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Planeamento  

Casa da Fonte – Sessão nº 1                         12-10-2011 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira.  

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos do 

circuito. 

Fogueira em 
cartolina; 

Bancos de 
cartolina. 

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 como irá decorrer a sessão. 
Apenas a pessoa que tiver o tronco de 
cartolina na mão poderá falar e no final 

a última pessoa põe o tronco na 
fogueira. 

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

harmonizar no 
grupo. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

8 min. 

Atividade de 
Apresentação 

“Balão dos 
nomes” 

Apresentação dos 
elementos do grupo; 
Conhecer os gostos 

de cada um dos 
elementos do grupo. 

Todas as crianças e estagiárias em pé 
formam um círculo 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. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

1 balão. 10 min. 

“Salada de Cumprir as regras Todas as crianças e estagiárias em pé Instrução verbal Nenhum 10 min. 
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frutas” do jogo; 
Promover o controlo 

da impulsividade; 
Desenvolver a 
lateralização. 

formando um círculo e uma pessoa fica 
no meio do círculo. Quando a pessoa 
que está no centro do círculo apontar 

para alguém 
e disser banana, o participante deverá 
dizer seu nome, quando disser maçã, 

deverá dizer o nome do participante de 
sua direita e quando disser laranja o 
nome do companheiro da esquerda. 

Quando a estagiária que dirige o jogo 
disser Salada de Frutas, todos os 

participantes correm a trocar de lugar. 
Quando a pessoa não acerta no nome 
do colega passa para o meio da roda. 

Demonstração; 
Feedback verbal; 

 

Definição de 
regras 

“Quente e frio 
das regras”  

Definição das regras 
das sessões; 

Reflexão sobre as 
regras. 

Alguns cartões com imagens estarão 
espalhados pela sala e é pedido às 

crianças que os procurem. Conforme 
estão perto ou longe as estagiárias vão 

dizendo se está quente ou frio, 
respetivamente. Conforme os cartões 

são encontrados vai-se discutindo com 
o grupo sobre qual a regra que o cartão 
indica e no final são discutidas todas as 

regras e é pedido às crianças que 
criem outras regras que achem 

importantes. 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. 

Cartões com 
imagens; 

1 Cartolina 
verde; 

1 Cartolina 
vermelha; 

Marcadores 

15 min. 

Retorno à 
calma 

Como ando 
eu? 

Promover a 
descontração 
muscular e o 

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

experimentando várias maneiras de 

Instrução verbal; 
Feedback verbal; 
Demonstração. 

Música para 
relaxar 

10 min. 
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controlo respiratório.  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. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 
na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 

avaliação da sessão. 

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento 

e respetivas 
figuras; 

6 Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

10 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 2                         19-10-2011 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
Organização do 

grupo; 
As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

Instrução verbal; 
Divisão das 

Fogueira em 
cartolina. 

2 min. 
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fogueira” Cumprir regras 
sociais. 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira.  

estagiárias por 
diferentes pontos do 

circuito. 

Bancos de 
Cartolina  

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, vamos 
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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 

na fogueira. 

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

harmonizar no 
grupo. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

8 min. 

Avaliação 
Inicial  

SDQ – 
Strenghts and 

Difficulties 
Questionnaire 

Avaliação dos 
aspetos emocionais 
e comportamentais 

da criança. 

Todas as crianças receberão um 
questionário (SDQ), que irão preencher 
sozinhas ou com ajuda das estagiárias 

caso necessário. Deverão estar 
afastadas de modo a não existir 

contágio das respostas.  

Instrução verbal. 
 

6 
Questionários 

(SDQ);  
6 Canetas.  

10 min. 

Atividades 
 

“Atravessar o 
Rio" 

Promover a 
cooperação; 

Promover o controlo 
da impulsividade; 

Desenvolver a 
lateralização. 

Serão formadas, aleatoriamente, 3 
equipas com 2 elementos cada. A cada 
uma delas serão entregues três folhas 
distintas com diferentes significados. 

Uma folha será amarela que só podem 
pisar com o pé direito, uma folha 

branca que só podem pisar com o pé 
esquerdo, e uma folha com riscas que 
podem pisar com ambos os pés. Todos 

os elementos dos 3 grupos deverão 
atravessar a sala de uma ponta à outra 
só podendo pisar as folhas e colocando 

Instrução verbal 
Feedback verbal; 

 

3 Folhas 
amarelas; 
3 Folhas 
brancas; 

3 Folhas com 
riscas. 

10 min. 
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apenas um pé em cada uma das 
folhas. 

“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. 

15 min. 

“Vendado cá 
vou eu!” 

Promover a 
entreajuda e coesão 

de grupo 

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

olhos. O outro elemento tem de guiar a 
criança vendada ao longo de um 

percurso criado pelas estagiárias. No 
final do percurso trocam e a criança 

que antes estava vendada passa a ser 
a guia. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

3 Vendas; 
1 Corda; 
Cones. 

10 min. 

Retorno à 
calma 

“Viajar na 
fantasia” 

Promover a 
descontração 
muscular e 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 relatada pela estagiária. 
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. 

15 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 
na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento 

e respetivas 
figuras; 

6 Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

10 min 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 3                         26-10-2011 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira.  

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos do 

circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 
Promover a 
organização 

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

Colocar as 
estagiárias de forma 

Fogueira em 
cartolina; 

8 min. 
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sequencial; 
Refletir sobre a 

semana;  
Potencializar o 

convívio entre os 
elementos do grupo. 

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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 

na fogueira. 

intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo. 

Tronco de 
cartolina. 

Atividades 
 

“Jogo da 
glória” 

Esperar pela sua 
vez; 

Promover a empatia 
entre os elementos 

do grupo; 
Resolução de 

problemas. 

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 atividades 

propostas; 
Dado em 
cartolina. 

20 min. 

“Picasso dos 
Sentimentos” 

Expressar 
sentimentos; 

Compreender as 
emoções do outro. 

Cada criança retira do saco um cartão 
com um sentimento que irá ter de 

interpretar por mímica. As crianças 
deverão circular pela sala e representar 
a emoção escrita no cartão procurando 

outras crianças que a possuam 
agrupando-se.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cartões com 
sentimentos; 

Sacos 
10 min. 

Retorno à 
calma 

“Mexe e 
assopra” 

Promover a 
relaxação e 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 irão seguir as 
orientações da estagiária que vai 

dizendo quais as partes do corpo que 

Instrução verbal 
Mantas; 

Música para 
relaxar. 

15 min. 
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devem ir tocando. Quando tiverem 
tocado em todas as partes do corpo 

nomeadas colocam as mãos na barriga 
e sentem a sua respiração, soprando 
como se fossem um balão a encher e 

depois um balão a esvaziar. De 
seguida ficam imóveis apenas a sentir 
a respiração e o seu corpo ao som de 

uma música. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 
na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento 

e respetivas 
figuras; 

6 Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

20 min. 
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Casa da Fonte – Sessão nº 4                         2-11-2011 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira.  

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos do 

circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina  

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, vamos 
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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 

na fogueira. 

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

harmonizar no 
grupo. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

8 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 

20 min. 

“Caixinha de Promover a As crianças ficaram em pé, formando Instrução verbal; Caixa; 15 min.  
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Surpresas” expressão de 
sentimentos. 

um círculo. Quando a música começar 
a tocar as crianças vão passar a caixa 

de mão em mão. Quando a música 
parar a criança que tiver a caixa na 
mão, tira um papel e realiza a tarefa 

que está descrita. 

Feedback verbal. Música;  
Colunas;  

Computador;  
Papéis com 

tarefas.  

Retorno à 
calma 

“Sentado no 
jardim” 

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 
Candeeiro. 

15 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 
na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento 

e respetivas 
figuras; 

6 Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

20 min. 
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Casa da Fonte – Sessão nº 5                      9-11-2011 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-

se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 

fogueira.  

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina  

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e da avaliação das 

crianças nessa sessão.  
Por fim, faremos uma breve descrição 

do que serão as atividades desta 
sessão. Apenas a pessoa que tiver o 

tronco de cartolina na mão poderá 
falar e no final a última pessoa põe o 

tronco na fogueira. 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

8 min. 

Actividades 
 

“Dança da 
serpente” 

Potencializar a 
descontração; 

Promover a noção 
de ritmo; 

Promover a noção 
de ordem. 

