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Relatórios da Sessões 

 
Data: 12-10-2011                                                                                                 Sessão nº1 
Horário: 18h – 19h                                                         Local: Centro Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, 
Marília, An., Id., Br., Je., Ru. e Se.. 
 
Esta primeira sessão teve como objetivo a apresentação das estagiárias às crianças 
permitindo um melhor conhecimento de todo o grupo. 
Antes da sessão dirigimo-nos ao Centro Paroquial de Oeiras para prepararmos os 
materiais necessários para a realização desta primeira sessão. As crianças chegaram às 
18h junto com a Marília e as estagiárias Filipa e Maria. Quando entraram na sala foi-lhes 
pedido para se dirigirem aos bancos de cartolina à volta da fogueira para se sentarem. As 
crianças quando chegaram vinham alegres e curiosas sobre que atividades iriam realizar.  
Após todos estarem sentados passámos à nossa apresentação e à explicação do que 
faríamos durante a sessão e a estrutura do que vão ser as sessões de psicomotricidade 
ao longo deste ano. Durante a apresentação o Id. e o Br. mostraram-se agitados e 
ansiosos para participarem. Pelo contrário, a Je. mostrou-se bastante inibida.  
De seguida, passámos à atividade “balão dos nomes”. Nesta atividade as crianças 
estiveram um pouco irrequietas pedindo constantemente o balão não conseguindo 
esperar pela sua vez. No entanto, conseguiram atingir os objetivos pedidos e participar 
de forma ativa na atividade. O Id. ao longo da atividade sentava-se constantemente nas 
cadeiras o que destabilizava um pouco o grupo e em especial o An. que o imitava.  
A atividade seguinte foi a “salada de fruta” a qual foi uma das preferidas das crianças. 
Nesta atividade tiveram alguma dificuldade em relembrar qual a fruta que significava dizer 
o nome da pessoa da esquerda (laranja), da direita (maçã) ou do próprio (banana). Como 
quando uma das estagiárias dizia “salada de fruta” o grupo todo corria a trocar de lugar 
isto permitia que se conseguissem manter atentos nos momentos em que estavam 
parados, sendo assim a atividade onde foi possível um maior controlo do grupo. A Je. foi 
a primeira a ficar no centro da roda junto com uma das estagiárias, visto se ter mostrado 
um pouco inibida durante as atividades anteriores de forma a incentivá-la a participar 
mais nas atividades. Posteriormente ficou sozinha no centro até a altura de todos 
trocarem. Durante esta atividade nas alturas em que tinham que correr pela sala o Id. e o 
Br. atiraram-se para o chão e o Se. imitou-os tendo tanto as estagiárias como a Marília de 
levantá-los do chão.  
De seguida realizamos o “quente e frio das regras” para assim todos juntos definirmos 
quais as regras da sala. Nesta atividade o grupo teve mais disperso pois como 
inicialmente tinham de procurar pela sala os cartões das regras, quando estes foram 
encontrados as crianças queriam continuar a procurar mais não se concentrando em 
definir as regras junto de nós, correndo pela sala à procura de mais cartões. Depois de 
perceberem que já tinham encontrado todos os cartões foram então discutidas quais as 
regras da sala, tendo estas sido sugeridas pelas crianças havendo algumas em que 
fomos dando pistas até eles chegarem às regras. Como o Id. já tinha frequentado as 
sessões de psicomotricidade dadas pelas estagiárias do ano passado ainda se lembrava 
de algumas das regras anteriores tendo-as partilhado com o grupo. Apesar de termos 
definido as regras, deixámos espaço na cartolina para, caso exista necessidade, escrever 
novas regras que sejam importantes para o bom funcionamento da sessão.  
As regras que ficaram definidas foram: 

O que se pode fazer O que não se pode fazer 

Conservar o material  Bater 
Esperar a sua vez  Chamar nomes aos amigos 
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Cumprir sempre as regras Dizer asneiras 
Ser amigos Dizer não sou capaz 

Obedecer aos mais velhos  Correr dentro da sala  
Divertir, brincar e aprender Falar todos ao mesmo tempo 

Guardar os bens pessoais até ao final da sessão  Mexer nos materiais que não precisamos 

