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Projeto “Afetos nas Escolas” 

 
Data: 22 de novembro de 2011                                                                          Sessão nº5 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 2º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Ana Martins 
 
Esta foi a primeira sessão de “Afetos” desta turma em que estive presente fruto da troca 
de horário devido ao início das sessões de psicomotricidade no centro de dia de Caselas. 
Inicialmente apresentei-me e de seguida os alunos fizeram uma breve apresentação.  
De seguida os alunos juntaram-se nos grupos feitos na semana anterior e corrigiram a 
ficha “Maria e João” que preencheram na sessão anterior. Esta ficha consiste em várias 
frases que os alunos leem e de seguida têm de fazer corresponder a cada frase um 
sentimento da tabela. Os alunos estiveram atentos e com um bom comportamento à 
exceção de um aluno que devido ao seu comportamento foi para outra mesa fazer 
trabalhos da aula. Como estavam a trabalhar em grupo houve alguma conversa mas 
quando chamados à atenção esta parava. 
No final da sessão os alunos fizeram a autoavaliação do seu comportamento e 
preencheram a caderneta do comportamento. A Dr.ª Ana perguntou individualmente qual 
a cor que achavam que mereciam e depois dizia se concordava e a professora dizia 
também se concordava ou não com a autoavaliação dos alunos. Os alunos que estiveram 
mais faladores na atividade tiveram “amarelo” (razoável) no comportamento e um dos 
alunos que saiu da atividade devido ao seu comportamento teve “vermelho” (mau). Os 
restantes alunos tiveram todos “verde” (bom). 
 
 
 
Data: 29 de novembro de 2011                                                                          Sessão nº6 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 2º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Ana Martins 
 
Nesta sessão foram apenas feitas dinâmicas de grupo.  
A primeira dinâmica feita foi a “Roda do Vizinho”. Cada aluno encontrava-se em pé atrás 
da sua cadeira e um dos alunos junto ao quadro e diz “Para meu vizinho quero alguém 
que tenha… (ex.: óculos)”. Todas as crianças com a caraterística dita pelo aluno têm de 
correr e trocar de lugar entre si, sem poderem voltar ao lugar onde estavam. O aluno que 
estava junto ao quadro tem de se tentar sentar num dos lugares dos colegas. A turma 
gostou desta atividade mas havia alguns alunos que faziam de propósito para não se 
sentarem e poderem ser eles a ficar junto ao quadro. Foi então inserida uma nova regra, 
o aluno que fosse três vezes ao quadro saia do jogo. Três alunos saíram então do jogo 
pois continuaram a fazer de propósito para ficar no lugar com a criança que estava a 
comandar mesmo após os vários avisos e explicações. 
A segunda dinâmica feita foi a “Estátua”. Cada aluno encontrava-se de pé atrás da sua 
cadeira e um dos alunos junto ao quadro dizia que todos tinham de fazer algo (ex.: coçar 
a cabeça) até ela dizer “Estátua”. Quando dissesse “estátua” todos tinham de ficar 
imóveis e a criança que estava a comandar tinha de tentar fazer rir um dos alunos. O 
aluno que se risse ficava então a comandar. A maioria dos alunos tiveram dificuldade em 
fazer os outros rir, ficando envergonhados ou sem saber o que fazer. Por vezes foi 
necessário darmos algumas ideias do que os alunos podiam fazer para tentar fazer rir os 
outros pois esteves não sabiam o que fazer ficando inibidos. 
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No final da sessão os alunos fizeram a autoavaliação do seu comportamento e 
preencheram a caderneta do comportamento. A Dr.ª Ana perguntou individualmente qual 
a cor que achavam que mereciam e depois dizia se concordava e a professora dizia 
também se concordava ou não com a autoavaliação dos alunos. Os alunos que tiveram 
de ser retirados de uma das atividades tiveram “amarelo” no comportamento, e os 
restantes alunos tiveram “verde”. 
Para terminar a Dr.ª Ana entregou a cada aluno uma folha dividida em quatro em que 
estes tinham de desenhar e escrever os enfeites de Natal que punham em casa, com 
quem passavam a consoada, o que comiam no Natal e o que faziam na véspera ou dia 
de Natal. Os alunos levaram a folha para casa para preencherem com a ajuda dos pais e 
depois partilharem com a turma na próxima sessão como é o Natal em suas casas. 
 