A estagiária começa a cantar a música 
da serpente e quando chega ao final 

da música aponta para uma das 
crianças que terá de passar por baixo 

das pernas da estagiária e fica na 
frente da fila formando a serpente. O 

jogo vai decorrendo até todas as 
pessoas estarem na serpente 

Demonstração; Nenhum 10 min. 

“Virar a 
manta” 

Promover a 
resolução de 
problemas; 

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

se cada grupo em cima de uma 
Feedback verbal. 2 mantas. 20min. 
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Promover a 
cooperação. 

manta. Todos juntos têm de virar a 
manta ao contrário sem saírem de 

cima desta. 

“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. 

Objetos vários. 20 min. 

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 
Candeeiro. 

20 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

6 Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

20 min. 
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terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 6                      16-11-2011 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-

se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 

fogueira.  

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e da avaliação das 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 
com as crianças de 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

18 min. 
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semana;  
Potencializar o 

convívio entre os 
elementos do 

grupo. 

crianças nessa sessão.  
Por fim, faremos uma breve descrição 

do que serão as atividades desta 
sessão. Apenas a pessoa que tiver o 

tronco de cartolina na mão poderá 
falar e no final a última pessoa põe o 

tronco na fogueira. 

modo a harmonizar 
no grupo. 

Atividades 

“Todos de pé” 

Promover a 
cooperação; 
Promover 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. 

15 min. 

“Mata com 
pinos” 

Desenvolver a 
motricidade global;  

Promover o 
divertimento; 
Promover a 
cooperação. 

Formam-se duas equipas de 4 
elementos cada. Cada equipa fica 

num dos lados do campo. Colocam-se 
3 pinos de bowling em cada campo. O 

objetivo do jogo é derrubar os três 
pinos da equipa adversária, ganhando 

a equipa que o fizer primeiro. As 
esquipas deverão começar 

encostadas à parede e as bolas 
colocadas no meio campo na primeira 

jogada, quando as crianças vão 
buscar as bolas ao meio campo, 

deverão voltar a tocar na parede e só 
depois poderão tentar acertar nos 
pinos do adversário sem nunca 

passarem a linha do meio campo. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Bolas; 
6 Pinos; 
6 Arcos. 

15 min. 
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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; 

Candeeiro; 
Música. 

20 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

6 Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

20 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 7                      23-11-2011 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada “Meninos à Organização do As crianças entram na sala e sentam- Instrução verbal; Fogueira em   2 min. 
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volta da 
fogueira” 

grupo; 
Cumprir regras 

sociais. 

se no nos “bancos” de madeira que 
delimitam um círculo em volta de uma 

fogueira. 

Divisão das 
estagiárias por 

diferentes pontos 
do circuito. 

cartolina. 
Bancos de 
Cartolina  

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e da avaliação das 

crianças nessa sessão.  
Por fim, faremos uma breve descrição 

do que serão as atividades desta 
sessão. Apenas a pessoa que tiver o 

tronco de cartolina na mão poderá 
falar e no final a última pessoa põe o 

tronco na fogueira. 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 

Atividades 

“Dança de 
Serpente” 

Potencializar a 
descontração; 

Promover a noção 
de ritmo; 

Promover a noção 
de ordem. 

A estagiária começa a cantar a música 
da serpente e quando chega ao final 

da música aponta para uma das 
crianças que terá de passar por baixo 

das pernas da estagiária e fica na 
frente da fila formando a serpente. O 

jogo vai decorrendo até todas as 
pessoas estarem na serpente. 

Demonstração; Nenhum 10 min. 

“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.  
20 min. 
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“Música dos 
Sentimentos” 

Promover a noção 
de ritmo; 

Promover a 
expressão de 
sentimentos. 

Será distribuído a cada criança um 
instrumento. De seguida a estagiária 

irá referir um sentimento, por exemplo 
paixão, e a criança terá que interpretar 

esse sentimento através do ritmo 
(rápido, lento, etc). Trocam de seguida 

os instrumentos por balões e 
expressão o sentimento referido com a 

ajuda do balão. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal.  

Vários 
instrumentos; 
Cartões com 
sentimentos; 

Balões.  

15 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; 

Candeeiro; 
Música. 

15 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 
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Casa da Fonte – Sessão nº 8                       30-11-2011 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina  

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior. De seguida falaremos 

do trabalho de casa em que cada 
criança teve de procurar imagens que 

expressassem sentimentos que 
tinham vivenciado nessa semana. 

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

sessão. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 

Atividades 
“Dança da 
Tartaruga” 

Potencializar a 
descontração; 

Promover a noção 
de ritmo; 

Desenvolver a 

Com a música da tartaruga, as 
crianças irão dançar livremente, 

inventando uma coreografia que terá 
que ser executada pelo grupo. 

Feedback; 
Computador; 

Música; 
Colunas. 

7 min. 
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criatividade. 

“Procura o 
Par” 

Potencializar a 
expressão e 

compreensão de 
sentimentos. 

 

Formam-se duas equipas. A cada 
equipa será fornecido um conjunto de 
cartões com diferentes sentimentos. A 
estagiária irá ler diferentes frases às 
quais, cada equipa, terá que atribuir 

um sentimento.  
Todas as decisões serão discutidas 

em grupo. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cartões com 
sentimentos; 
Frases sobre 
sentimentos. 

20 min. 

“Escrever 
bem nas 
costas” 

Promover a 
expressão e 

compreensão de 
sentimentos; 
Promover a 

competência social 
– dar um elogio. 

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 

correspondente) elogios e 
características que os definam. No fim 

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

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

 

Folhas;  
Canetas; ´ 
Fita-cola. 

15 min. 

Retorno à 
calma 

“Passeio da 
Bola” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Fomentar a relação 

entre pares; 
Promover a 

integração do 
esquema corporal. 

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

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

Instrução verbal. 

Mantas; 
Candeeiro; 

Bolas; 
Música. 

15 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

18 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 9                       7-12-2011 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 

18 min. 
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Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do 
grupo. 

sessão anterior. De seguida falaremos 
do trabalho de casa em que cada 

criança teve de ver como as pessoas 
reagiam quando recebiam elogios e 

descrever para partilhar. 
Por fim, faremos uma breve descrição 

do que serão as atividades desta 
sessão.  

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo. 

cartolina. 

Atividades 

“Jogo das 
cadeiras” 

Promover a 
competência social 

– dar um elogio; 
Desenvolver a 

capacidade 
empática. 

Colocam-se várias cadeiras formando 
um círculo. As crianças ao som da 

música vão correr à volta das cadeiras 
e quando a música parar têm todos de 

se sentar numa cadeira. Uma das 
crianças que conseguiu sentar-se 
numa cadeira irá dar um elogio ao 
colega que perdeu. Conforme vão 

perdendo vai-se reduzindo o número 
de cadeiras até ficar apenas uma. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Música. 

15 min. 

“O que fazer” 

Promover a 
resolução de 
problemas; 
Promover a 

assertividade. 

As crianças irão ser divididas em três 
grupos. Cada grupo terá uma situação 
problema sobre a qual devem preparar 

uma dramatização para apresentar 
aos colegas. No final será feita uma 

reflexão com todos sobre a influência 
do grupo de pares. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Folhas com 
situação 

problema. 
15 min. 

Retorno à 
calma 

“Passeio da 
bola” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Fomentar a relação 

entre pares; 
Promover a 

integração do 
esquema corporal.  

As crianças irão formar duplas. 
Enquanto um fica deitado o outro 
passará a bola pelo seu corpo, 

variando a pressão que exercerá 
sobre o mesmo. A meio da atividade 

trocam de lugar. 

Instrução verbal. 
Mantas; 

Candeeiro; 
Música. 

20 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

6 Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

20 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 10                       4-01-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior. Por fim, faremos uma 

breve descrição do que serão as 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 
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Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do 
grupo. 

atividades desta sessão.  no grupo. 

Atividades 

“Jogo do 
Tubarão” 

Promover a 
descontração; 
Promover a 

expressão de 
sentimentos. 

Ao som da música do tubarão as 
crianças irão dançar livremente e 

quando a música parar têm todos de 
expressar a emoção que a estagiária 

disser. 

Feedback; 
Computador; 

Música; 
Colunas. 

5 min. 

“O rebanho 
perdido” 

Promover a 
cooperação; 

Fomentar a relação 
entre pares. 