 
A última atividade foi o “Como ando eu?”. Nesta atividade foi pedido às crianças que 
andassem de diversas formas, isto é, que imitassem os passos das formigas, os passos 
dos elefantes, andando rapidamente ou lentamente. Ao mesmo tempo foi pedido às 
crianças que respirassem controladamente, libertando as tensões. Nesta atividade as 
crianças mostraram-se participativas, no entanto, eram frequentes as faltas de atenção, 
as quedas propositadas das crianças e os empurrões. O objetivo desta atividade, que se 
prendia essencialmente com o retorno à calma, não foi totalmente atingido.  
Após as atividades demos inicio ao diálogo final. Sentámo-nos em volta da fogueira e 
falámos um pouco sobre a sessão. No geral, as crianças disseram ter gostado das 
atividades e que queriam voltar para a próxima semana. Posteriormente, realizámos a 
avaliação do comportamento e a avaliação da sessão.  
A avaliação do comportamento foi feita individualmente, sendo que cada uma das 
crianças atribui, a si mesma, uma fogueira amarela (se tiver bom comportamento), uma 
fogueira laranja clara (se o comportamento for razoável) uma fogueira laranja escura (se 
o comportamento for mau) ou uma fogueira vermelha (se tiver muito mau 
comportamento). Nesta primeira sessão optámos por respeitar as escolhas de todas as 
crianças, pois todas escolheram a fogueira amarela apesar de algumas não a 
merecerem, mas para contrabalançar esta situação fomos dando dicas e referindo 
algumas situações em que o comportamento delas não foi adequado, combinando entre 
nós que para a próxima sessão teriam que melhorar esses aspetos mencionados.  
A avaliação da sessão, que será realizada de igual modo no final de todas as sessões, foi 
feita com base num pequeno questionário dirigido às crianças, onde se pretende 
averiguar quais as atividades que agradaram às crianças, o que aprenderam com a 
sessão (e.g. dar um elogio, trabalhar em equipa, …) e como se sentiram depois das 
atividades (e.g. contente, triste, cansado, motivado, …). O preenchimento desta ficha foi 
feito de forma calma e ordeira, no entanto foi necessário dar algum apoio ao Ru., ao Br. e 
ao Se..  
Após o preenchimento das fichas, as crianças tiveram alguns minutos para brincarem 
com balões, para desenharem no quadro e para jogar com os piões. Findos esses 
minutos as crianças voltaram para a Casa da Fonte com a Marília e as estagiárias de 3º 
ano, enquanto nós ficámos encarregues de arrumar a sala. 
 
 
 
Data: 19-10-2011                                                                                                Sessão nº2 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, João, 
Maria João, An., Id., Br., Je., Ru., Se. e Ra.. 
 
