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Planeamento – Grupo 3 

Escola EB1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 1                         12-01-2012 

 

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 apresentar-se e 

explicar para que irão servir as sessões 
de psicomotricidade e o que irá ser 

feito nestas. De seguida será feita uma 
breve explicação das atividades que 

irão ser feitas nesta sessão. 

Colocar as 
estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo. 

Não é 
necessário 
material. 

8 min. 

Atividade de 
Apresentação 

“Balão dos 
nomes” 

Apresentação dos 
elementos do grupo; 
Conhecer os gostos 

de cada um dos 
elementos do grupo. 

Todas os alunos e estagiárias em pé 
formam um circulo e uma pessoas 

segura um balão. Enquanto segura o 
balão diz o seu nome, idade, animal 

preferido, atividade que gosta de fazer, 
cor preferida, o que gostava de ser 

quando fosse grande e um desejo que 
tenha. Lança o balão de seguida para 

que outro colega até todos os 
presentes se tenham apresentado. 

Após todos se terem apresentado cada 
aluno irá lançar o balão para um colega 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

1 balão. 10 min. 
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dizendo o nome deste e uma das 
características que esse aluno tinha 

dito anteriormente. 

Definição de 
regras 

“Quente e frio 
das regras”  

Definição das regras 
das aulas; 

Reflexão sobre as 
regras. 

Os alunos sentados em roda vão 
dizendo individualmente uma regra que 

considerem importante para as 
sessões de psicomotricidade. 

Consoante as regras vão sendo 
definidas vão sendo escritas numa 

cartolina verde ou vermelha consoante 
se pode ou não fazer, respetivamente. 

Feedback verbal; 
Mediatização do 

diálogo. 

1 Cartolina 
verde; 

1 Cartolina 
vermelha; 

Marcadores. 

10 min. 

Retorno à 
calma 

Como ando 
eu? 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover o controlo 

respiratório.  

De pé, as crianças deslocam-se no 
espaço, ao som de uma música, 

experimentando várias maneiras de 
andar consoante é sugerido pela 

estagiária, andando sobre os dedos 
dos pés, sobre os calcanhares, sobre o 
bordo externo dos pés, sobre o bordo 
interno dos pés, com frio, calor, medo, 

de modo alegre e triste ou imitando 
animais. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal; 
Demonstração. 

Música para 
relaxar. 

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, mal ou razoável.  

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. 

10 min. 
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Escola EB1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 2                         19-01-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do 
grupo.. 

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

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

Iremos também reavivar as regras da 
sala.  

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. 

8 min. 

Atividades 
“Jogo do 

Robô”  

Promover a 
resolução de 
problemas; 
Promover a 
cooperação. 

As crianças são divididas em grupos 
de três elementos. 

A tarefa consiste em cada grupo 
desenhar, numa folha, através do robot 

escritor, uma forma geométrica 
escolhida pela estagiária. 

Isto é realizado por equipas, logo a 
primeira a terminar a tarefa com 

sucesso ganha, no entanto a outra 
equipa deverá terminar a tarefa. 

Feedback verbal; 
Demonstração; 
Mediatização do 

diálogo. 

12 Folhas; 
2 Cubo de 
Encaixes; 
6 Bastões; 
2 Canetas; 
Plasticina; 
Imagens; 
Fita-cola. 

10 min. 

Atividades 
“Vendado cá 

vou eu!” 

Promover a 
entreajuda e a 

coesão do grupo; 

As crianças são divididas aos pares 
e um elemento de cada par venda os 

olhos. O outro elemento tem de guiar a 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

3 Vendas; 
4 Cordas; 
3 Cones; 

10 min. 
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Promover o 
autocontrolo 

criança vendada, ao longo de um 
percurso criado pelas estagiárias, sem 
tocar nos objetos. Caso toque tem que 
recuar 3 passos. No final do percurso 
trocam e a criança que antes estava 

vendada passa a ser a guia, realizando 
o percurso em sentido contrário.  

3 Arcos; 
9 bastões; 
3 placas 

quadradas;  
3 cubos; 

3 cilindros. 

Retorno à 
calma 

“Viajar na 
fantasia” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover o controlo 

respiratório.  

