveria os seus problemas pois estaria a ser igual aos outros e, tal como 
ele se sentia magoado os outros também se iriam sentir. O R. escreveu que não 
gostava de ficar a apanhar no jogo da apanhada e o F., que leu o papel, disse que isso 
era chato porque tinha que se cansar mais e era mais giro fugir. Após todos lerem os 
papéis, refletimos sobre as respostas e se essas iam ao encontro do que pensava a 
pessoa que tinha escrito o papel.  
 
Terminada esta atividade, e como não tínhamos mais tempo para realizarmos a 
relaxação, passámos à avaliação do comportamento. O F. teve mais ou menos, devido 
à sua agitação durante a sessão e à forma como me respondeu numa situação, 
enquanto o R. e o G. tiveram bom comportamento. 
Acabada a avaliação, a Lígia levou as crianças à sala enquanto eu fiquei a arrumar o 
material, dando por terminada a nossa sessão.  
 
 
Data: 11 de Maio de 2012 
Horário: 11.15h – 12h 
Local: Escola EB1 de Caselas  
Sessão: 15ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., R., G. 
 
Todas as crianças estiveram presentes nesta sessão.  
 
Como habitualmente, chegámos mais cedo para preparar os materiais necessários 
para a sessão e, terminada essa tarefa, fomos buscar as crianças para o ginásio.  
Após a nossa chegada ao ginásio sentámo-nos em roda e começámos o nosso 
diálogo inicial. As crianças estiveram calmas, levantavam os dedos para falar e 
conseguiram manter-se concentradas no que era dito. Terminada a nossa conversa 
passámos á primeira atividade, o “Concurso de Beleza”.  
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Nesta primeira atividade as crianças teriam que desfilar e, enquanto desfilavam, teriam 
que dizer algo que não gostassem em si para que no fim pudessem ouvir as 
qualidades que os colegas achavam que elas tinham. As crianças gostaram muito da 
atividade, divertiram-se e esta mostrou ser simples para elas no que respeita às 
qualidades mas não no que se refere a enumeração dos defeitos, já que elas não 
conseguiam focar-se em aspetos da personalidade indo para outros mais físicos. 
Devido a esta dificuldade tivemos que lhes dizer que podiam dizer um defeito físico e 
um da personalidade delas.  
O G. disse que os seus defeitos eram ser teimoso e cheirar mal dos pés e recebeu 
bastantes elogios do R. que lhe disse que ele era giro, que ajudava os outros e que 
partilhava as suas coisas. Já o F. disse que ele era um bom amigo, que tinha estilo e 
dançava bem.  
O R. disse que os seus defeitos eram ser chato e às vezes mal-educado. 
Aprofundámos a questão do mal-educado e ele disse que por vezes respondia mal às 
pessoas. Tentámos mostrar-lhe que existem outras formas de fazermos as coisas 
mesmo que estejamos chateados. Os elogios que recebeu do G. foram o facto de ser 
bom jogador, dançar bem e ser brincalhão e do F. foi o facto de ele ser amigo e jogar 
bem à bola.   
O F. escolheu como defeitos o ser mentiroso e o seu bigode. Falámos com ele sobre a 
mentira e perguntámos se ele sabe que mente porque o faz. Ele disse que não sabia 
mas que às vezes tinha que ser. Explicámos-lhe então que a mentira não lhe trazia 
nada de bom e que as pessoas começariam a não acreditar nele se ele estivesse 
sempre a mentir-lhes. O G. chegou mesmo a falar da história do “Pedro e o Lobo” mas 
o F. preferiu ignorar o que dizíamos. Disse-lhe uma última vez que não poderia ser 
assim pois quando algo de extraordinário realmente lhe acontece e ele contasse, 
ninguém iria acreditar e ele ficaria muito triste. Continuando a atividade, o F. recebeu 
do G. elogios como amigo, bom desportista e esforçado e do R. elogios como bonito, 
estiloso e o facto de ter um nariz grande. Como referido anteriormente, esta foi uma 
atividade que correu muito bem. 
 