Tal como na sessão anterior, chegámos 30 minutos antes da sessão para arrumar a sala 
e montar o material necessário para as atividades.  
As crianças, o educador João e a educadora Maria João, chegaram 10 minutos 
atrasados, mas apesar desse atraso, foi possível realizar todas as atividades planeadas. 
As crianças vinham bem-dispostas, muito energéticas, mas prontas para começar as 
atividades. Nesta sessão tivemos um menino novo, o Ra., que não esteve presente na 
primeira sessão pois não foi inicialmente referenciado para a psicomotricidade. 
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Para darmos início à sessão começámos por uma breve apresentação do Ra. ao grupo e 
pedimos às crianças que explicassem ao Ra. o que fazíamos nas sessões, as regras 
destas e no final como avaliávamos o comportamento. Após esta explicação os alunos 
partilharam como tinha sido a sua semana e que atividades tinham feito. 
Antes de darmos início às atividades pedimos às crianças que preenchessem o 
questionário SDQ (Strenghs and Difficulties Questionnary). O An. e o Id. preencheram o 
questionário autonomamente, a Je. necessitou de uma pequena ajuda em alguns itens e 
os restantes precisaram do apoio das estagiárias para ler os itens ou para a explicar o 
significado dos mesmos. Como não terminaram todos de preencher o questionário ao 
mesmo tempo, houve alguma dispersão das crianças, que foi difícil de controlar quando 
tentámos passar à atividade seguinte, tornando complicada a explicação da atividade e 
regras para ser executada. 
Após o preenchimento do SDQ, passámos à atividade “Atravessar o rio”, que consistia 
em chegar de uma ponta da sala à outra usando três folhas de cores diferentes, uma cor 
para cada pé e outra que dava para os dois, colocando apenas um pé em cada folha. 
Teriam que o fazer em equipa encontrando as estratégias que o permitissem. No geral, 
esta atividade gerou muita confusão, pois as crianças não escutaram o que dizíamos, 
não cumpriram as regras, concentrando-se apenas no fator competição, quando o 
objetivo não era esse. Algumas das dificuldades das crianças prenderam-se com a 
diferenciação direita/esquerda e com planeamento da ação para atingir um objctivo em 
equipa. A falta de cooperação entre os elementos da equipa foi notória na equipa do Id., 
Je. e Ra., uma vez que só se preocupavam em chegar primeiro. Já na equipa do An. e do 
Ru., foi possível observar uma entreajuda fantástica, já que o An. nunca avançou sem 
esperar pelo colega, ajudando-o a equilibrar-se quando este estava em pé coxinho ou 
dizendo-lhe qual o pé que deveria colocar na folha. A equipa do Se. e do Br., mostrou 
alguma entreajuda, mas as dificuldades do Br. sobrepuseram-se à qualidade da ajuda 
prestada pelo Se.. 
A segunda atividade foi o “Jogo do robot”, e para tal o grupo foi dividido em dois ficando o 
Id., o Ra. e a Je. num grupo e o An., Br., Ru. e Se. noutro grupo. Foi-lhes solicitado que 
desenhassem diferentes formas geométricas, fornecidas por uma estagiária, com um 
cubo que tinha uma caneta colada e três ou quatro bastões de cada lado (consoante se o 
grupo era de três ou de quatro indivíduos). Assim era estritamente necessário haver 
coordenação entre os diferentes elementos do grupo de modo a ser possível representar 
a forma geométrica num papel, sendo desenvolvidas competências de cooperação. 
Nesta tarefa, o primeiro grupo (constituído pelo Id., Ra. e Je.) compreendeu bastante bem 
o que lhes foi solicitado cumprindo todas as regras. Em contraste, no segundo grupo 
(constituído pelo An., Br., Ru. e Se.), o Se. ao invés de colaborar com os colegas, teve 
atitudes individualistas tentando realizar a atividade por si só, o que gerou conflitos entre 
o grupo.  
A terceira atividade intitula-se de “Vendado cá vou eu!” e para tal as crianças juntaram-se 
dois a dois, onde uma estava com os olhos vendados e a outra tinha a função de a guiar 
de uma ponta da sala à outra passando por vários obstáculos colocados pelas 
estagiárias. Desde modo é promovida a confiança entre os elementos do grupo. O Ru. no 
início da tarefa opôs-se à realização da mesma, tendo chorado, mas posteriormente foi 
incluído no grupo onde se encontrava o irmão. O Se. encontrava-se demasiado excitado, 
estando sempre a pular e sem se conseguir concentrar na tarefa em questão. Para que a 
atividade se realizasse de modo adequado, cada estagiária esteve a acompanhar um 
grupo de modo a que todas as crianças se sentissem acompanhadas. 
Após estas atividades, deu-se início ao retorno à calma onde as crianças se deitaram no 
chão em cima de mantas, na posição que lhes era mais confortável, e ao som de uma 
música calma e por mediação verbal da estagiária procuraram sentimentos de 
serenidade e um estado de relaxação. Enquanto isto, as restantes estagiárias iam 
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passando com bolas pelo corpo dos indivíduos. As crianças acharam esta atividade 
bastante prazerosa, sendo que o sorriso nas suas caras era notório.  
No final as crianças e as estagiárias voltaram a sentar-se em volta da fogueira para se 
discutir os acontecimentos da sessão e proceder à avaliação do comportamento tido 
durante a mesma. Assim cada criança enumerou as atividades que mais gostou e menos 
gostou e procedeu à sua autoavaliação do comportamento.  Nesta sessão as crianças 
obtiveram fogueira amarela (comportamento bom) com exceção do Id., Se., Ru. e Ra. 
que receberam fogueira laranja escura (comportamento mau). As crianças que 
receberam a fogueira laranja escura mostraram uma grande incapacidade para lidar com 
a frustração tendo começado a chorar. Estes elementos obtiveram esta avaliação por 
revelarem comportamentos de oposição, nomeadamente o Id. e o Ra., por não 
conseguirem controlar os seus impulsos e frustrações. 
Após todos terem preenchido a avaliação do comportamento, as crianças preencheram a 
ficha de avaliação da sessão. Conforme foram acabando de preencher a ficha iam-se 
preparando para voltarem para casa juntamente com os educadores que os 
acompanhavam. 
 
 
 
Data: 26-10-2011                                                                                                 Sessão nº3 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, 
Ricardo, An., Id., Br., Je., Ru., Se. e Ra.. 