 

Uma das crianças fará de pastor e 
os restantes estarão vendados. Entre 
elas, as crianças terão de decidir qual 
o som que cada uma terá que realizar 
para chamar o pastor (ex: meee, piii). 
O pastor através de um código terá 

que trazer todos os “cordeiros” até sim 
sem que estes toquem os objetos 

espalhados pela sala. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cartões com 
sentimentos; 
Frases sobre 
sentimentos. 

25 min. 

“Roda da 
opinião” 

Promover a 
resolução de 
problemas; 
Promover a 
cooperação; 

Desenvolver a 
assertividade. 

No centro irão estar vários arcos 
dispostos no chão em círculo. Em 

cada arco estará um cartão com uma 
opinião que a criança terá que 

expressar sobre uma situação. Os 
alunos correm em volta dos arcos até 
a estagiária bater as palmas. Quando 
a estagiária bater as palmas saltam 
para dentro de um arco e pegam no 

cartão correspondente. O aluno 
eliminado lê o “cartão problema”. De 
seguida os alunos devem expressar 
as opiniões correspondentes criando 

vários envolvimentos a partir da 
mesma situação problema.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

 

Folhas;  
Canetas; ´ 
Fita-cola. 

15 min. 
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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. 

15 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 11                       11-01-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada “Meninos à Organização do As crianças entram na sala e sentam- Instrução verbal; Fogueira em 2 min. 
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volta da 
fogueira” 

grupo; 
Cumprir regras 

sociais. 

se no nos “bancos” de madeira que 
delimitam um círculo em volta de uma 

fogueira. 

Divisão das 
estagiárias por 

diferentes pontos 
do circuito. 

cartolina. 
Bancos de 
Cartolina  

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, 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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 

Atividades 

“Jogo das 
Estátuas” 

Promover a 
descontração; 
Promover a 

expressão de 
emoções; 

Fomentar a relação 
entre pares. 

 

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

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

posição que quiserem. Será então 
escolhida uma estátua aleatoriamente 

para responder a uma pergunta 
realizada pela estagiária (e.g. “Hoje 

sinto-me?”), para dar um elogio, 
abraço ou beijo a um colega à sua 

escolha, entre outras situações.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Computador; 
Música; 
Colunas. 

10 min. 

“Palhinhas 
Loucas” 

Promover a 
cooperação; 

Potencializar o 
controlo da 

impulsividade; 
Promover o 
controlo da 
respiração; 
Promover a 

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 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

8 Palhinhas; 
8 Bolinhas de 

algodão; 
2 tigelas. 

15 min. 
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resolução de 
problemas. 

que correr até ao colega que estará na 
outra ponta para que ele possa iniciar 
o seu trajeto. Ganha quem acabar as 

bolinhas primeiro. 

“Salva-me se 
puderes” 

Promover o 
trabalho em equipa; 

Promover a 
expressão de 
sentimentos; 
Promover o 

comportamento 
assertivo; 
Melhorar a 
autoestima; 

Potencializar a 
compreensão dos 

sentimentos do 
outro. 

Será montado um circuito com 
recurso a diferentes materiais e no fim 

desse circuito estará uma caixa 
surpresa fechada com um cadeado. 

Junto a essa caixa estarão 8 
envelopes com códigos para abrir 

esse cadeado, havendo apenas um 
com o código correto.  

As crianças serão divididas em dois 
grupos e para conseguirem obter um 
dos envelopes terão que responder a 

diferentes questões ou resolver alguns 
problemas. Será dada a cada grupo a 
oportunidade de obter  4 envelopes. 
Ganha a surpresa quem ficar com o 

envelope que contem o código correto.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

 

6 Arcos; 
6 

Paralelepípedos; 
6 Cilindros; 
8 Cubos; 

4 Bastões;   
Caixa com 
surpresa; 

8 Envelopes; 
Cadeado com 

código; 
2 Canetas; 
Folhas com 
questões e 
situações-
problema. 

20 min. 

Retorno à 
calma 

“Rola o 
Algodão” 

Promover o 
controlo da 
respiração; 

Potencializar a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 
corporal. 

A cada criança será distribuída uma 
bola de algodão. Após a distribuição 
das bolas as crianças terão que se 

colocar de gatas numa ponta da sala e 
colocar a bola no chão. O objetivo é 
mover a bola através da respiração, 
de forma controlada, até chegar à 

manta que estará na outra ponta da 
sala. Quando atingirem a manta 

podem deitar-se, fechar os olhos e 
escutar a música, ao mesmo tempo 
que vão tomando consciência das 

diferentes estruturas corporais. 

Instrução verbal. 

Mantas; 
Candeeiro; 

Música; 
7 Bolas de 
algodão.  

15 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 12                       18-01-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 
Promover a 
organização 

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

Colocar as 
estagiárias de 

Fogueira em 
cartolina; 

13 min. 
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sequencial; 
Refletir sobre a 

semana;  
Potencializar o 

convívio entre os 
elementos do 

grupo. 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior. Por fim, faremos uma 

breve descrição do que serão as 
atividades desta sessão.  

forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo. 

Tronco de 
cartolina. 

Atividades 

“Jogo do 
espelho” 

Potencializar a 
capacidade de 

atenção; 
Promover o 
controlo da 

impulsividade. 

As crianças irão ser colocadas aos 
pares e irão decidir qual deles irá fazer 

de espelho. A criança que fizer de 
espelho terá de imitar o seu par. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Não é preciso 
material. 

10 min. 

“Palhinhas 
Loucas” 

Promover a 
cooperação; 

Potencializar o 
controlo da 

impulsividade; 
Promover o 
controlo da 
respiração; 
Promover a 
resolução de 
problemas. 

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. 

“Salva vidas” 

Promover a 
autoestima e o 

autoconhecimento; 
Promover a 

assertividade. 

As crianças sentam-se todas no 
centro da sala num espaço delimitado 
por uma corda que será o bote salva-

vidas. Como o bote não pode ter 
muitas pessoas irão ter de decidir um 
elemento que terá que abandonar o 

bote. Para tal cada um terá de dizer os 

Mediatização do 
diálogo; 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

1 Corda. 20 min. 
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motivos pelo qual deve ficar no bote e 
de seguida todos juntos decidem 

quem deve sair do bote.  
De seguida irão refletir sobre os 

factos que os levaram a tomar essa 
decisão e como saiu a pessoa se 

sentiu. 

Retorno à 
calma 

“Rola o 
Algodão” 

Promover o 
controlo da 
respiração; 

Potencializar a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 
corporal. 

A cada criança será distribuída uma 
bola de algodão. Após a distribuição 
das bolas as crianças terão que se 

colocar de gatas numa ponta da sala e 
colocar a bola no chão. O objetivo é 
mover a bola através da respiração, 
de forma controlada, até chegar à 

manta que estará na outra ponta da 
sala. Quando atingirem a manta 

podem deitar-se, fechar os olhos e 
escutar a música, ao mesmo tempo 
que vão tomando consciência das 

diferentes estruturas corporais. 

Instrução verbal. 

Mantas; 
Candeeiro; 

Música; 
7 Bolas de 
algodão.  

15 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 13                       25-01-2012 

(Elaborado pelas estagiárias de 1ºCiclo) 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 
Promover a 
organização 

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

Colocar as 
estagiárias de 

Fogueira em 
cartolina; 

18 min. 
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sequencial; 
Refletir sobre a 

semana;  
Potencializar o 

convívio entre os 
elementos do 

grupo. 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior. De seguida falaremos 

do trabalho de casa em que cada 
criança teve de ver como as pessoas 
reagiam quando recebiam elogios e 

descrever para partilhar. 
Por fim, faremos uma breve descrição 

do que serão as atividades desta 
sessão.  

forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo. 

Tronco de 
cartolina. 

Atividades 
“O Polícia e o 

Ladrão” 

Atividade escolhida 
pelas crianças 

como recompensa 
pelo bom 

comportamento; 
Potencializar as 
capacidades de 

atenção e 
concentração. 

É distribuído um cartão a cada 
criança, contendo personagens 

diferentes (polícia, ladrão, salvador, 
vítimas). Ao som de uma música irão 
circular pela sala. O ladrão terá que 
matar as vítimas (piscando o olho a 

cada uma delas) e, quando conseguir 
matar todas, terá que fugir até à porta. 
O polícia terá que apanhar o ladrão, 

ou seja, tem que dizer que está preso 
antes que as vítimas morram todas, 
apenas quando tiver a certeza de 
quem é o ladrão. O salvador tem o 

dever de ressuscitar as vítimas, 
atirando-lhes discretamente um beijo. 