A segunda atividade foi a “Como respondia”. Nesta atividade as crianças, uma de cada 
vez, assumiriam o papel de fantoche e o papel do manipulador do fantoche. Quem 
manipulava teria que responder a uma pergunta como se fosse o fantoche, colocando-
se no lugar dele através da forma como este pensa e como seria a sua resposta à 
pergunta.  
Tal como a anterior, as crianças gostaram e divertiram-se cumprindo os objetivos 
desta tarefa. Por exemplo ao G. foi perguntado o que o deixava triste e, como ele era o 
fantoche, o F. respondeu por ele que era quando o R. não está na equipa dele no 
futebol e acertou. Ao F. foi perguntado o que o preocupa e o R. respondeu que 
preocupava-lhe pensar que os pais podiam morrer, ao que o F. disse ser verdade. Foi 
curioso porque essa resposta foi dada pelo F. na sessão anterior quando falámos de 
medos e preocupações, parecendo assim que o R. conseguiu reter essa informação, 
mostrando que o que é dito nas sessões surte possivelmente algum efeito nas 
crianças. Ao R. foi perguntado qual o seu maior desejo, ao que o G. respondeu ser 
rico, acertando na resposta.  
Terminada esta tarefa passámos à relaxação.  
 
Na relaxação, ao som de uma música, as crianças e as estagiárias deram as mãos e 
ao mesmo tempo que respiravam controladamente iam fazendo pequenos 
movimentos com os membros superiores, com o tronco ou com a cabeça, que eram 
sugeridos pelas próprias crianças. Foi muito gira esta relaxação pois foi possível 
verificar que as crianças aprendem mesmo com as nossas atividades a ficarem mais 
calmas e a saber como o devem fazer. Por exemplo o R., quando foi a vez dele de 
sugerir um movimento, disse que tínhamos que levantar os braços quando enchíamos 
o peito com ar e quando os baixássemos tínhamos que libertar o ar, mas tínhamos 
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que o fazer devagarinho e de preferência com os olhos fechados. Os outros também 
sugeriram movimentos engraçados e bons para a relaxação. Esta atividade foi muito 
motivante para as crianças porque sentiram que faziam parte da sessão como alguém 
que pode decidir o que fazer porque os outros o vão fazer e isso viu-se, nas 
expressões e no comportamento das crianças, que era importante para elas.  
 
Terminada a relaxação passámos à avaliação do comportamento. Nesta sessão todos 
tiveram a carinha a sorrir, ou seja, bom comportamento. Este acontecimento deixou 
tanto as crianças como as estagiárias muito contentes, já que não ocorria desde a 6ª 
sessão. 
Acabada a avaliação, a Lígia levou as crianças à sala enquanto eu fiquei a arrumar o 
material, dando por terminada a nossa sessão.  
 
 
 
Data: 15 de Maio de 2012 
Horário: 14.45h – 15.30h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 16ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G. e R. 
 

A sessão iniciou-se depois da hora prevista pois as crianças estavam na sessão de 
“Afetos na Escola”, a qual se prolongou. Esta sessão ocorreu excecionalmente a uma 
terça-feira pois foi necessário compensar uma sessão na qual as crianças não 
estiverem presentes. 
 