  
A sessão iniciou-se com o diálogo inicial em que as crianças partilharam connosco o que 
tinha acontecido durante a semana e de seguida foi feita uma revisão do que tinha sido 
trabalhado na última sessão. A Je. esteve sempre muito calada só falando quando lhe 
era diretamente pedido dando respostas muito simples. 
De seguida passámos à atividade do “jogo da glória”. No início da atividade para escolher 
a ordem em que as crianças iniciaram o jogo houve alguma confusão visto todos 
quererem ser os primeiros tendo demorado algum tempo a aceitarem os seus lugares na 
ordem de jogar. A atividade decorreu sem grandes perturbações tendo todas as crianças 
participado de modo empenhado demonstrando-se bastante entusiasmadas com a 
atividade. Algumas das crianças tiveram dificuldade em esperar pela sua vez de jogar 
tendo no entanto com o avançar do jogo conseguido controlar melhor essa capacidade. 
As crianças demonstraram alguma dificuldade em perceber o conceito de elogio em 
especial os mais novos. Explicámos então o que é um elogio e algumas das crianças 
mais velhas disseram exemplos de elogios. O An. mostrou uma boa capacidade de lidar 
com a frustração ao calhar 4 vezes consecutivas na casa que dizia para andar para trás 
uma casa. Por sua vez, o Id. mostrou uma grande frustração ao calhar na casa em que 
tinha de ficar uma vez sem jogar, não tendo lidado bem com a situação. Nas tarefas de 
resolução de problemas algumas crianças (em especial os mais novos) tiveram 
dificuldade em perceber como agiriam na situação proposta dando respostas muito 
impulsivas. O Br. mostrou saber o que é necessário para trabalhar em equipa tendo 
respondido de um modo muito completo à pergunta. O Ra. quando lhe foi pedido para 
descrever o que é ser amigo deu também uma resposta bastante completa tendo 
demonstrado saber quais as caraterísticas existente num amigo. No final quando uma 
das crianças ganhou as restantes demonstraram bastante frustração por não terem 
ganho, em especial os mais novos. Foi então explicado que o importante era fazer o que 
era proposto em cada casa e que todos tinham tido sucesso nisso pois todos cumpriram 
o que cada casa pedia e ajudaram os outros quando necessário.  
Na atividade “Picasso dos sentimentos” as crianças estiveram muito dispersas não tendo 
feito a atividade de modo adequado. Tiveram bastante dificuldade em mimar os 
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sentimentos e em perceber quais os sentimentos que os colegas estavam a mimar para 
encontrarem o seu par. Foi necessário dar algumas pistas à maioria deles sobre como 
poderiam mimar os sentimentos. Visto estarem todos muito dispersos, não estando 
concentrados na atividade foi preciso sentá-los e falar com eles sobre as regras do jogo e 
rever as regras das sessões de psicomotricidade. 
Passámos de seguida ao retorno à calma. Visto terem de partilhar as mantas em que se 
vão deitar a atividade demorou um pouco a iniciar-se pois algumas crianças não queriam 
partilhar a manta ou queriam que fosse algum dos colegas em específico a deitar-se ao 
seu lado. Após resolvido este contratempo foi então possível dar início ao retorno à 
calma. O grupo aderiu bem tendo o Ra. e o Id. se distraído um pouco no início ao tocar 
as várias partes do corpo mencionadas entrando depois na atividade.  
No diálogo final o grupo partilhou o que tinha gostado mais e menos e também o que 
tinha aprendido com as atividades realizadas. De seguida passámos à avaliação do 
comportamento em que cada criança disse o que tinha feito de bem durante a sessão e o 
que tinha feito de mal dizendo depois qual a cor que achava merecer. A maioria das 
crianças considerou que se tinha portado bem pelo que disseram merecer a fogueira 
amarela. No entanto, em alguns casos tal não tinha acontecido e foi necessário pensar 
em grupo sobre o que cada um tinha feito de bom e mau na sessão explicando assim o 
motivo pelo qual nem todos teriam amarelo no comportamento. O Ru., o Se. e o Ra., os 
mais novos do grupo, não aceitaram bem a fogueira laranja escura (comportamento mau) 
mostrando uma baixa tolerância à frustração. Os restantes tiveram um bom 
comportamento pelo que mereceram uma fogueira amarela. 
Visto a sessão se ter prolongado não foi possível realizar a avaliação da sessão durante 
esta pelo que foi pedido que a preenchessem na Casa da Fonte e a trouxessem na 
sessão seguinte.  
 
 
 
Data: 02-11-2011                                                                                                Sessão nº4 
Horário: 18h – 19h30                                         Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, João, 
Maria João, An., Id., Br., Je., Ru., Se., Ra., Mi. e Sn.. 
 