As vítimas, quando vêm o ladrão a 
piscar-lhes o olho, terão que se sentar 
no chão sem mostrar quem é o ladrão. 

Quando são salvas pelo salvador, 
levantam-se e recomeçam o jogo, 

tendo o cuidado de não revelar quem 
as salvou. O polícia não pode morrer, 
no entanto o salvador pode ser vítima 

do ladrão. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Cartões; Música 20 min. 
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“Aqui vai o 
lenço” 

Atividade escolhida 
pelas crianças 

como recompensa 
pelo bom 

comportamento; 
Potencializar as 
capacidades de 

atenção e 
concentração. 

As crianças formam uma roda, 
sentadas. Fora dela, outra criança tem 
um lenço na mão e coloca-o atrás de 
um dos jogadores, sem que este se 

aperceba. Depois, a criança que 
descobrir o lenço nas suas costas tem 

de correr atrás daquela que pôs o 
lenço. Se não a apanhar, ela ocupa o 

seu lugar na roda. Se a criança for 
apanhada ou não descobrir o pano 

atrás das costas é considerada a pata 
choca e vai para o meio da roda. A 

pata choca é substituída quando outra 
criança fica na mesma situação. A 

pata choca pode roubar o lenço depois 
de colocado atrás de uma das 

crianças da roda, tentando apanhar a 
criança que pôs lá o lenço. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Lenço 20 min. 

Retorno à 
calma 

“Cada vez 
mais devagar” 

Descontração 
muscular; 

Descontração das 
atividades mentais. 

As crianças vão-se movimentando ao 
som de uma música calma. 

Posteriormente é pedido que os 
realizem cada vez mais lentamente. 
De seguida deslocar-se-ão para as 
mantas, muito lentamente, primeiro 
em pé, passando pela posição de 

gatas e pelo rastejar. Quando 
chegarem às mantas, deitar-se-ão. 

Instrução verbal. 
Mantas; 

Candeeiro; 
Música. 

10 min. 



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

2011-2012 

33 
 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

20 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 14                       18-01-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e o comportamento 

que tiveram na sessão. Por fim, 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 
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Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do 
grupo. 

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

no grupo. 

Atividades 

“Batalha dos 
índios” 

Promover a 
Descontração; 

Fomentar a Coesão 
de grupo. 

As crianças irão ser divididas em dois 
grupos. Cada grupo será uma tribo de 
índios que terão de fazer uma batalha 
entre eles através de danças tribais. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Música. 10 min. 

“Diverte-te a 
aprender” 

Promover o 
trabalho em equipa; 

Promover a 
cooperação. 

Os mesmos grupos da atividade 
anterior escolhem uma peça e 

colocam no início do tabuleiro. Cada 
grupo lança os dados para ver 

quantas casas pode andar para a 
frente. Em cada casa irão ter de 

realizar atividades diferentes (mímica, 
mímica no corpo do outro, pergunta, 
autoconhecimento e desenho). Caso 

não realizem a atividade ou a realizem 
de maneira desadequada o grupo fica 

uma vez sem jogar. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Tabuleiro de jogo; 
Cartões; 
2 Dados; 
Peões. 

35 min. 

Retorno à 
calma 

“Massagem 
facial” 

Potencializar a 
consciencialização 

dos músculos 
faciais; Promover a 

descontração 
muscular. 

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, sentido as diferenças nos 

seus músculos faciais. 

Instrução verbal. 
Mantas; 

Candeeiro; 
Música.  

15 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 15                       8-02-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 
Promover a 
organização 

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

Colocar as 
estagiárias de 

Fogueira em 
cartolina; 

13 min. 
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sequencial; 
Refletir sobre a 

semana;  
Potencializar o 

convívio entre os 
elementos do 

grupo. 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e o comportamento 

que tiveram na sessão. Por fim, 
faremos uma breve descrição do que 

serão as atividades desta sessão.  

forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo. 

Tronco de 
cartolina. 

Atividades 

“Jogo das 
mãos” 

Promover a 
capacidade de 

atenção. 

Em círculo, as crianças irão colocar as 
mãos alternadas com os colegas do 

lado esquerdo e direito. Cada criança, 
na sua vez, irá bater com a palma da 

mão no chão num sentido inicialmente 
definido. Se baterem uma vez a 

corrente continua no mesmo sentido, 
se baterem duas muda o sentido da 

corrente. Quem errar tira a mão.  

Instrução verbal; 
Demonstração. 

 
 

Nenhum  10 min.  

“Pirâmide das 
latas” 

Promover a 
cooperação e a 

coesão do grupo. 
Promover a 
resolução de 
problemas. 

Divide-se o grupo em duas equipas. 
Cada equipa terá 6 latas dentro de um 
arco que deverá transportar para outro 

arco formando uma pirâmide. Para 
transportar as latas usarão as cordas 
atadas a um elástico. Ganha a equipa 

que conseguir construir a pirâmide 
mais rapidamente.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

12 Latas; 
8 Cordas; 

2 Elásticos; 
4 Arcos. 

20 min. 

“Cadeiras em 
cadeia” 

Promover a 
cooperação;  
Promover a 
resolução de 
problemas; 

Potencializar a 
comunicação não-

verbal. 

Cada criança irá agarrar uma 
cadeira e dirigir-se para o lugar da 

sala que desejar. Após estarem todas 
distribuídas, as crianças devem-se 
colocar em cima das cadeiras e em 

silêncio devem organizar as cadeiras 
em fila. Para isso não podem colocar 

os pés no chão nem arrastar as 
cadeiras.   

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Cadeiras. 15 min. 
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Retorno à 
calma 

“Passeio da 

Bastão” 

Promover 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. 

15 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 16                       15-02-2012 

(Elaborado pelas estagiárias de 1ºCiclo) 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada “Meninos à Organização do As crianças entram na sala e sentam- Instrução verbal; Fogueira em 2 min. 
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volta da 
fogueira” 

grupo; 
Cumprir regras 

sociais. 

se no nos “bancos” de madeira que 
delimitam um círculo em volta de uma 

fogueira. 

Divisão das 
estagiárias por 

diferentes pontos 
do circuito. 

cartolina. 
Bancos de 
Cartolina.  

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior. De seguida falaremos 

do trabalho de casa em que cada 
criança teve de ver como as pessoas 
reagiam quando recebiam elogios e 

descrever para partilhar. 
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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

8 min. 

Atividades 

“O Macaco” 

Potencializar as 
capacidades de 

atenção e 
concentração; 
Potencializar o 

convívio entre os 
elementos do 

grupo. 

Depois de escolhido um que será o 
“macaco”, chama-se o de fora para 

começar o jogo. Todos iniciam 
fingindo coçar o ombro 

esquerdo com a mão direita. O 
“macaco” deve ir, a cada momento, 
mudando o gesto e todos os outros 

passam a imitá-lo na nova atitude sem 
deixar 

perceber quem é ele. O que está no 
centro procura descobrir quem é o 

macaco. Ganha se adivinhar e escolhe 
outro para recomeçar o jogo. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Música 20 min. 

“Sem falar” 

Potencializar as 
capacidades de 

atenção e 
concentração; 
Expressão de 

O grupo é dividido em duas 
equipas, de 4 elementos cada. Cada 

equipa terá que representar duas 
situações através de gestos, sem 

falar. Para tal, cada equipa subdivide-

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Papéis com as 
situações a 
representar 

20 min. 



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

2011-2012 

39 
 

sentimentos; 
Comunicação não-

verbal. 

se. Um elemento fica fora da sala, 
enquanto outro lê uma frase e 

representa-a aos restantes. Por sua 
vez, esses terão que representar o 

que viram ao colega que ficou fora da 
sala, sem poderem falar uns com os 

outros. O colega que ficou de fora terá 
que adivinhar a frase. No final, os dois 
colegas dizem aquilo que pensam que 

representaram. A outra equipa 
também pode tentar adivinhar. 

De seguida, a segunda equipa faz a 
atividade da mesma forma. 

“Refletir” 
Potencializar a 
capacidade de 

reflexão. 