Quando as crianças chegaram ao ginásio falámos sobre a sessão de “Afetos” que elas 
tinham tido anteriormente e falámos sobre o comportamento destas na sala de aula. 
Após este breve diálogo demos início à atividade, pois devido ao atraso no início da 
sessão optámos por fazer apenas uma atividade, o que nos permitiu uma maior 
reflexão sobre esta. 
A atividade realizada foi “construindo opiniões”. Nesta atividade as crianças teriam que 
se deslocar para os cantos da sala que diziam “concordo”, “discordo” ou “neutro”, 
consoante a sua opinião sobre a frase dita pela estagiária.  
A primeira frase foi “quando fui ao parque com os meus pais apeteceu-me um gelado 
e os meus pais deram-mo. Depois de o comer não encontrei um caixote de lixo para 
colocar o pau do gelado por isso mandei-o para o chão.” Perante esta frase todas as 
crianças se dirigiram para a palavra “discordo”. Quando questionadas sobre a sua 
escolha foram dizendo que discordavam pois não se devia deitar lixo para o chão, que 
é uma falta de respeito pelas outras pessoas, entre outras coisas. A segunda frase foi 
“a minha professora estava a dar a aula mas eu queria muito dizer uma coisa ao meu 
colega, por isso virei-me para trás e comecei a falar.” Uma vez mais dirigiram-se para 
a palavra “discordo”, explicando que a escolheram porque não se deve falar quando 
os outros falam e que devem respeitar a professora. Apesar de terem respondido 
acertadamente, o comportamento que demonstram não corresponde às suas palavras, 
por isso confrontámo-las com essa disparidade e elas disseram que às vezes não 
cumpriam mas tentavam sempre fazer o melhor.  
As restantes frases também se prenderam com situações que apelavam ao 
comportamento assertivo das crianças, e todas conseguiram decidir corretamente e 
defender as suas ideias de forma adequada. 
Terminada esta atividade, e como já não tínhamos tempo para realizar a relaxação, 
passámos à avaliação do comportamento. 
Visto as crianças terem estado atentas, participativas e terem respeitado a opinião dos 
colegas, cumprindo as regras, todas mereceram um “sorriso” (bom comportamento). 
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Após a autoavaliação do comportamento, as crianças foram para o recreio, pois já 
tinha dado o toque de saída, enquanto as estagiárias ficaram a arrumar os materiais 
no ginásio. 
 
Data: 18 de Maio de 2012 
Horário: 11.15h – 12h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 17ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G. e R. 
 
Todas as crianças estiveram presentes nesta sessão.  
 
Como habitualmente, chegámos mais cedo para preparar os materiais necessários 
para a sessão e, terminada essa tarefa, fomos buscar as crianças para o ginásio.  
Após a nossa chegada ao ginásio sentámo-nos em roda e começámos o nosso 
diálogo inicial. Durante a nossa conversa as crianças mostraram alguma agitação, 
querendo falar todas ao mesmo tempo.   
Terminado o nosso diálogo passámos às atividades da sessão.  
 
A primeira atividade foi a “lidar com provocações”. Nesta atividade as estagiárias iriam 
representar uma situação com a ajuda de uma criança e depois seria feita uma 
reflexão sobre essa situação. Numa das situações o R. representou um miúdo que 
queria bater nas estagiárias e, quando tal aconteceu, existiram duas respostas 
distintas – eu iria responder com agressividade e a Lígia iria responder de forma 
adequada. No final, todas conseguiram responderam que eu estava errada e que a 
melhor forma de resolver a situação seria como a Lígia tinha feito, ou seja, através do 
diálogo com o agressor. Outro aspeto importante que referiram foi o facto de o R. não 
ter pedido desculpa mesmo depois de ter tido um mau comportamento. As outras 
situações focaram aspetos semelhantes e as crianças conseguiram sempre responder 
de forma acertada, defendendo bem a sua escolha. Apesar disso houve alguma 
desatenção, principalmente da parte do F. e do G., pois as crianças encararam 
aquelas encenações como uma brincadeira e não como algo sobre o qual teriam que 
pensar. 
 