Nesta sessão tivemos a presença de mais duas novas crianças, a Mi. e o Sn., novas na 
Casa da Fonte. 
No início da sessão apresentámo-nos à Mi. e ao Sn. e pedimos que se apresentassem 
para os ficarmos a conhecer melhor. De seguida, pedimos às crianças para explicarem 
aos colegas o que fazemos nas sessões, as suas regras e no final, como avaliamos o 
comportamento. No final desta explicação os alunos partilharam o que fizeram durante a 
semana. O Id., o Ru. e Se. disseram, com muito entusiasmo, que tinham ido à “Kidzania” 
e que a Casa da Fonte tinha sido remodelada. O Sn. interveio dizendo que também 
tinham ido ver um jogo de futebol mas que tinham chegado bastante atrasados pois a Je. 
tinha estado indisposta. 
A primeira atividade feita foi o “Cara a cara”, que tinha como objetivo a promoção de 
competências ao nível da compreensão dos sentimentos do outro e ao nível da 
expressão dos próprios sentimentos. Para tal as crianças e estagiárias sentaram-se num 
círculo no chão e o Ru., como era o seu aniversário no dia seguinte, foi o primeiro a 
colocar-se de pé e a escolher um dos vários cartões que a uma das estagiárias tinha. 
Estes cartões ilustravam diversos sentimentos que as crianças que estavam de pé tinham 
que interpretar através de mímica, de modo a que os outros colegas adivinhassem qual o 
sentimento. A criança que acertava na palavra em causa levantava-se e ia escolher um 
cartão e assim sucessivamente. As regras foram alteradas no decorrer da atividade pois 
o Sn. estava sempre a descobrir o sentimento mimado. Então, ao invés de este ir fazer 
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sempre a mímica quando ganhava, escolhia um dos colegas para ir mimar o sentimento. 
O Ru. e o Ra., os mais novos do grupo, sentiam-se perdidos pois não conseguiam 
acertar nas respostas tão facilmente como os colegas. 
A atividade seguinte foi a “Caixinha de surpresas” e teve como objetivo a promoção de 
expressão de sentimentos. Assim, as crianças e estagiárias colocaram-se de pé, 
formando um círculo. Nesta situação as crianças tinham que ir passando uma caixa para 
o colega que se encontrava ao seu lado direito sempre ao som de uma música e, quando 
esta parava, as crianças tinham que abrir a caixa e retirar um papel que continha uma 
determinada instrução. Estas tinham que, por exemplo, dar um abraço a cada um dos 
colegas, dar um elogio ao colega que quisessem ou refletir sobre determinados assuntos 
como a mentira. Nesta atividade houve algumas crianças que se destacaram, como a Je. 
por se mostrar retraída ao toque por parte dos colegas e, o Sn. por ter comportamentos 
de agressividade para com o Ra. tendo que um das estagiárias de intervir na situação. O 
Ru., apesar de estar incluído no grupo, não estava a realizar a atividade, estando a andar 
à volta de uma das estagiárias, sempre em contacto físico com a mesma, apenas 
parando quando a música reiniciava. 
Após esta atividade procedemos à atividade de retorno à calma, “Sentado no jardim”, 
estando as crianças deitadas em cima de uma manta. Ao som de uma música calma, a 
estagiária ia dando várias instruções, de modo a promover sentimentos de serenidade 
nas crianças e estas acederem a um estado de relaxação. Nesta atividade as crianças 
permaneceram calmas e serenas, realizando à atividade como esperado. 
No final do retorno à calma, as crianças e estagiárias voltaram a reunir-se à volta da 
fogueira e as crianças refletiram sobre as aprendizagens realizadas ao longo desta 
sessão, enumerando as diversas atividades que realizaram e o que sentiram durante as 
mesmas. Após este momento de diálogo procedeu-se à autoavaliação do comportamento 
tido por cada criança na sessão. Praticamente todo o grupo recebeu uma fogueira 
amarela, sinónimo de bom comportamento, excetuando o Sn. e o Se. que obtiveram 
fogueira cor de laranja escura (comportamento mau). O Se. esteve muito irrequieto 
durante toda a sessão, não cumprindo as regras estabelecidas, nem ouvindo o que os 
colegas diziam. A avaliação do Sn. deveu-se aos comportamentos de agressividade tidos 
anteriormente e ao não cumprimento das regras aquando a realização das atividades. 
Ambos reagiram de forma negativa tendo o Se. começado mesmo a chorar, abstraindo-
se da situação logo a seguir, enquanto que no caso do Sn. foi necessário uma estagiária 
intervir de forma a acalmá-lo. 
Antes das crianças abandonarem a sala, as estagiárias Maria e Filipa distribuíram um 
chupa-chupa a cada uma, com o objetivo de celebrar o Dia de Todos os Santos apelando 
assim à tradição portuguesa do “pão por Deus”, tendo as crianças ficado muito felizes. 
Após todos terem recebido o chupa-chupa, voltaram para a Casa da Fonte juntamente 
com os educadores. As fichas de avaliação da sessão foram entregues aos educadores 
para as crianças as preencherem em casa pois como as sessões acabam tarde as 
crianças estão com fome, pelo que considerámos mais correto que estas preenchessem 
a ficha depois de jantar na Casa da Fonte. 
 
 
 
Data: 09-11-2011                                                                                                 Sessão nº5 
Horário: 18h – 19h30                                                                         Local: Casa da Fonte 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, 
Cláudia, An., Id., Br., Je., Ru., Se., Ra., Sn. e Mi.. 
 