 
 
Data: 6 de dezembro de 2011                                                                            Sessão nº7 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 2º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Ana Martins 
 
Esta foi a última sessão do período pelo que apresentaram as fichas sobre o Natal que 
tinham levado para casa na sessão passada e de seguida preencheram a ficha de 
avaliação do comportamento sobre todas as sessões.  
A maioria dos alunos trouxe as fichas sobre o Natal preenchida, havendo apenas três 
alunos que se esqueceram desta, apesar dos constantes avisos da professora durante a 
semana. Cada aluno foi ao quadro apresentar perante a turma os desenhos que tinham 
feito explicando assim como era o Natal em suas casas. Foi então possível concluir que 
muitos alunos tinham tradições semelhantes e que algumas tradições divergiam 
consoante a zona do país em que cada aluno passava o Natal. Alguns alunos estiveram 
distraídos durante as apresentações mas após terem sido chamados à atenção focaram-
se na atividade.  
Após todos terem apresentado foram então preencher a ficha de avaliação do 
comportamento ao longo das sessões. Para tal a Dr.ª Ana lia em voz alta cada pergunta 
e os alunos iam respondendo nas suas respetivas fichas. Os alunos não mostraram 
qualquer dificuldade nesta tarefa. 
No final da sessão os alunos fizeram a autoavaliação do seu comportamento e 
preencheram a caderneta do comportamento. A Dr.ª Ana perguntou individualmente qual 
a cor que achavam que mereciam e depois dizia se concordava e a professora dizia 
também se concordava ou não com a autoavaliação dos alunos. Todos os alunos tiverem 
“verde” no comportamento à exceção daqueles que não levaram a ficha preenchida tendo 
tido “amarelo”. Enquanto preenchiam a ficha a professora reparou que um dos alunos 
que costuma ter sempre “amarelo” ou “vermelho” no comportamento tinha alterado as 
suas notas anteriores mudando todos os “vermelhos” para “verde”. Foi então discutido o 
assunto com toda a turma explicando-se que não se deve mentir e que a caderneta do 
comportamento serve para os alunos pensarem sobre o que fizeram na sessão e 
autoavaliarem-se para assim nas sessões seguintes poderem ter um melhor 
comportamento evitando cometer os mesmos erros. 
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Data: 10 de janeiro de 2012                                                                               Sessão nº8 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 2º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Ana Martins 
 
Esta foi a primeira sessão do 2º período pelo que os alunos estavam bastante excitados 
querendo todos falar sobre as prendas que tinham recebido no Natal. Para podermos 
começar a sessão e fazer a atividade que estava preparada decidiu-se que cada aluno 
iria dizer uma prenda que tinha recebido no Natal, a prenda que mais tinha gostado.  
Após este momento de partilha explicámos então a atividade que íamos fazer: “fotografia 
da turma”. Cada aluno recebeu um cartão de cartolina e fez o seu autorretrato após a Dr.ª 
Ana ter explicado que o desenho era para fazer apenas da cintura para cima, como se se 
tratasse de uma fotografia. De seguida foram colar o cartão numa cartolina pela ordem 
em que estão sentados na sala. De seguida foi atribuído um adjetivo a cada aluno que o 
carateriza-se. Para tal, era lida a lista de adjetivos e os alunos votavam no que achavam 
que melhor o caraterizava. O que tivesse mais votos era o que era colado junto à 
“fotografia” do aluno. Para dois alunos que são mais irrequietos e têm um pior 
relacionamento com os restantes alunos da turma foi difícil encontrar um adjetivo que os 
colegas considerassem que os carateriza-se o que reflete as relações entre os vários 
elementos da turma. Durante a atividade os alunos tiveram atentos e participativos tendo-
se empenhado no desenho. Alguns alunos estavam mais conversadores ao início tendo-
se depois concentrados na atividade. 
No final fizemos a autoavaliação do comportamento e preencheram a caderneta do 
comportamento. A Dr.ª Ana perguntou individualmente a cada aluno o que achavam que 
mereciam e de seguida dava feedback em conjunto com a professora. Todos os alunos 
tiveram “verde” no comportamento à exceção dos alunos que estiverem inicialmente mais 
irrequietos e faladores os quais tiverem “amarelo”. 
 
 
 
Data: 17 de janeiro de 2012                                                                               Sessão nº9 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 2º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Ana Martins 
 
Nesta sessão fizemos a “Árvore dos Sentimentos”.  
Inicialmente começámos por rever os sentimentos pedindo aos alunos que levantassem o 
dedo quando não conhecessem o sentimento dito. Os sentimentos que tiverem mais 
dificuldades em perceber foi o “frustrado”, o “inferiorizado” e o “rejeitado” mas após este 
ter sido explicados pareceram entender. De seguida, os alunos foram organizados em 
grupos, utilizando para tal os grupos que tinham sido definidos numa sessão anterior. 
Após os grupos estarem feitos deu-se início à atividade. A Dr.ª Ana e eu liamos uma 
situação associada a um sentimento e o grupo tinha de adivinhar qual era o sentimento, 
classificando-o com bom ou mau e coloca-lo na árvore (sentimentos positivos na metade 
verde e sentimentos negativos na metade vermelha). Quando o grupo não certava dava-
se hipótese ao grupo seguinte de dizer qual o sentimento presente na situação. Como os 
cartões com sentimentos eram mais do que as situações que havia para ler eu e a Dr.ª 
Ana tivemos de criar situações novas para os sentimentos em falta. Nesta atividade os 
alunos estiverem atentos e demonstraram conhecer bem os sentimentos. Apenas dois 
grupos estiveram mais faladores pelo que foi necessário chamar à atenção para voltarem 
a estar focados na atividade. 
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No final da sessão cada aluno fez a autoavaliação do comportamento individualmente e a 
professora assim como a Dr.ª Ana e eu dizíamos se concordávamos e o aluno de 
seguida preenchia a caderneta do comportamento. Todos tiverem “verde” excetuando os 
alunos que se encontravam nos dois grupos que estiverem mais faladores tendo estes 
merecido “amarelo”. 
 