A segunda atividade foi a “treino de condutas”. Nesta atividade eram dadas algumas 
situações às crianças que elas teriam que dramatizar. Nessas dramatizações elas 
tinham que incluir o problema e a forma como o iriam resolver.  
Abordaram-se duas situações, uma em que a criança estava a fazer os trabalhos de 
casa e o colega não parava de a beliscar e outra onde estava um grupo de amigos a 
falar e chega alguém que manda calar a pessoa que estava a falar, desrespeitando-a. 
As crianças conseguiram realizar as dramatizações e responder adequadamente às 
duas situações, no entanto, começaram a levar a tarefa para a brincadeira, 
começaram a magoar-se propositadamente e, o que tinha começado muito bem, 
acabou por perder o sentido.  
 
Por fim, realizámos a relaxação “banho de sol”. Nesta atividade as crianças 
encontravam-se deitadas e, seguindo as instruções dadas pela estagiária, imaginavam 
algumas situações. O R. tentou concentrar-se na atividade mas a confusão que o F. e 
o G. estavam a fazer, como rebolarem para cima um do outro, acabou por 
desconcentrar o R. e tornar impossível a realização da relaxação.  
 
Após o fim abrupto da relaxação passámos à avaliação do comportamento. O F. e o 
G. tiveram mais ou menos (carinha confusa), devido à agitação e desatenção que 
demonstraram durante toda a sessão, enquanto o R. teve bom comportamento 
(carinha a sorrir). 
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Acabada a avaliação, a Lígia levou as crianças à sala enquanto eu fiquei a arrumar o 
material, dando por terminada a nossa sessão.  
 
 
Data: 25 de Maio de 2012 
Horário: 11.15h – 12h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 18ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., G. e R. 
 
Todas as crianças estiveram presentes nesta sessão.  
 
Como habitualmente, chegámos mais cedo para preparar os materiais necessários 
para a sessão e, terminada essa tarefa, fomos buscar as crianças para o ginásio.  
Após a nossa chegada ao ginásio sentámo-nos em roda e começamos o nosso 
diálogo inicial. Durante a nossa conversa as crianças mostraram-se muito agitadas, 
faladores e desrespeitadoras. Foi muito difícil estabelecer o diálogo com elas pois 
estavam sempre a levantar-se, a rir ou simplesmente a ignorar o que lhes queríamos 
dizer. Desta forma, terminámos o nosso diálogo e passámos às atividades da sessão, 
que foram precedidas pela avaliação final, para ver se conseguíamos controlar o 
comportamento. 
Distribuímos a cada criança um SDQ e uma ficha de avaliação do impacto do 
programa, e colocámos cada uma num canto da sala de modo a não comprometer as 
suas respostas e a atenção de cada uma.  
Apenas o R. precisou de ajuda na leitura e interpretação das questões. Assim que 
foram acabando começou a confusão e as correrias no ginásio.  
Depois de todas terem acabado o preenchimento das duas fichas começamos as 
atividades. 
A primeira foi o “quadrado cego”. Nesta atividade as crianças iriam estar vendadas e 
teriam que segurar numa corda. Como eram precisas quatro pessoas para esta 
atividade, a Lígia juntou-se às crianças. Elas teriam que realizar diferentes figuras 
geométricas, sem destapar os olhos ou largar a corda, conversando entre si. 
Infelizmente esta atividade não correu bem. O F. passou a maior parte do tempo a tirar 
a venda ou a mandar-se para o chão, o G. a enrolar-se com a corda e o R., que era o 
que mais motivação tinha para realizar a tarefa, acabou por se deixar levar pela 
confusão. Não conseguimos realizar uma única figura sem que fosse preciso chamar a 
atenção, algumas vezes quase a gritar. E muitas vezes, mesmo depois de os 
repreendermos, eles continuavam na brincadeira e a rir-se de nós.  
 