Esta sessão foi efetuada na sala comum da Casa da Fonte pois devido ao mau tempo e 
visto que as crianças costumam ir a pé da Casa da Fonte ao Centro Social Paroquial de 
Oeiras foi-nos pedido para desta vez fazermos a sessão na Casa da Fonte. Dado esta 
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mudança, em cima da hora, a sessão teve um início diferente pois quando chegámos à 
Casa da Fonte as crianças já estavam na sala tendo-nos ajudado a arrumar o espaço de 
modo a tentar ficar mais espaçoso. Após tudo estar montado demos então início à 
sessão. 
No diálogo inicial o grupo encontrava-se muito agitado havendo algumas desavenças 
entre algumas crianças. Foi então primeiro necessário dialogar sobre o que se passava 
entre estes e o que tinha acontecido para estarem a ter aquele comportamento. Algumas 
destas quezílias tiveram origem no dia anterior e como um dos elementos do grupo, o 
Sn., tinha-se envolvido em brigas na escola nesse dia vinha mais agitado o que 
despoletou este comportamento para com os colegas. De seguida cada criança contou 
como tinha sido a sua semana e explicámos o que íamos fazer durante a sessão e o 
motivo da mudança de local. 
A primeira atividade que tínhamos planeado fazer era a “dança da serpente” de modo a 
promover uma descontração e libertação de energias mas devido à mudança de local 
que atrasou o início da sessão resolvemos não fazer esta atividade esta semana ficando 
adiada para uma outra sessão. 
Na atividade “virar a manta” dividimos as crianças em dois grupos. O Sn. recusou-se a 
fazer a atividade e mesmo após uma de nós ter ido falar com ele a sós para tentar 
perceber as suas razões continuou sem fazer a atividade pelo que ficou a ver os colegas. 
A Mi. de início recusou-se a tirar os sapatos para fazer a atividade e disse que não queria 
fazer a atividade e que não gostava de ali estar. Estivemos então a falar com ela e após 
um breve diálogo a sós decidiu fazer a atividade com o seu grupo. O Se. parou de fazer a 
atividade a meio dizendo que não queria fazer mais e que não era capaz e estavam a 
gozar com ele. Tentámos que voltasse à atividade mas este recusou-se a fazer pelo que 
ficou a ver os colegas. As restantes crianças de início tiveram alguma dificuldade pois 
faziam as coisas de modo impulsivo. Conforme foram percebendo que assim não 
conseguiam virar a manta começaram a falar entre si e a arranjar estratégias para 
conseguirem virar a manta. Num dos grupos a estratégia utilizada foi a de um dos mais 
velhos pegar em um dos mais novos ao colo havendo assim mais espaço na manta para 
se mexerem. No outro grupo optaram por se colocarem todos num canto da manta e irem 
virando aos poucos. Propusemos que experimentassem novamente mas agora todos na 
mesma manta. Ao início pareceu-lhes difícil mas como anteriormente já tinham arranjado 
estratégias bem-sucedidas combinaram entre si o que iriam fazer primeiro e depois todos 
juntos fizeram a atividade proposta com sucesso.  
Na atividade seguinte do “transporte sem mãos” as crianças foram agrupadas aos pares 
por alturas. O Sn. recusou-se novamente a fazer a atividade e o Se. também não quis 
fazer. Foi necessário uma das crianças mais velhas fazer a atividade com uma das 
estagiárias pois estavam em número ímpar e a atividade era aos pares. Durante a 
atividade as crianças estiveram motivadas e empenhadas em transportar os objetos de 
maneiras diferentes. O Ru. e o Ra. eram os mais novos e fizeram a atividade juntos. 
Apesar de ambos serem muitos impulsivos foram os primeiros a acabar a atividade tendo 
cumprido os seus objetivos conversando os dois sobre as maneiras como podiam 
transportar os objetos e decidido em conjunto qual o melhor modo de o fazer. As 
restantes crianças foram bem-sucedidas na atividade tendo todos gostado e trabalhado 
bem em equipa. O Sn. que esteve apenas a ver pois não quis fazer a atividade esteve a 
“gozar” com alguns colegas durante a atividade pelo que foi necessário chamar-lhe à 
atenção e conversar com ele explicando que ele não era obrigado a fazer as atividades 
mas não podia destabilizar os que queriam fazer as atividades. O Se. também não quis 
participar na atividade andando a correr pela sala sendo necessário sentar-se num canto 
com uma das estagiárias. 
A atividade de retorno à calma “Eu sou um balão” teve um começo atribulado. Ao 
andarem pela sala como o espaço era pequeno foi necessário pedir para terem cuidado 
para não irem contra ninguém. Conforme os “balões” iam esvaziando e as crianças se 
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deitavam surgiram alguns problemas. Havia crianças que não queriam ficar ao lado de 
outras e havia outras que queriam ficar sozinhas. Estivemos a explicar que era 
necessário partilhar as mantas e que como era um espaço pequeno iam ter de ficar todos 
juntos uns aos outros. O Se. não gostou de ter de estar junto aos restantes pelo que foi 
para um canto da sala. No final o Id. queixou-se que o Ra. lhe tinha dado pontapés pelo 
que foi necessário falar sobre isso e perceber o que tinha acontecido. A Mi. de início não 
quis fazer a atividade deitada no chão tendo feito sentada no puf.  
No diálogo final todas as crianças partilharam o que tinham gostado e não tinham 
gostado durante a sessão e o que aprenderam. Alguns dos conflitos existentes no início 
da sessão voltaram a estar presentes no final pelo que foi necessário voltarmos ao 
assunto. Chamámos de seguida a atenção para o comportamento do Sn. e do Se. que 
não fizeram as atividades e ainda estiveram a destabilizar o resto do grupo. Na avaliação 
do comportamento a maioria das crianças fez uma autoavaliação correta do seu 
comportamento. Os mais novos tiveram dificuldade em perceber o que tinham feito de 
mal pelo que o grupo disse coisas boas e más que cada um tinha feito dizendo se 
concordava ou não com a autoavaliação de cada criança. Nesta sessão apenas três 
crianças tiveram um bom comportamento (Na., Br., e Je.). O Ru. e o Ra. apesar de terem 
tido alguns comportamentos incorretos participaram devidamente nas atividades e 
estiveram com atenção pelo que tiveram uma fogueira laranja clara (comportamento 
razoável). A Mi. mereceu uma fogueira laranja escura (comportamento mau) devido ao 
seu comportamento no início e final da sessão. O Sn. e o Se. mereceram ambos uma 
fogueira vermelha (comportamento muito mau) pois recusaram-se a fazer as atividades 
proposta destabilizando o grupo.  
Após esta sessão e conversarmos com a Marília ficou decidido que não iriamos fazer 
mais sessões na sala comum da Casa da Fonte pois para além de ser um local muito 
pequeno tem muitas distrações (e.g. livros, televisão, brinquedos) e é uma zona de lazer 
para as crianças pelo que a associam a um espaço onde fazem o que querem o que 
dificultou a realização das atividades propostas. 
 