Todas as crianças deitam-se em 
mantas estendidas no chão na posição 

que acharem mais confortável e 
fecham os olhos (caso não se sintam 

confortáveis podem ficar de olhos 
abertos). De seguida uma das 

estagiárias irá induzir a relaxação 
através da imaginação de uma 

situação. Enquanto isto, as restantes 
estagiárias vão passando bolas ao 

longo do corpo das crianças consoante 
o que é relatado.  

Instrução verbal 
Música para 

relaxar; 
2 Mantas. 

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, mal ou razoável.  

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. 

10 min. 
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Escola EB1 Moinhos do Restelo/ EB1 de Caselas – Sessão nº 3                         26-01-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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

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

avaliação das crianças nessa sessão. 
Iremos também reavivar as regras da 

sala.  
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 “Cara a Cara” 

Compreender as 
emoções do outro; 

Expressar 
sentimentos. 

Cada criança, na sua vez, terá que tirar 
do monte um cartão com uma 

expressão. De seguida colocar-se-á de 
frente para os colegas e começará a 
mimar essa expressão. Os colegas 

terão que identificar qual o sentimento 
expressado e dar exemplos de 

situações em que se sintam assim.   

Instrução verbal; 
Feedback Verbal; 
Mediatização do 

diálogo. 

Cartões com 
expressões 

15 min. 

Atividades 
“Caixinha de 
Surpresas” 

Promover a 
expressão de 
sentimentos. 

As crianças ficaram em pé, formando 
um círculo. Quando a música começar 
a tocar as crianças vão passar a caixa 

de mão em mão. Quando a música 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Caixa; 
Música;  
Colunas;  

Computador;  

10 min.  



Estagiárias: Ana Cristina Matias & Lígia Cardoso  
Orientadora: Prof. Dra. Celeste Simões 

2011-2012 

6 
 

parar a criança que tiver a caixa na 
mão, tira um papel e realiza a tarefa 

que está descrita. 

Papéis com 
tarefas.  

Retorno à 
calma 

“Passeio da 
Bastão” 

Potenciar a 
descontração 

muscular;  
Fomentar a relação 

entre pares. 

As crianças irão formar duplas. 
Enquanto um fica deitado, o outro 

passará o bastão pelo corpo variando a 
pressão que exercerá sobre o mesmo. 
A meio da atividade trocam de lugar. 

Instrução verbal. 
Mantas; 
Bastões; 
Música. 

8 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, mal ou razoável.  

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. 

5 min. 

 
 

Escola EB1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 4                         9-02-2012 

 

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” 
Promover a 
organização 

Após todos estarem sentados, as 
estagiárias irão apresentar-se e 

Colocar as 
estagiárias de forma 

Não é 
necessário 

8 min. 
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sequencial; 
Refletir sobre a 

semana;  
Potencializar o 

convívio entre os 
elementos do grupo. 

explicar para que irão servir as sessões 
de psicomotricidade e o que irá ser 

feito nestas. De seguida será feita uma 
breve explicação das atividades que 

irão ser feitas nesta sessão. 

intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo. 

material. 

Atividade 
“Jogo da 
glória” 

Promover o controlo 
da impulsividade; 

Desenvolver a 
capacidade 
empática; 

Promover a 
resolução de 
problemas; 
Promover o 

autoconhecimento. 

No chão com folhas A4 monta-se o 
jogo da glória e as crianças têm de 

percorrer as casas até chegarem ao 
final do jogo. Cada criança lança o 

dado que irá determinar o número de 
casas que tem de andar. Quando 

chegar à casa correspondente tem de 
fazer a atividade nela proposta. 

Instrução verbal; 
Feedback Verbal. 

Folhas A4; 
Cartões com 

as actividades 
propostas; 
Dado em 
cartolina. 

25 min. 

Retorno à 
calma 

“Massagem 
facial” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Potencializar a 

consciencialização 
dos músculos 

faciais. 

Cada criança irá estar deitada nas 
mantas em decúbito dorsal. Conforme 

a instrução das estagiárias irão 
massajar a sua face. De seguida 

ficarão deitados de olhos fechados 
imóveis sentindo as diferenças nos 

seus músculos faciais. 

Instrução verbal. 
Mantas; 

Candeeiro; 
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, mal ou razoável.  

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. 