Após realizarem a atividade 
anterior, as crianças irão refletir sobre 

esses sentimentos. 
Instrução verbal. 

Não é necessário 
material 

10 min. 

Retorno à 
calma 

“Robô 
avariado” 

Descontração 
muscular; 

Descontração das 
atividades mentais. 

As crianças representam robôs e vão-
se movimentando ao som de uma 

música calma. Posteriormente é dito 
que se estão a avariar várias partes do 

corpo (primeiro as pernas, braços, 
cabeça). Quando ficarem imóveis é 
pedido que se deitem nas mantas e 

que continuem a ouvir a música.  

Instrução verbal. 
Mantas; 

Candeeiro; 
2 Músicas. 

10 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

20 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 17                       29-02-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e o comportamento 

que tiveram na sessão. Por fim, 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 
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Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do 
grupo. 

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

no grupo. 

Atividades 

“Puxa a 
corda” 

Fomentar a relação 
entre pares; 
Promover a 

Descontração. 

As crianças dividem-se em dois 
grupos. Cada grupo segura de um 
lado da corda que tem um lenço no 

meio. O grupo que conseguir puxar a 
corda para o seu lado ganha.  

Instrução verbal. 
Corda; 
Lenço.  

5 min.  

“Campo 
minado” 

Desenvolver a 
memória visual; 

Promover a 
capacidade de 

atenção e 
concentração; 
Potencializar o 

controlo da 
impulsividade. 

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 
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. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cordas; 
Mapa da grelha 

minada. 
20 min. 

“Bomba 
relógio” 

Promover a 
cooperação e a 

coesão do grupo;  
Desenvolver a 
resolução de 
problemas. 

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 
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 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

2 Garrafas; 
Cordas; 
2 baldes. 

20 min. 
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ambas as tarefas será a equipa 
vencedora. 

Retorno à 
calma 

“O urso” 
Promover a 

descontração 
muscular. 

As crianças andam pela sala como se 
fossem um urso e conforme a história 
que as estagiárias vão contando, vão 

representar essas ações. 

Instrução verbal. Mantas; 
Música. 

15 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 

 

 

Casa da Fonte – Sessão nº 18                       07-03-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada “Meninos à Organização do As crianças entram na sala e sentam- Instrução verbal; Fogueira em 2 min. 
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volta da 
fogueira” 

grupo; 
Cumprir regras 

sociais. 

se no nos “bancos” de madeira que 
delimitam um círculo em volta de uma 

fogueira. 

Divisão das 
estagiárias por 

diferentes pontos 
do circuito. 

cartolina. 
Bancos de 
Cartolina.  

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e o comportamento 

que tiveram na sessão. 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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 

Atividades 

“Senhor 
Doutor” 

Fomentar a relação 
entre pares. 

As crianças irão colocar-se em círculo 
de mãos dadas. Uma delas terá que 
sair da sala para que as outras se 

enrolem, emaranhando-se, sem soltar 
as mãos. Quando regressar a sala, a 

criança terá que tentar colocar os 
colegas na posição inicial sem que 

eles larguem as mãos.  

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Nenhum.  10 min.  

“Amnésia” 

Promover a 
capacidade 
empática; 

Promover a 
expressão de 
sentimentos; 

Cada criança irá retirar um cartão sem 
ver o nome que lá está escrito. De 
seguida a estagiária irá colar esse 
cartão na testa da criança que terá 

que falar com os outros colegas para 
obter pistas sobre a pessoa que está 
no cartão, para que consiga identificá-

la. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cartões com 
nomes das 
crianças; 

Saco; 
Fita-cola. 

20 min. 

“Vólei de 
Pano” 

Promover a 
resolução de 
problemas; 

Serão formadas duas equipas. A cada 
elemento da equipa será entregue um 

pano que terá que ser usado para 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

7 Panos; 
Corda; 
Bola. 

15 min. 
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Promover a 
cooperação; 

passar a bola entre eles e por cima da 
corda que divide os dois campos de 

vólei. Para este jogo vigoram as 
regras do vólei. 

Retorno à 
calma 

“Baloiço na 

Manta” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Potencializar a 

confiança no outro; 

As crianças irão segurar numa manta, 
e à vez, vão se deitando deixando-se 

embalar pelos suaves movimentos 
que os colegas irão realizar. Quando 
saírem da manta irão deitar-se noutra 
manta que estará no chão, fecharão 
os olhos e tomarão consciência das 

diferentes partes do corpo. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Mantas; 
Candeeiro; 

Música. 

15 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 
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Casa da Fonte – Sessão nº 19                       14-03-2012 

(Elaborado pelas estagiárias do 1ºCiclo) 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da sessão 
anterior. De seguida falaremos do 

trabalho de casa em que cada criança 
teve de ver como as pessoas reagiam 
quando recebiam elogios e descrever 

para partilhar. 
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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

18 min. 

Atividades 

“O meu gesto” 

Potencializar a 
expressão 
corporal; 

potencializar a 
capacidade de 
memorização. 

As crianças irão colocar-se em círculo, 
em pé, e cada uma terá que dizer o 

seu nome e um gesto que a 
caracterize. A criança seguinte terá 

que repetir esse gesto e terá que fazer 
o seu gesto característico e assim 

sucessivamente. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

___ 5 min. 

“Sim e Não” 

Promover a 
expressão de 
sentimentos; 

Potencializar a 

Ao som de uma música as crianças 
circulam pela sala tendo que expressar 

primeiramente com o seu corpo a 
palavra “sim”; ao som de outra música 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Música 10 min. 
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expressão corporal as crianças terão, também com o seu 
corpo, que expressar a palavra “não”; 

ao som de uma terceira música as 
crianças poderão optar por expressar a 

palavra “sim” ou “não”. 

“Dançar com 
os outos” 

Promover as 
relações de 

confiança entre os 
pares; 

Potencializar a 
expressão corporal 

Ao som de uma música as crianças 
irão dançar, caminhando pela sala. 

Primeiramente terão que estabelecer 
contacto visual com algum colega; em 

seguida só podem caminhar 
mantendo-se em contacto com o corpo 
de algum colega; por último irão dançar 

a pares, sendo que um deles fica de 
olhos fechados e o outro guia-o. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Música 10 min 

“A máquina” 

Promover a noção 
de 

sequencialidade; 
Potencializar a 

expressão corporal 
e a criatividade 

As crianças terão que expressar um 
ritmo com o seu corpo, sendo que uma 
delas começa e as outras irão juntar-se 

por forma a realizar uma espécie de 
uma máquina apenas com sons 

criados a partir do seu corpo. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
____ 10 min. 

Retorno à 
calma 

“Vamos 
pintar” 

Promover a 
integração das 

atividades 
realizadas 

anteriormente; 
Potencializar a 

representação do 
vivenciado 

Nesta atividade as crianças irão 
representar por desenhos aquilo que 

sentiram durante esta sessão. No final, 
quando todos tiverem terminado, cada 

um fala um pouco sobre aquilo que 
procurou transmitir. 

Instrução verbal. 

Folhas;  
Canetas; Lápis de 

cor; 
Música. 

15 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina; 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras. 

 

20 min. 

 

 

Casa da Fonte – Sessão nº 20                       21-03-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e o comportamento 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 
com as crianças de 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 
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semana;  
Potencializar o 

convívio entre os 
elementos do 

grupo. 

que tiveram na sessão. Por fim, 
faremos uma breve descrição do que 

serão as atividades desta sessão.  

modo a harmonizar 
no grupo. 

Atividades 

“Labirinto” 

Promover a relação 
entre pares; 
Promover a 

Descontração. 

As crianças ficarão em círculo. À vez, 
as crianças irão carregar o tabuleiro e 
ao ouvirem o sinal de partida, iniciam 

a corrida 
por entre os colegas, entrando e 
saindo do círculo. Retornando ao 

ponto 
de partida, passarão o tabuleiro a 

outra criança que irá fazer o mesmo, e 
assim sucessivamente, até que todos 

tenham participado. Ganha quem 
demorar menos tempo a fazer o 
percurso sem deixar cair água. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Tabuleiro; 
Copo;  
Água.  

10 min.  

“Escolhe por 
mim” 

Desenvolver a 
capacidade 
empática; 

Promover a 
cooperação. 