 
Data: 16-11-2011                                                                                                 Sessão nº6 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, 
Joana, An., Id., Br., Je., Ru., Ra., Sn. e Mi.. 
 
As crianças entraram na sala e sentaram-se em volta da fogueira para falarem sobre os 
acontecimentos mais relevantes da sua semana e enumerarem as atividades efetuadas 
na sessão anterior. A Mi. e o Sn. referiram que o Se. já se tinha ido embora e que 
estavam contentes por isso. As estagiárias intervieram então no sentido de explicar às 
crianças que essa não era a atitude correta e que iriam ter saudades do Se.. 
Relativamente a este assunto apenas o Ra. se exprimiu com sentimentos de tristeza.  
A primeira atividade foi o “Todos de pé”, na qual as crianças tinham que, primeiramente a 
pares, sentar-se no chão de frente uma para outra, darem as mãos e, com os pés 
encostados, levantarem-se do chão sem largarem as mãos e sem perderem o contato 
com os pés, tendo assim que ter em conta os aspetos de peso e equilíbrio. As crianças 
realizaram esta tarefa sem grande dificuldade. De modo a aumentar o grau de 
dificuldade, foi sugerido que fizessem grupos de quatro para fazerem a mesma atividade. 
Posteriormente a atividade foi realizada com todos os intervenientes. Esta foi bastante 
prazerosa para todos, dado que as crianças se revelaram bastante empenhadas, sempre 
com um sorriso na cara. As próprias fizeram questão que as estagiárias também 
participassem e inclusive a educadora que os estava a acompanhar. Apenas o Id. não 
participou nesta atividade pois estava com dores no pé.  
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Seguidamente as crianças realizaram a atividade “Mata com pinos”. Esta foi escolhida 
pelas crianças na sessão anterior em consequência de terem atingido 25 fogueiras 
amarelas na cartolina de avaliação do comportamento. Para tal, foram formadas duas 
equipas de quatro elementos, uma constituída pelo Sn., Mi., Ra. e Ru. e outra pelo Id., 
Br., Je. e An.. Cada uma das equipas ficou num dos lados do campo que tinha três pinos 
de bowling. O objetivo do jogo era derrubar os três pinos da equipa adversária com uma 
bola e defender o seu próprio campo, ganhando a equipa que derrubasse primeiro os 
pinos da outra. As equipas começavam o jogo encostadas à parede e as bolas eram 
colocadas no meio campo, quando uma das estagiárias dizia a palavra “já” as crianças 
iam buscar as bolas ao meio campo e depois voltavam a colocar-se na parede. Só depois 
de a estagiária voltar a dizer a palavra “já” é que poderiam tentar acertar nos pinos do 
adversário sem nunca passar a linha do meio campo. No decorrer da atividade as 
estagiárias encontravam-se distribuídas pela sala, estando duas na zona do meio campo 
e as outras duas, cada uma a acompanhar uma equipa. As crianças fizeram três jogos e 
ganhou a equipa do Id., Br., Je. e An.. A Mi. disse que não queria jogar mais, dado que a 
equipa dela perdera os dois primeiros jogos. O Ru., como também fazia parte da equipa 
que perdera começou a chorar dizendo que não queria fazer mais nada, apesar de no 
decorrer da atividade ter sido a criança que mostrou mais entusiasmo. Para colmatar a 
situação as estagiárias foram conversar com os elementos em questão de modo a 
motivá-los para realizarem a atividade seguinte.  
Seguidamente realizou-se o retorno à calma com a atividade “Quando o corpo pára”, 
promovendo um estado de descontração muscular. Assim, as crianças deitaram-se por 
cima das mantas, no chão e foram seguindo as instruções da estagiária. Nesta atividade 
as crianças estiveram calmas e atentas, seguindo a instrução da estagiária. O grupo 
gostou da atividade, querendo prolonga-la por mais tempo. 
Por último realizou-se o diálogo final onde as crianças e estagiárias se reuniram à volta 
da fogueira e foram enumeradas as atividades que se realizaram durante a sessão, 
partilhando quais as atividades que mais gostaram e o que tinham aprendido. 
Nesta etapa, a Mi. demonstrou comportamentos de agressividade, tendo agredido 
verbalmente o Sn. e o Id. com palavras racistas. As estagiárias intervieram de imediato 
de modo a acalmá-la e explicando que esse tipo de atitudes não eram corretas. Ela 
mostrou-se desinteressada, ignorando as estagiárias e continuando com este 
comportamento, tendo que intervir a educadora Joana. A Mi. colocou-se então num canto 
da sala, a chorar. O Sn. e o Id. reagiram com calma a esta situação, mostrando 
indiferença, dizendo que ela própria tinha amigos de cor.  
Ao longo a sessão o Br., apresentou comportamentos de irrequietude e extrema atividade 
motora. 
Para terminar, cada criança fez a autoavaliação do seu comportamento, sendo que a Mi. 
e o Sn. mereceram fogueira vermelha (muito mau comportamento), o Ra. teve fogueira 
laranja clara (comportamento razoável) e as restantes crianças tiveram fogueira amarela 
(bom comportamento).  
No final da sessão, quando todas as crianças já estavam na rua à espera da educadora 
Joana, a Mi. foi pedir desculpa, pelo seu comportamento, às estagiárias. 
 