 
  
Data: 24 de janeiro de 2012                                                                             Sessão nº10 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 2º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Ana Martins 
 
Nesta sessão foram apenas feitas dinâmicas de grupo. 
A primeira dinâmica de grupo feita foi o “Jogo do Maestro”. Nesta dinâmica é escolhida 
uma criança para sair da sala e de seguida é escolhida outra criança para fazer de 
maestro. Volta-se a chamar a criança para a sala e todos têm de imitar o que o maestro 
faz enquanto a criança que esteve fora da sala tem de descobrir quem é o maestro. Os 
alunos não podem dizer, ou dar pistas, sobre quem estão a imitar. Os alunos estiveram 
muito entusiasmados e atentos tendo gostado da atividade. Dois alunos deram pistas ou 
disseram qual a pessoa que era o maestro pelo que foram retirados da atividade pois não 
tinham cumprido as regras do jogo. 
A segunda dinâmica de grupo feita foi o “Jogo dos animais”. Para este jogo foram usados 
alguns cartões com animais. Primeiro mostrou-se aos alunos quais os animais que 
estavam em cada cartão e de seguida os alunos receberam um cartão à sorte e sem falar 
tinham de imitar o animal e encontrar o seu par. Os alunos não mostraram dificuldades 
na realização desta atividade tendo cumprido as regras do jogo. 
No final da sessão cada aluno fez a autoavaliação do comportamento individualmente e 
eu a Dr.ª Ana e a professora confirmávamos a nota que o aluno merecia no 
comportamento para de seguida cada um preencher a sua caderneta. Apenas dois 
alunos tiverem “amarelo” no comportamento devido a não terem cumprido as regras do 
primeiro jogo. Os restantes alunos tiverem “verde” no comportamento. 
 
 
 
Data: 31 de janeiro de 2012                                                                             Sessão nº11 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 2º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Ana Martins 
 
Esta sessão consistiu na introdução e início do jogo “Gostarzinho”. 
No início da sessão o jogo foi montado e foi explicado aos alunos. O “Gostarzinho” é um 
jogo de tabuleiro em que são abordadas diversas áreas: autoconhecimento, autoestima e 
autoconfiança; criatividade, imaginação e brincadeira; comunicação, família, grupo e 
amizade; decisão, escolha e resolução de conflitos. Para enquadrar o jogo e explicar as 
suas regras foi lido o livro de regras e mostrou-se os cartões correspondentes a cada 
uma das diversas áreas. Foi também explicado que cada grupo tinha três tentativas para 
realizar a proposta do seu cartão com sucesso passando depois a vez ao grupo seguinte. 
Sempre que realizavam a proposta do cartão com sucesso ganhavam um ponto. Os 
alunos estiverem atentos à explicação e no final levantaram algumas dúvidas 
relativamente aos cartões e à chegada à meta do jogo. Após todas as dúvidas terem sido 
explicadas demos início ao jogo.  
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A turma foi organizada em vários grupos (anteriormente definidos) e a cada grupo foi 
dado um pino de cor diferente. Antes de o jogo tomar início cada grupo decidiu quem 
seria o porta-voz que ficava responsável por lançar o dado e fazer o que o cartão que lhe 
calhava dizia. Todos os grupos decidiram que o porta-voz seria rotativo passando todos 
por essa tarefa na ordem que definiram. Para decidirem quem jogava primeiro cada 
grupo lançou os dados e o que ficou com um número mais alto foi o primeiro a jogar. Os 
alunos gostaram do jogo e mostraram-se interessados e participativos. Um dos alunos 
teve dificuldade na realização da mímica pelo que foi pedido a outro colega do grupo para 
o ajudar. Como faltava pouco tempo para acabar a sessão só foi possível cada grupo 
jogar uma vez tendo ficado assinalado as casas em que tinham ficado e os pontos que 
tinham para na sessão seguinte se continuar o jogo. 
No final da sessão cada aluno realizou a autoavaliação do seu comportamento tendo 
depois colocado na caderneta do comportamento a nota que mereciam. A Dr.ª Ana, eu e 
a professora após cada um dizer o que achava merecer no comportamento dávamos a 
nossa opinião. Visto os alunos terem estado atentos e participativos, sabendo respeitar a 
vez dos colegas, todos mereceram “verde” no comportamento.  
Esta foi a última sessão que tive com a turma de 2º ano da Escola EB1 Caselas pois, 
visto esta ser uma turma calma em que os alunos têm uma boa capacidade de atenção 
realizando as atividades propostas sem grande dificuldade, foi-me pedido para mudar 
para a turma de 3º ano da mesma escola. 