5 min. 
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Escola EB1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 5                         16-02-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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

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

avaliação das crianças nessa sessão. 
Iremos também reavivar as regras da 

sala.  
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 

“Vira a manta” 

Promover a 
resolução de 
problemas; 
Promover a 
cooperação. 

Divididos em 2 grupos, um de cinco 
elementos e outro de quatro, coloca-se 

cada grupo em cima de uma manta. 
Todos juntos têm de virar a manta ao 
contrário sem saírem de cima desta. 

Feedback verbal. 2 Mantas. 15 min. 

“Escrever bem 
nas costas” 

Promover a 
expressão e 

compreensão de 
sentimentos; 
Promover a 

Cada criança transporta nas costas 
uma folha de papel em branco e 
identificada no verso. As crianças 

deslocam-se pela sala e escrevem nas 
costas dos seus colegas (na folha 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

 

Folhas;  
Canetas;  
Fita-cola. 

10 min. 
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competência social 
– dar um elogio. 

correspondente) elogios e 
características que os definam. No fim 

lêem-se as folhas e discute-se em 
grupo o que foi escrito.  

Retorno à 
calma 

“Eu sou um 
balão” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover a 

integração do 
esquema corporal.  

As crianças começaram por se sentar 
em cima das mantas. Conforme a 

instrução da estagiária, vão imaginar 
que são um balão que vai enchendo 

lentamente. 
Posteriormente o balão irá esvaziar, 

também de forma lenta, até a criança 
estar deitada em cima das mantas. 

Instrução verbal 

Mantas; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

8 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, mal ou razoável.  

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. 

5 min. 

 
 

Escola EB1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 6                         23-02-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Conversas de 

roda” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 

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

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 

Não é 
necessário 
material. 

2 min. 
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sociais. diferentes pontos do 
circuito. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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

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

avaliação das crianças nessa sessão. 
Iremos também reavivar as regras da 

sala.  
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. 

8 min. 

Atividade 
“Escrever bem 

nas costas” 

Promover a 
expressão e 

compreensão de 
sentimentos; 
Promover a 

competência social 
– dar um elogio. 

Esta atividade será a continuação 
da atividade da semana passada pois 

não houve tempo para discutir os 
elogios que receberam.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Folhas. 10 min. 

 
“Transporte 
sem mãos” 

Promover a 
cooperação; 
Promover a 
resolução de 
problemas. 

As crianças fazem pares e têm de 
transportar de um lado ao outro da sala 
um objeto sem usarem as mãos e sem 
deixarem cair. Cada objeto tem de ser 
transportado de maneira diferente e 

sempre pelos dois elementos do grupo 
em conjunto. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Objectos 
vários. 

15 min. 

Retorno à 
calma 

“Eu sou um 
balão” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover integração 

do esquema 
corporal.  

As crianças começaram por se sentar 
em cima das mantas. Conforme a 

instrução da estagiária, vão imaginar 
que são um balão que vai enchendo 

lentamente. 
Posteriormente o balão irá esvaziar, 

Instrução verbal 

Mantas; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

5 min. 
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também de forma lenta, até a criança 
estar deitada em cima das mantas. 

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, mal ou razoável.  

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. 

5 min. 

 
 

Escola EB1 Moinhos do Restelo– Sessão nº 7                         01-03-2012 

 

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. 

3 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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. 

7 min. 
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Atividades 
 

“Palhinhas 
Loucas” 

Promover a 
cooperação;  

Promover o controlo 
da impulsividade; 

Promover o controlo 
da respiração. 

A cada criança será entregue uma 
palhinha. De seguida dividir-se-ão as 
crianças em dois grupos, e dar-se-á a 

cada um quatro bolinhas de algodão. Á 
vez, cada criança terá que transportar 

uma bolinha para a tigela que estará no 
lado oposto da sala usando apenas a 
palhinha para a segurar. Quando a 

largar na tigela terá que correr até ao 
colega que estará na outra ponta para 

que ele possa iniciar o seu trajeto. 
Ganha quem acabar as bolinhas 

primeiro. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

8 Palhinhas; 
8 Bolinhas de 

algodão; 
2 tigelas. 

15 min. 

“Todos de pé” 

Promover a 
cooperação; 

Desenvolver a 
resolução de 
problemas. 