As crianças serão divididas em duas 
equipas. A cada equipa será entregue 
uma folha onde terão que escrever 5 
perguntas que gostariam que a outra 
equipa respondesse e uma tarefa que 
gostariam que ela realizasse. No final, 

a estagiária irá dizer que quem irá 
realizar o proposto é a própria equipa, 
focando a sua atenção nas reações 

das crianças, promovendo uma 
reflexão sobre o que desejamos aos 
outros e como nos sentimos quando 

acontece connosco. As tarefas 
propostas pelos dois grupos serão 
realizadas por todas as crianças. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Folhas;  
Canetas. 

20 min. 
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“Caixa 
Surpresa” 

Promover a 
autoestima e o 

autoconhecimento; 
Desenvolver a 

competência social 
– dar um elogio. 

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. 

15 min. 

Retorno à 
calma 

“Vaguear pelo 

Mundo” 

Promover a 
descontração 

muscular.  
Promover a 

criatividade e a 
expressão corporal. 

As crianças irão circular pela sala 
enquanto ouvirão uma história lida 

pela estagiária, expressando 
corporalmente as diferentes 

emoções/situações que irão sendo 
descritas. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Mantas; 
Candeeiro; 

Música. 

15 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 
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Casa da Fonte – Sessão nº 21                       11-04-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e o comportamento 

que tiveram na sessão. 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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 

Atividades 

“Canção com 
gestos” 

Fomentar a relação 
entre pares; 
Promover a 

descontração; 
Potencializar a 

comunicação não-
verbal. 

As crianças, em grupo, irão “cantar” 
uma música usando apenas gestos 

que se associem ao ritmo e à letra da 
música, realizando uma coreografia 

pensada por elas.  

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Música.  10 min.  

“Corpo de 
Gesso” 

 Potencializar a 
comunicação não-

verbal; 

Em pares, as crianças irão representar 
no corpo do colega um 

sentimento/acção, que ele terá que 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Nenhum. 20 min. 
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Potencializar a 
reflexão sobre as 
dificuldades de 

compreensão do 
outro.  

adivinhar assim como os restantes 
elementos do grupo.  

“Caixa 
Surpresa” 

Promover a 
autoestima e o 

autoconhecimento; 
Promover a 

competência social 
– dar um elogio. 

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. 

15 min. 

Retorno à 
calma 

“Corpo em 

movimento” 

Promover a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 
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. 

15 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 22                       18-04-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos 

do circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 

Colocar as 
estagiárias de 

forma intercalada 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 

13 min. 
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Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do 
grupo. 

sessão anterior e o comportamento 
que tiveram na sessão. Por fim, 

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

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo. 

cartolina. 

Atividades 

“Zip-Zap” 

Promover a 
capacidade de 

atenção e 
concentração. 

As crianças estarão dispostas em 
círculo e uma começará por fazer um 
movimento, dirigido a outra criança, 
dizendo “zip”(esquerda/direita) ou 

“zap”(frente). Essa criança terá que 
enviar esse movimento a outro colega 
dizendo “zip” ou “zap”, ou defender-se 

do movimento do colega, dizendo 
“boing” enquanto faz um “escudo” com 
os braços. Conformem forem errando, 

vão saindo da roda. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Não é necessário 
material.  

10 min.  

“De mãos 
atadas” 

 Potencializar a 
resolução de 
problemas; 
Promover a 
cooperação; 

Fomentar a relação 
entre pares. 

As crianças serão divididas em dois 
grupos. Cada grupo estará com os pés 

atados e terá de percorrer um 
percurso para transportar duas bolas. 

Após terem chegado ao fim do 
percurso, voltam para trás e realizam 
o mesmo percurso para transportar 
dois sacos de areia, estando com as 
mãos e os pés atados. O grupo que 

terminar primeiro irá ler uma situação 
problema para o outro grupo 

responder e de seguida darem 
também a sua opinião.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

4 Arcos; 
2 

Paralelepípedos; 
4 Bastões; 
6 Cadeiras; 

4 Bolas; 
4 Sacos de areia; 

1 Situação 
problema. 

20 min. 

“Prós e 
contras” 

Promover o 
controlo da 

agressividade e da 

As crianças serão divididas em dois 
grupos. Cada grupo irá pensar numa 
atividade para realizarem na sessão 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Não é necessário 
material. 

15 min. 
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frustração; 
Promover a 

assertividade. 

seguinte. Após os grupos terem 
escolhido a atividade irão explica-la e 
defender a sua escolha. No final, os 

grupos terão de chegar a um 
consenso pois só uma atividade será 

escolhida. 

Retorno à 
calma 

“Energias 

corporais” 

Promover a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 
corporal. 

As crianças irão deitar-se nas mantas 
e fecharão olhos. De seguida irão 

pensar numa situação que as tenha 
deixado frustradas durante a semana, 
e posteriormente, irão pensar numa 

imagem positiva, sentindo a libertação 
das tensões no corpo. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Mantas; 
Música. 

15 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá 

falar e no final a última pessoa põe o 
tronco na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de 
forma intercalada 

com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 
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Casa da Fonte – Sessão nº 23                       14-03-2012 

(Elaborado pelas estagiárias do 1ºCiclo) 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos do 

circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina.  

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da sessão 
anterior. De seguida falaremos do 

trabalho de casa em que cada criança 
teve de ver como as pessoas reagiam 
quando recebiam elogios e descrever 

para partilhar. 
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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

18 min. 

Atividades 
“O Polícia e o 

Ladrão” 

Atividade escolhida 
pelas crianças 

como recompensa 
pelo bom 

comportamento; 
Potencializar as 
capacidades de 

atenção e 
concentração. 

É distribuído um cartão a cada criança, 
contendo personagens diferentes 

(polícia, ladrão, salvador, vítimas). Ao 
som de uma música irão circular pela 

sala. O ladrão terá que matar as 
vítimas (piscando o olho a cada uma 

delas) e, quando conseguir matar 
todas, terá que fugir até à porta. O 

polícia terá que apanhar o ladrão, ou 
seja, tem que dizer que está preso 

antes que as vítimas morram todas, 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Cartões; Música 20 min. 
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apenas quando tiver a certeza de 
quem é o ladrão. O salvador tem o 

dever de ressuscitar as vítimas, 
atirando-lhes discretamente um beijo. 

As vítimas, quando vêm o ladrão a 
piscar-lhes o olho, terão que se sentar 
no chão sem mostrar quem é o ladrão. 

Quando são salvas pelo salvador, 
levantam-se e recomeçam o jogo, 

tendo o cuidado de não revelar quem 
as salvou. O polícia não pode morrer, 
no entanto o salvador pode ser vítima 

do ladrão. 

“Mata” 

Facilitar a relação 

entre os pares e as 

figuras de 

autoridade; 

Promover o 

controlo da 

agressividade e da 

frustração. 

 

São formadas duas equipas; Cada 
equipa irá escolher uma criança que 

representa o piolho. O piolho ficará no 
final do campo da equipa adversária. O 

objetivo é matar os elementos da 
equipa contrária há exceção do seu 

piolho. Antes de as crianças poderem 
matar os adversários têm que passar a 

bola por todos os elementos da sua 
equipa. Só podem matar lançando a 
bola abaixo da cintura do colega e 
regulando a força de modo a não o 
magoar; se tal acontecer, entra uma 

pessoa para a equipa contrária.  

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Bolas. 15 min. 

“A loja do 
feiticeiro” 

Promover a 

assertividade. 

Cada estagiária representa uma 
feiticeira e ficam em espaços diferentes 

de modo a representar 4 lojas. As 
crianças irão se dirigir a uma das lojas, 
aos pares, e irão pedir qualidades que 

precisem (ex.: saúde, beleza, 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Chapéus. 10 min. 
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inteligência) e em troca têm que dar 
qualidades que tenham em excesso, 
ou seja, pedem algo que melhore os 

seus defeitos e oferecem as suas 
qualidades.  

Retorno à 
calma 

“Um dia no 
jardim 

mágico” 

Descontração 
muscular; 

Descontração das 
atividades mentais; 

Promover a 
consciência a 

corporal; 
Consciencializar a 

respiração; 
Promover a 

concentração; 
Expressão 
corporal. 

Os sujeitos estarão na posição de pé e 
serão cobertos com um lençol, dando a 
ideia de que estão deitados na cama. 
Serão efetuados alguns movimentos 

com o lençol, por parte dos terapeutas, 
dando a ideia que é hora de começar a 

levantar. Ser-lhes-á sugerido que se 
espreguicem, alongando os vários 

segmentos corporais, desde os braços 
até às pernas, à medida que se 
deslocam pela sala terapêutica. 