Para tentar acalmar os ânimos passámos à relaxação “eu sou uma árvore”. Nesta 
atividade as crianças teriam que imaginar que seriam uma árvore desde a semente até 
à morte, percorrendo todas as transformações que ocorrem numa árvore. A atividade 
começou bem, mas rapidamente descambou. Começaram a abanar os braços porque 
diziam que havia muito vento, mandaram-se para o chão porque diziam que a árvore 
tinha sido cortada, entre outras coisas. Tivemos que interromper a relaxação porque 
não estava a resultar e elas estavam cada vez mais irrequietas e desobedientes.  
 
Sentámo-nos em roda e tivemos uma conversa sobre o comportamento delas. 
Ouviram com atenção e não quiseram dizer nada. Este foi o único momento da sessão 
em que estiveram com atenção e caladas. Depois disto, e antes de as levarmos à sala 
de aula realizámos a avaliação do comportamento. O F. e o G. tiveram mau 
comportamento (carinha a chorar) e o R. teve mais ou menos (carinha confusa). 
Mesmo assim ficaram amuados e foram embora chateados, apesar de saberem que 
mereciam aquela avaliação, terminando desta forma uma sessão muito atribulada. 
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Data: 1 de Junho de 2012 
Horário: 11.15h – 12h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 19ª – Grupo 4 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F. e G.  
 
Esta foi a última sessão e o R. não esteve presente.  
 
Como habitualmente, chegámos mais cedo para preparar os materiais necessários 
para a sessão e, terminada essa tarefa, fomos buscar as crianças para o ginásio.  
Após a nossa chegada ao ginásio sentámo-nos em roda e começamos o nosso 
diálogo inicial. Durante a nossa conversa as crianças mostraram estar calmas, tiveram 
uma participação ativa e respeitadora e conseguiram controlar a impulsividade que as 
caracteriza nestes momentos.  
Terminado o nosso diálogo passámos às atividades da sessão.  
 
A primeira atividade foi a “juntos pelo papel”. Nesta atividade as crianças iriam estar 
amarradas com papel higiénico e, sem rasgar o papel, teriam que percorrer um 
caminho com alguns obstáculos. Esta atividade correu muito bem, as crianças 
conseguiram realizar sem dificuldade o que fora pedido e, aparte alguma brincadeira, 
conseguiram manter-se focadas e motivadas. Chegaram mesmo a pedir para irmos 
mudando os obstáculos para tornar o caminho mais difícil, para verem até onde 
conseguiam ir, ao que acedemos. Foi muito interessante vê-las a conversar e a 
experimentar estratégias para conseguirem cumprir a tarefa.  
 
A segunda atividade foi o “bowling humano”. Nesta atividade as crianças formaram 
uma equipa e nós a outra. Frente a frente, elas teriam que mandar a bola de forma 
rasteira e tinham que acertar nos nossos pés. Para escapar á bola apenas podíamos 
saltar de pés juntos. Se acertassem, tínhamos que nos deitar. Nós também fazíamos o 
mesmo. A primeira equipa a conseguir deitar os adversários ganhava. Repetimos o 
jogo três vezes porque as crianças estavam a gostar imenso e, mais importante ainda, 
estavam motivadas e conseguiam pensar em diferentes estratégias, aplicando-as e 
alterando-as quando necessário. Para além disso, ficaram mesmo muito contentes por 
nos terem ganho duas vezes.   
Após esta atividade realizámos a relaxação “poção mágica”. Deitadas na manta, as 
crianças ouviriam a história sobre uma poção que lhes daria grandes poderes e um 
leque de transformações que elas iriam experienciar. A relaxação correu muito bem, 
como já há algum tempo não acontecia, e as crianças conseguiram cumprir os 
objetivos. 
 
Terminada a relaxação passámos à avaliação do comportamento. Nesta sessão 
ambas as crianças tiveram a carinha a sorrir, ou seja, bom comportamento.  
Antes de nos despedirmos, tirámos uma foto de grupo e deixámos que elas 
brincassem no ginásio enquanto arrumávamos o material. Depois de estar tudo 
arrumado, levámos as crianças à sala e despedimo-nos delas e da professora. 
 