As crianças agrupam-se em pares e 
sentam-se no chão de frente para o 

seu par com os pés encostados um ao 
outro e de mãos dadas. O objetivo é 

levantarem-se sem largarem as mãos 
do colega e sem perder o contacto 

entre os pés. De seguida realiza-se a 
mesma atividade aumentando o 

número de crianças do grupo e por fim 
realizam todas em conjunto. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Não é 
necessário 
material. 

10 min. 

Retorno à 
calma 

“Quando o 
corpo para” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover a 

integração do 
esquema corporal.  

As crianças encontram-se inicialmente 
em pé a dançar ao som da música. 

Conforme a estagiária vai indicando vai 
parando de dançar com certas partes 
do corpo, até que fica deitado no chão 

imóvel. 

Instrução verbal. 
Mantas; 
Música. 

5 min. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  

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 

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 
intercalada com as 

Tabela de 
avaliação do 

comportamento 
e respetivas 

5 min. 
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Expressar a sua 
vivência pessoal; 
Autoavaliação do 
comportamento. 

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, mal ou razoável.  

crianças de modo a 
harmonizar no 

grupo; 
Feedback verbal. 

figuras. 

 
 

Escola EB1 Moinhos do Restelo– Sessão nº 8                         08-03-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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 
 

“Campo 
minado” 

Promover a 
capacidade de 

atenção e 
concentração; 
Potencializar o 

controlo da 

No chão da sala será desenhada (com 
cordas) uma grelha e será explicado 

que aquela grelha representa um 
campo minado. As estagiárias 

possuíram com elas o mapa do campo 
minado e as crianças, cada uma na 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cordas; 
Mapa da grelha 

minada. 
15 min. 
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impulsividade. sua vez, terão de tentar atravessar o 
campo sem pisar nenhuma mina. 

Sempre que calharem numa casa com 
mina saem da grelha e passam a vez a 

outro colega. 

“Olá” 

Fomentar a relação 
entre pares; 

Potencializar a 
comunicação verbal 

e não-verbal;  
Promover a 
criatividade. 

 

As crianças andaram pela sala à 
sua vontade ao som de uma música. À 

medida que vão caminhando irão 
cumprimentar-se de diferentes formas, 

usando diferentes partes do corpo. 
Alguns cumprimentos irão ser criados 

pelas crianças e outros serão de 
diferentes partes do mundo, para que 
as crianças conheçam o cumprimento 

nas outras culturas.  

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Música; 
Computador; 

Colunas.  
10 min. 

Retorno à 
calma 

“Corpo em 
movimento” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover a 

integração do 
esquema corporal. 

As crianças irão estar deitadas em 
decúbito dorsal e a estagiária irá pedir 
para fazerem pequenas mobilizações 
das várias partes do corpo tomando 

consciência destas. 

Instrução verbal. 
Mantas; 

Candeeiro; 
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, mal ou razoável.  

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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Escola EB1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 9                         12-04-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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 
 

“Vólei do 
lençol” 

Promover a 
resolução de 
problemas; 
Promover a 
cooperação. 

Os alunos irão ser divididos em duas 
equipas. Cada equipa ficará de um 

lado do campo com um lençol e terá de 
passar a bola para o outro lado do 
campo, usando apenas o lençol. 

Ganha a equipa que conseguir chegar 
aos 15 pontos primeiro.   

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

2 Lençol; 
Bolas. 

10 min. 

“Bomba 
relógio” 

Promover a 
cooperação e a 

coesão do grupo;  
Desenvolver a 
resolução de 

As crianças serão divididas em duas 
equipas. Para cada equipa é 

desenhado um círculo no chão e 
colocado no meio uma garrafa. 

Utilizando apenas duas cordas, e sem 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

2 Garrafas; 
Cordas; 

2 baldes. 
15 min. 
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problemas. 
 

poder entrar dentro do círculo, cada 
grupo terá de retirar a garrafa de dentro 

do círculo, desarmando assim a 
“bomba”. De seguida, será colocada a 
garrafa dentro de um balde no centro 

da roda e as crianças terão de retirar a 
garrafa sem esta tocar nas paredes do 
balde. A equipa que executar primeiro 

ambas as tarefas será a equipa 
vencedora. 