Quando alongarem os segmentos 
terão de inspirar fundo, inspirando à 

medida que soltam o movimento. 
Por fim, os sujeitos terão de imaginar 
que estão a lavar as várias partes do 
seu rosto, massajando-as como se 

estivessem a passar água pelas 
mesmas. 

O terapeuta irá indicar aos sujeitos que 
estes irão partir para uma aventura, 

fora da sua casa. Estes irão em 
direção a uma floresta perto da sua 

casa, onde é perigoso andarem 
sozinhos, pelo que têm de ser 

silenciosos para ninguém os ver. 
Quando ouvirem sons de madeira a 

partir, têm de parar de se 

Instrução verbal Lençol. 20 min. 
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movimentarem, ficando imóveis. 
Passados 5 segundos podem voltar a 

movimentar-se. 
Depois de andarem durante algum 
tempo, deparam-se com um mundo 
totalmente diferente, onde todos são 
animais que estão constantemente a 
mudar, alterando a estrutura corporal, 

a forma como se deslocam, etc. 
Os sujeitos irão colocar-se de gatas, 
com as costas direitas, fazendo de 

conta que são um gato, onde terão de 
realizar inspirações e expirações à 
medida que dobram as costas e as 

esticam, respetivamente (3 repetições). 
Em seguida, o gato espreguiça-se, 

fazendo com que as nádegas toquem 
nos calcanhares e a testa no chão, 

voltando a posição inicial (2 
repetições). 

Os animais transformam-se e agora 
são cobras. Irão deitar-se de decúbito 

ventral, apoiando os antebraços no 
chão enquanto elevam o tronco, em 4 
tempos, como se fossem uma cobra a 

levantar a cabeça, esticando os 
braços, sem nunca tirar o umbigo do 
chão, voltando a baixar em 4 tempos. 

As cobras agora tornam-se em rãs. Os 
sujeitos encontram-se de pé, com os 

pés afastados e, lentamente, irão fletir 
as pernas até tocarem com as palmas 
das mãos no chão. Em seguida irão 
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voltar à posição vertical (5 repetições). 
Por fim os animais transformam-se em 
ursos. Os sujeitos afastam as pernas à 
largura dos ombros, dobram o tronco 

de forma a tocar com as mãos no 
chão, fletindo as pernas se necessário 

para não causar tensões. 
Como os animais andaram muito, 

agora estão cansados. Na posição de 
decúbito dorsal, metem as mãos sobre 

a barriga e vão fazer respirações 
longas e profundas para sentirem as 

suas barrigas a encherem de ar. 
Tomam então atenção sobre as várias 
partes do corpo que estão em contacto 
com o solo. Lentamente vão abrindo os 

braços e as pernas, esticando-se no 
chão, de forma a ficarem ainda mais 

confortáveis. Depois, lentamente 
começam a virar-se de barriga para 

baixo, voltando a sentir os pontos que 
estão em contacto com aquela relva. 

Depois de se sentirem mais 
descontraídos, vão começar a puxar o 
tronco para os calcanhares, imitando 
um caracol, ficando com as nádegas 

sobre os calcanhares. 
Lentamente, vão colocando as plantas 

dos pés no chão, e desenrolando o 
tronco calmamente, sendo a cabeça a 

última parte a desenrolar. 
Quando se encontrarem na posição de 

pé, vão fechar os olhos e realizar 
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alguns alongamentos e movimentos 
livres. A seguir a estes movimentos, 

começam a esfregar os olhos 
calmamente e, quando os abrem, 

percebem que ainda estavam na sua 
cama, e tudo não tinha passado de um 

sonho muito agradável. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento 

e respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

20 min. 

 
 

Casa da Fonte – Sessão nº 24                       09-05-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 

As crianças entram na sala e sentam-
se nos “bancos” de cartolina que 

delimitam um círculo em volta de uma 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
2 min. 
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sociais. fogueira. diferentes pontos 
do circuito. 

Cartolina. 

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, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 
sessão anterior e o comportamento 

que tiveram na sessão. 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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 

Atividades 

“Bingo dos 
sentimentos” 

Potencializar a 
expressão e 

compreensão de 
sentimentos. 

As crianças serão divididas 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. 

15 min. 

“Concurso de 
beleza” 

Promover a 
autoestima e o 

autoconhecimento. 

À vez, cada criança irá desfilar na 
passerelle enquanto irá enumerar 

algumas coisas que não gosta em si. 
No final do desfile, o restante grupo irá 

fazer a sua avaliação da criança, 
dizendo qualidades desta 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

2 Mantas. 15 min. 

“Como 
respondia” 

Promover a 
capacidade 
empática. 

Nesta atividade as crianças vão 
assumir dois papéis, o de fantoche e o 

de quem controla o fantoche. A 
criança 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 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Não é necessário 
material. 

15 min. 
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colega que está a controlar iria 
responder. A criança 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. As 
crianças vão trocando de modo a 
todos serem o fantoche e todos 

controlarem o fantoche. 

Retorno à 
calma 

“Banho de 
Sol” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover 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. 

15 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 à volta da 
fogueira 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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento e 

respetivas 
figuras; 

Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min. 
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Casa da Fonte – Sessão nº 23                       14-03-2012 

(Elaborado pelas estagiárias do 1ºCiclo) 

Momento da 

Sessão 
Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 

“Meninos à 

volta da 

fogueira” 

Organização do 

grupo; 

Cumprir regras 

sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-

se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 

fogueira. 

Instrução verbal; 

Divisão das 

estagiárias por 

diferentes pontos do 

circuito. 

Fogueira em 

cartolina. 

Bancos de 

Cartolina. 

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, vamos 

falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da 

sessão anterior. De seguida falaremos 

do trabalho de casa em que cada 

criança teve de ver como as pessoas 

reagiam quando recebiam elogios e 

descrever para partilhar. 

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. 

Fogueira em 

cartolina; 

Tronco de 

cartolina. 

18 min. 

Atividades “Anónimo” 

Promover a empatia; 

Melhorar a 

autoestima; 

Promover a 

resolução de 

problemas e a sua 

concretização através 

de atividades 

Cada elemento do grupo escreve no 

papel um problema da sua vida que 

queira ver resolvido. Aleatoriamente 

será escolhido um problema e, depois 

de as estagiárias lerem, as crianças 

terão que propor em conjunto uma 

maneira de o resolver. Quando 

chegarem a um consenso, essa 

Instrução verbal; 

Feedback verbal. 

Folhas; 

Canetas. 
25 min. 
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teatrais; Potencializar 

a expressão de 

sentimentos. 

resolução será representada. Todos os 

problemas serão discutidos. 

“Banco de 

Jardim” 

Potencializar a 

expressão de 

sentimentos; 

Identificar os 

sentimentos/emoções 

do eu e do outro 

Duas cadeiras, costas a costas. Os 

indivíduos encontram-se de passagem 

num jardim, ao longo do seu dia e é-

lhes dada uma situação que ocorreu 

momentos antes na sua vida. Os 

indivíduos vão ter de utilizar, ou não, o 

banco do jardim para experienciar o 

sentimento através de 

comportamentos não verbais. As 

situações são dadas pelo facilitador. 

Instrução verbal; 

Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cadeiras 10 min. 

 
“Completar a 

imagem” 

Potencializar a 

expressão de 

sentimentos; 

Identificar os 

sentimentos/emoções 

do eu e do outro 

Duas pessoas começam por dar um 

aperto de mão e congelam. Outra 

pessoa entra para o lugar de uma 

delas. O grupo discute que história 

está ali presente. Outra pessoa 

substitui o individuo que se encontra 

na “imagem” à mais tempo. O grupo 

discute novamente que história poderá 

representar aquela imagem. Os 

indivíduos deverão adotar sempre 

novas posturas e posições. Podem 

adicionar-se mais quem um individuo à 

vez. 

Instrução verbal; 

Demonstração; 

Feedback verbal 

- 10 min. 