Retorno à 
calma 

“Os 5 
sentidos” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Desenvolver a 

consciencialização 
dos sentidos. 

Os utentes irão imaginar uma situação 
descrita pela estagiária enquanto 

respiram profundamente ao som de 
uma música. 

Instrução verbal 

Cadeiras; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

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, mal ou razoável.  

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. 

 
 

Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo (Grupo 3) – Sessão nº 10                         19-04-2012 

 

Momento da Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 
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Sessão 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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. 

“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 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Papéis com 
sentimentos. 

15 min. 
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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. 

Retorno à 
calma 

“Sonhos na 
manta” 

Promover a 
descontração 

muscular.  
Promover a 

integração do 
esquema corporal e a 

criatividade. 

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 no seu corpo, quando 
isso acontece, e de seguida numa 
situação que os faça ficar felizes. 

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, mal ou razoável.  

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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Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo – Sessão nº 11                         20-04-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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 
 

“Bingo dos 
sentimentos” 

Potencializar a 
expressão de 
sentimentos; 
Identificar os 

sentimentos/emoções 
do outro. 

Os alunos serão divididos em pares (e 
um trio se necessário). Cada par terá 

um cartão de bingo e para o preencher 
terá de procurar as imagens 

escondidas pela sala. Após terem 
todas as peças iremos falar sobre os 
sentimentos presentes no cartão do 

bingo. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cartões do 
bingo; 

Cartões dos 
sentimentos. 

20 min. 

“Jogo das 
estátuas” 

Potencializar a 
expressão de 
sentimentos. 

Ao som de uma música, as crianças 
andaram livremente pela sala. Quando 

esta parar as crianças terão que 
permanecer quietas como estátuas, na 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Papéis com 
sentimentos. 

10 min. 
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posição que permanecer quietas como 
estátuas, na posição que quiserem. 
Será então escolhida uma estátua 

aleatoriamente para responder a uma 
pergunta ou realizar uma ação 

escolhida pela estagiária. 

Retorno à 
calma 

“Ondas do 
mar” 

Promover a 
descontração 

muscular.  
Promover a 

criatividade e a 
integração do 

esquema corporal. 

Os alunos estarão deitados numa 
manta enquanto ouvem uma música. 
De seguida, irão imaginar que estão 
deitados na areia e que as ondas do 
mar lhes vai passando pelo corpo, 

consoante as estagiárias vão passando 
a manta pelo corpo dos alunos. 

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, mal ou razoável.  

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. 

 
 

Escola EB1 d’Os Moinhos do Restelo – Sessão nº 12                         26-04-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Conversas de 

roda” 
Organização do 

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

Instrução verbal; 
Divisão das 

Não é 
necessário 

1 min. 
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Cumprir regras 
sociais. 

estagiárias por 
diferentes pontos do 

circuito. 

material. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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. 

4 min. 

Atividades 
 

“Caixa 
Surpresa” 

Promover a 
autoestima e o 

autoconhecimento. 
 

As crianças, à vez, irão abrir uma caixa 
que terá um espelho colado na tampa. 
Antes de abrir a caixa, a estagiária dirá 
que é uma pessoa muito importante e 
que elas terão que dizer qualidades 
dessa pessoa. Ao ver a sua cara a 

criança não poderá dizer aos restantes 
que se trata de um espelho, e terá que 

dizer qualidades dela.   

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Caixa; 
Espelho. 

20 min. 

“Jogo da 
Raposa” 

Atividade escolhida 
pelas crianças como 
recompensa pelos 
25 sorrisos obtidos 
no comportamento. 

Será distribuído um lenço a cada 
criança que terá que o prender na parte 

de trás das calças. De seguida será 
escolhida a “raposa” que irá tirar os 

lenços às restantes crianças que 
estarão a correr pelo ginásio. Pode-se 
ainda realizar outras variantes como 

formar duas equipas, cada uma irá tirar 
os lenços da equipa adversária, ou 

ainda todas as crianças serem 
“raposas”, ganhando quem conseguir 

mais lenços.  

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
6 Lenços. 10 min. 
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Retorno à 
calma 

“Para, sente e 
move” 

Promover a 
descontração 

muscular; Promover 
a integração do 

esquema corporal. 

As crianças irão deitar-se nas mantas e 
fecharão olhos. Após este momento 
inicial irão seguir as instruções da 

estagiária realizando diferentes 
exercícios para várias partes do corpo.  

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Mantas; 
Candeeiro; 

Música. 
5 min. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 
vivência pessoal; 

Autoavaliar o 
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 portado bem, mal ou 
razoavelmente. 

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. 

5 min. 

 
 

Escola EB1 d’Os Moinhos do Restelo – Sessão nº 13                         03-04-2012 

 

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. 

1 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 

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

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

Colocar as 
estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

Não é 
necessário 
material. 

4 min. 
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semana;  
Potencializar o 

convívio entre os 
elementos do grupo. 

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

sessão. 

harmonizar no 
grupo. 

Atividades 
 

“Eu orgulho 
de…” 

Promover a 
autoestima. 

Os alunos estarão sentados em círculo. 
Um aluno terá um balão na mão e irá 
dizer um aspeto do qual se orgulhe. 
Depois de dizer, irá passar o balão a 
outro aluno que irá dizer também um 
aspeto de que se orgulhe, e assim 

sucessivamente até todos os alunos 
terem falado. De seguida irão repetir a 

atividade mas dizendo algo que 
gostariam de conseguir fazer e depois 

um aspeto que gostem em si. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

1 Balão. 
 

10 min. 

“No teu lugar” Promover a empatia. 

Todas as crianças irão escrever numa 
folha um problema que tenham, ou 

algo que as perturbe. De seguida, as 
estagiárias irão recolher todos os 

papéis e voltar a entregar às crianças, 
de modo a que não fiquem com o seu. 
Cada criança terá ler o problema que 

está no papel como se fosse um 
problema seu, tentando explicar o 

motivo desse problema. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Folhas; 
Canetas. 

20 min. 

Retorno à 
calma 

“Todos juntos” 
Promover a 

descontração 
muscular. 

As crianças irão dar as mãos e, de 
olhos fechados ao som de uma música, 

irão fazer movimentos em conjunto. 
Instrução verbal 

Música, 
Colunas; 

Computador. 
5 min. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  

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 

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 
intercalada com as 

Tabela de 
avaliação do 

comportamento 
e respetivas 

5 min. 



Estagiárias: Ana Cristina Matias & Lígia Cardoso  
Orientadora: Prof. Dra. Celeste Simões 

2011-2012 

24 
 

Expressar a sua 
vivência pessoal; 

Autoavaliar o 
comportamento. 

a importância destas. De seguida irão 
realizar a autoavaliação do seu 

comportamento colocando à frente do 
nome o boneco correspondente a se 

terem portado bem, mal ou 
razoavelmente. 

crianças de modo a 
harmonizar no 

grupo; 
Feedback verbal. 

figuras. 

 
 

 

 

Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo – Sessão nº 14                         10-05-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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. 

3 min. 

Atividades “Como Promover a empatia. Os alunos irão estar em pares. Em Instrução verbal; Não é 15 min. 
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 respondia cada par um aluno fará de fantoche e o 
outro será quem controla o fantoche. O 
aluno que está a controlar o fantoche 

tem de mexer os braços deste e 
responder a uma pergunta feita pela 

estagiária, da maneira que acha que o 
colega que está a controlar iria 

responder. O aluno que faz de fantoche 
tem de ir fazendo movimentos com a 
boca quando o colega de trás fala, de 
modo a parecer que é o próprio que 

está a falar. Os alunos vão trocando de 
modo a todos serem o fantoche e todos 

controlarem o fantoche.  

Feedback verbal. necessário 
material. 

“O meu corpo” 
Estimular o 

comportamento 
verbal e não-verbal. 

Os alunos, conforme a instrução da 
estagiária, vão mimando algumas 
situações, ou emoções (e.g. frio, 

surpresa) e após terem mimado estas 
situações individualmente, escolhe-se 

uma pessoa do grupo para ficar de fora 
e os colegas têm de mimar, em 

conjunto, uma situação do quotidiano 
(e.g. jardim zoológico, esperar pelo 

autocarro). O aluno que ficou de fora 
terá de identificar qual a situação que 

está a ser mimada, tendo três 
tentativas para acertar. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Folhas; 
Canetas. 

15 min. 

Retorno à 
calma 

“Todos juntos” 
Promover a 

descontração 
muscular. 