Retorno à 

calma 

“Uma viagem 

de balão” 

 

Ativação muscular; 

As crianças vão dar um passeio pela 

praia. No entanto, têm que ser 
Instrução verbal 

Lençol; Folhas; 

Canetas; 6 
10 min. 
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Desenvolver o 

equilíbrio; Melhorar a 

atividade simbólica; 

Promover a 

associação de ideias; 

Aumentar a 

criatividade; 

Desenvolver a 

visualização e a 

concentração; 

Consciencialização 

do estado tónico; 

Indução de um 

estado de calma 

geral 

cuidadosas porque, como ninguém 

gosta de ter areia nos pés, têm que 

andar todos em bicos dos pés. 

Seguindo as orientações da estagiária, 

espreguiçam-se e tentam tocar o sol 

que está tão alto e brilhante sobre o 

céu. 

Entretanto, o terapeuta avista ao fundo 

algumas rochas e as crianças têm que 

saltitar de rocha em rocha, 

equilibrando-se. Quando passam por 

todas as rochas, encontram um balão 

de ar quente, aterrado na praia. 

A estagiária pergunta se querem 

espreitar e ouve a resposta das 

crianças. Quem quiser pode viajar e 

quem não quiser fica na praia a 

observar as restantes crianças na sua 

viagem de balão. 

O balão está pronto para partir em 

viagem! Então, as crianças sentam-se 

costas com costas, duas a duas e a 

estagiária dá ordem de partida. Para o 

balão levantar voo, têm que tirar os 

pesos de dentro do balão. E 

entretanto, já estão no ar! Olham para 

baixo: “já vêem as pessoas a ficar 

cubos. 
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mais pequenas? As casas parecem 

formigas? Será que é possível ver 

animais, flores? E o mar? Os grãos da 

areia?” 

As crianças recebem cada uma uma 

folha e um lápis onde está escrito 

“viagem de balão” no centro da folha. 

No tempo definido, eles devem 

escrever aquilo que imaginam que 

vêem lá em baixo (campo lexical). 

Findo o tempo concedido, pede-se a 

alguns que falem do que escreveram. 

OH oohh! Há um problema! As 

crianças não sabem como descer… “O 

que acham que deve ser feito? 

Chamar a atenção das pessoas lá em 

baixo? Mas como? 

Como estão muito longe do chão, o 

mais certo é não nos ouvirem, mesmo 

que gritemos.” 

Em vez de se gritar, pode-se fazer 

sons com o próprio corpo. Ninguém 

pode gritar, todos têm que fazer muito 

barulho. 

“Estão quase, é isso mesmo! 

Continuem, estão cada vez mais perto! 

Agora sim, estamos quase sobre a 

areia! É isso mesmo, não parem! 

Aterraram!” 



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

2011-2012 

67 
 

Depois de aterrar, como estiveram 

tanto tempo apertados naquele balão 

de ar quente, têm que se esticar para 

recuperar a forma. Andam 

calmamente, movimentando todos os 

segmentos. 

Descansam então do passeio e da 

viagem de balão. 

“Será que estão a sentir-se realmente 

mais cansados? Ou pelo contrário, 

sentem-se mais leves porque correu 

tudo bem durante a viagem? O corpo 

gostou de voar? Ou ia preferir ter 

ficado a apanhar banhos de sol? Ou 

de água? Sintam o corpo a tocar na 

areia. Desde os pés, passando pelas 

pernas, pela barriga, pelas mãos, 

pelos braços, até à cabeça.” 

O sol está a pôr-se. Preparam-se para 

espreguiçar, devagarinho, e levantar. 

O dia de praia terminou. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 

capacidade de 

memorização e 

sequencialização; 

Expressar a sua 

vivência pessoal; 

Autoavaliação do 

comportamento. 

Todos sentados em roda à volta da 

fogueira 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. 

De seguida preenchem as fichas de 

avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 

o caminho até à saída. 

Instrução verbal; 

Colocar as 

estagiárias de forma 

intercalada com as 

crianças de modo a 

harmonizar no 

grupo; 

Feedback verbal. 

Fogueira em 

cartolina; 

Tronco de 

cartolina. 

Tabela de 

avaliação do 

comportamento 

e respetivas 

figuras; 

Fichas de 

avaliação da 

sessão; 

Canetas. 

15 min. 

 

 

Casa da Fonte – Sessão nº 26                         23-05-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos do 

circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Após todos estarem sentados, vamos 
falar sobre o que aconteceu durante a 

semana, sobre as atividades da sessão 

Colocar as 
estagiárias de forma 
intercalada com as 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 

8 min. 



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

2011-2012 

69 
 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

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. Apenas a pessoa que tiver o 

tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 

na fogueira. 

crianças de modo a 
harmonizar no 

grupo. 

cartolina. 

Avaliação Final  

SDQ – 
Strenghts and 

Difficulties 
Questionnaire 

Avaliação dos 
aspetos emocionais 
e comportamentais 

da criança. 

Todas as crianças receberão um 
questionário (SDQ), que irão preencher 
sozinhas ou com ajuda das estagiárias 

caso necessário. Deverão estar 
afastadas de modo a não existir 

contágio das respostas.  

Instrução verbal. 
 

4 
Questionários 

(SDQ);  
4 Canetas.  

10 min. 

Ficha de 
avaliação do 
Impacto do 
Programa 

Avaliação do 
Impacto do 
Programa. 

Todas as crianças receberão uma ficha 
de impacto que irão preencher 

sozinhas ou com ajuda das estagiárias 
caso necessário. Deverão estar 
afastadas de modo a não existir 

contágio das respostas. 

Instrução verbal. 

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

10 min. 

Atividades 
 

“Lidar com 
provocações” 

Diminuir os 
comportamentos 
agressivos e de 

frustração. 

As estagiárias irão dinamizar 
situações com ajuda de uma das 

crianças. Depois de cada dinamização 
as crianças vão analisar qual a melhor 
forma de responder perante ofensas e 

insultos. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Situações para 
dramatizar. 

20 min. 

“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 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Corda; 
Vendas. 

15 min. 
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vendas. Posteriormente terão que 
realizar outras formas geométricas 

indicadas pelas estagiárias.  

Retorno à 
calma 

“Poção 
mágica” 

Promover a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 
corporal. 

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

estagiária. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Mantas; 
Música. 

10 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 à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 
na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento 

e respetivas 
figuras; 

4 Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min 
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Casa da Fonte – Sessão nº 27                         30-05-2012 

 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

As crianças entram na sala e sentam-
se no nos “bancos” de madeira que 

delimitam um círculo em volta de uma 
fogueira. 

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos do 

circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 

Bancos de 
Cartolina  

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, vamos 
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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 

na fogueira. 

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

harmonizar no 
grupo. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

8 min. 

Avaliação Final  
“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 as crianças 

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

cada criança terá de dizer porque 
escolheu aquele canto. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Cartazes; 
Frases. 

15 min. 

Atividades 
 

“Fitos 
Humanos” 

Facilitar a relação 
entre os pares e as 

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

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Bola. 15 min. 
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figuras de 
autoridade. 

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

equipas frente a frente. Cada elemento, 
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. 

“Diverte-te a 
aprender” 

Estimular o 
comportamento 

verbal e não-verbal; 
Promover a 

competência social 
– dar um elogio. 

Os mesmos grupos da atividade 
anterior escolhem uma peça e colocam 

no início do tabuleiro. Cada grupo 
lança os dados para ver quantas casas 

pode andar para a frente. Em cada 
casa irão ter de realizar atividades 

diferentes (mímica, mímica no corpo do 
outro, pergunta, auto-conhecimento e 

desenho). Caso não realizem a 
actividade ou a realizem de maneira 
desadequada o grupo fica uma vez 

sem jogar. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Tabuleiro de 
jogo; 

Cartões; 
2 Dados; 
Peões. 

25 min. 

Retorno à 
calma 

“Voando na 
música” 

Promover a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 

As crianças irão interpretar uma 
história narrada pelas estagiárias, 

representando as ações descritas por 
esta.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Mantas; 
Música. 

10 min. 
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corporal. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

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

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. Apenas a pessoa que tiver o 
tronco de cartolina na mão poderá falar 
e no final a última pessoa põe o tronco 
na fogueira. 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.  
De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos 

terem preenchido as fichas percorrem 
o caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as 

estagiárias de forma 
intercalada com as 
crianças de modo a 

harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 
Tabela de 

avaliação do 
comportamento 

e respetivas 
figuras; 

4 Fichas de 
avaliação da 

sessão; 
Canetas. 

15 min 

 
 

 