As crianças irão dar as mãos e, de 
olhos fechados ao som de uma música, 

irão fazer movimentos em conjunto. 
Instrução verbal 

Música, 
Colunas; 

Computador. 
5 min. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

dizendo quais as atividades que mais 

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 

Tabela de 
avaliação do 

comportamento 
5 min. 
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sequencialização;  
Expressar a sua 
vivência pessoal; 
Autoavaliação do 
comportamento. 

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, mal ou razoável.  

intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

e respetivas 
figuras. 

 
 

 

Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo – Sessão nº 15                         11-05-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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. 

3 min. 

Atividades 
 

“Descobrir o 
outro pelo 

tato” 

Promover o 
comportamento não-

verbal; 

Os alunos irão formar pares. Quando 
tiverem em pares irão tocar nas mãos 
do colega de forma a decorar o que 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Vendas. 15 min. 
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Potencializar a 
atenção e 

concentração. 

caracteriza a mão do colega. Assim 
que terminarem será escolhido um 

aluno para ser vendado e os restantes 
colegas ficarão em fila. O aluno 

vendado terá que tocar então nas 
mãos dos colegas e tentar adivinhar 

quem é o seu par. 

“Corpo de 
Gesso” 

 Promover a 
comunicação não-

verbal; 
Potencializar a 

reflexão sobre as 
dificuldades de 

compreensão do 
outro.  

Em pares, os alunos irão representar 
no corpo do colega um 

sentimento/ação, que ele terá que 
adivinhar assim como os restantes 

elementos do grupo.  

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Nenhum. 15 min. 

Retorno à 
calma 

“Banho de Sol” 
Promover a 

descontração 
muscular. 

Os alunos estarão deitados em 
decúbito dorsal nas mantas e irão 
seguir as instruções dadas pela 

estagiária. 

Instrução verbal; 
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, mal ou razoável.  

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. 

5 min. 
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Escola EB1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 16                         17-05-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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. 

3 min. 

Atividades 
 

“Construindo 
opiniões” 

Promover a 
assertividade. 

São colocados três cartazes em três 
cantos da sala dizendo cada um deles: 

concordo, discordo e neutro. A 
estagiária diz uma frase e os alunos 

têm de ir a correr para o canto de 
acordo com a sua opinião. De seguida, 

cada aluno terá de dizer porque 
escolheu aquele canto. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Cartazes. 15 min. 

“Lidar com 
provocações” 

Diminuir os 
comportamentos 
agressivos e de 

frustração. 

As estagiárias irão dinamizar 
situações com ajuda de um dos alunos. 
Depois de cada dinamização os alunos 

vão analisar qual a melhor forma de 
responder perante ofensas e insultos. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Situações para 
dramatizar. 

15 min. 
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Retorno à 
calma 

“Banho de Sol” 
Promover a 

descontração 
muscular. 

Os alunos estarão deitados em 
decúbito dorsal nas mantas e irão 
seguir as instruções dadas pela 

estagiária. 

Instrução verbal; 
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, mal ou razoável.  

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. 

5 min. 

 
 

Escola E.B.1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 17                         24-05-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 

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 

Colocar as 
estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo. 

Não é 
necessário 
material. 

3 min. 
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convívio entre os 
elementos do grupo. 

sessão. 

Atividades 
 

“Treino de 
condutas” 

Diminuir os 
comportamentos 
agressivos e de 

frustração. 

Os alunos terão 3 situações para 
dinamizar. Primeiro a estagiária irá ler 

a situação, de seguida os alunos 
refletem sobre como atuar e dinamizam 

a situação. No final de cada 
dinamização há uma reflexão em grupo 

sobre o que foi feito. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Situações para 
dramatizar. 

15 min. 

“Escolher e 
negociar” 

Promover a 
assertividade; 

Promover o controlo 
da agressividade e 

da frustração. 

Será dado aos alunos um tema de 
debate, por exemplo sítios que querem 

visitar. Após a apresentação de dois 
sítios possíveis, cada aluno escreverá 
num papel qual gostaria de visitar. De 
acordo com os gostos os alunos serão 

agrupados em equipas, e cada uma 
terá que defender a sua ideia de forma 

assertiva.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Folhas; 
Canetas. 

15 min. 

Retorno à 
calma 

“Eu sou uma  
árvore” 

Promover a 
descontração 

muscular e 
integração do 

esquema corporal. 

Os alunos estarão deitados em 
decúbito dorsal nas mantas e irão 
seguir as instruções dadas pela 

estagiária. 

Instrução verbal; 
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, mal ou razoável.  

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. 

5 min. 
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Escola EB1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 18                         25-05-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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. 

3 min. 

Avaliação Final  

SDQ – 
Strenghts and 

Difficulties 
Questionnaire 

Avaliação dos 
aspetos emocionais 
e comportamentais 

da criança. 

Todos alunos receberão um 
questionário (SDQ), que irão preencher 
sozinhos ou com ajuda das estagiárias 

caso necessário. Deverão estar 
afastados de modo a não existir 

contágio das respostas.  

Instrução verbal. 
 

3 
Questionários 

(SDQ);  
3 Canetas.  

7 min. 

Ficha de 
avaliação do 
Impacto do 
Programa 

Avaliação do 
Impacto do 
Programa. 

Todos os alunos receberão uma ficha 
de impacto que irão preencher 

sozinhos ou com ajuda das estagiárias 
caso necessário. Deverão estar 
afastados de modo a não existir 

Instrução verbal. 

6 Fichas de 
avaliação do 
impacto do 
programa; 
6 Canetas. 

8 min. 
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contágio das respostas. 

Atividades 
 

“Quadrado 
cego”  

Promover a 
resolução de 
problemas; 

Potencializar a 
cooperação. 

As crianças serão colocadas em roda e 
serão vendadas. Em seguida agarrarão 
uma corda. Com esta terão que formar 
um quadrado sem largarem a corda, 
sem trocarem de lugar e sem tirar as 

vendas. Posteriormente terão que 
realizar outras formas geométricas 

indicadas pelas estagiárias.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Corda; 
Vendas. 

15 min. 

Retorno à 
calma 

“Um dia no 
jardim mágico” 

Promover a 
descontração 

muscular;  
Promover a 

integração do 
esquema corporal;  

Promover a 
concentração. 

As crianças estarão deitadas em 
decúbito dorsal nas mantas e irão 
seguir as instruções dadas pela 

estagiária. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Mantas. 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, mal ou razoável.  

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. 

5 min. 
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Escola EB1 Moinhos do Restelo – Sessão nº 19                         31-05-2012 

 

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” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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. 

3 min. 

Atividades 
 

“Juntos pelo 
papel”  

Promover a 
resolução de 
problemas; 

Potencializar a 
cooperação. 

As crianças serão divididas em pares. 
Cada par será enrolado em papel 

higiénico de modo a ficar ligado pelas 
pernas ou braços. Depois de ligados 

terão que ultrapassar um caminho com 
diferentes obstáculos sem romperem o 

papel.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Papel 
higiénico; 
Cubos; 
Arcos; 

Bastões. 

15 min. 

“Bowling 
Humano” 

Promover a 
resolução de 
problemas; 

Potencializar a 
cooperação. 

Serão formadas duas equipas, uma 
constituída pelas crianças e outra pelas 

estagiárias. Os elementos de cada 
equipa colocar-se-ão lado a lado e as 

equipas frente a frente. Cada elemento, 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Bola. 15 min. 
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na sua vez, irá lançar a bola de forma a 
derrubar um elemento da equipa 

adversária, que terá que saltar de pés 
juntos para se salvar da bola. Caso a 
bola lhe acerte terá que se deitar no 

chão com os pés virados para a equipa 
adversária. Se o elemento que estiver 
estendido conseguir tocar na bola com 
os pés poderá levantar-se e continuar a 

jogar. Os elementos de cada equipa 
sucedem-se a lançar a bola, mas só os 
que estão de pé o podem fazer. Acaba 
o jogo quando uma equipa inteira se 

encontrar estendida no chão. 

Retorno à 
calma 

“Poção 
mágica” 

Promover a 
descontração 
muscular e a 
integração do 

esquema corporal. 

As crianças estarão deitadas em 
decúbito dorsal nas mantas e irão 
seguir as instruções dadas pela 

estagiária. 

Instrução verbal; 
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, mal ou razoável.  

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. 

5 min. 

 
 

 