 
 
Data: 23-11-2011                                                                                                 Sessão nº7 
Horário: 18h – 19h30                                                     Local: Centro Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, 
Marília, An., Id., Br., Je., Ru., Ra., Sn. e Mi.. 
 
Antes da sessão se iniciar a Marília veio ter connosco e disse-nos que não foi possível as 
crianças fazerem o trabalho de casa. Iniciámos então o diálogo inicial com as crianças a 
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dizer o que tinha acontecido durante a semana e a dizer uma coisa boa e uma coisa má 
que tivesse acontecido. O Ru. teve dificuldade em dizer uma coisa má que tivesse 
acontecido mas depois as restantes crianças ajudaram-no lembrando-o de uma situação. 
A Je. disse que não tinha acontecido nada de bom e após ter refletido e os colegas 
ajudado conseguiu dizer uma coisa boa que aconteceu durante a sua semana. 
Como a autoavaliação do comportamento é sempre um momento muito demorado e 
difícil para as crianças pois algumas não conseguem dizer os momentos em que não 
tiveram um comportamento adequado quebrando algumas regras decidimos optar por um 
novo método para ajudar na avaliação do comportamento. Explicámos então ao grupo 
que a partir desta sessão iriamos apontar no quadro o nome de todos e sempre que 
estes fizessem algo de mal teriam um traço vermelho em frente ao seu nome e, sempre 
que fizessem algo de bom receberiam um traço verde. Cada traço verde iria anular um 
traço vermelho e no final contava-se quantos traços vermelhos tinham. Caso tivessem 
zero ou um traço vermelho mereciam a fogueira amarela (comportamento bom), quando 
tivessem dois traços vermelhos mereciam uma fogueira laranja clara (comportamento 
razoável), quando tivessem entre três e cinco traços vermelhos mereciam uma fogueira 
laranja escura (comportamento mau) e quando tivessem seis ou mais traços vermelhos 
mereciam uma fogueira vermelha (comportamento muito mau).  
Na atividade “dança da serpente” as crianças puderam libertar as energias e descontrair 
tendo-se divertido e aderido muito bem à atividade.  
Na atividade seguinte, “olá”, as crianças de início mostraram alguma renitência em 
cumprimentar os colegas quando eram cumprimentos mais invasivos mas depois foram 
ficando mais a vontade. Estiverem atentos durante a atividade e participativos tendo o 
Sn. e a Mi. partilhado com os colegas outros modos de cumprimentar que conheciam. 
Na atividade “música dos sentimentos” na distribuição dos instrumentos houve uma 
pequena confusão pois havia crianças que queriam ambas ficar com o mesmo 
instrumento tendo depois algumas crianças trocado de instrumentos com outras 
resolvendo-se assim a situação de modo a atividade poder ter início. Alguns sentimentos 
foram difíceis para as crianças diferenciar com os instrumentos pois associavam os 
mesmos ritmos a ambos. Após expressarem alguns sentimentos com os instrumentos 
trocaram os instrumentos por balões para continuar a expressar os sentimentos mas 
desta vez usando balões. Houve alguns sentimentos (e.g. apaixonado) que deixaram 
algumas crianças inibidas, sem saber bem o que fazer com o balão, mas ao verem os 
restantes colegas a expressarem-se começaram a sentir-se mais desinibidos e confiantes 
expressando-se melhor. Todas as crianças conseguiram expressar bem os sentimentos 
tendo por vezes sido necessário ajudar os mais novos. O grupo esteve motivado durante 
a tarefa e concentrado. 
No retorno à calma, “quando o corpo para”, as crianças estavam entusiasmadas tendo-se 
“soltado” dançando em grupo e depois em pares havendo uma troca de pares constante 
pelo que todas as crianças interagiram umas com as outras. No final quando se deitaram 
no chão demoram um pouco a conseguirem ficar todos imóveis mas após uns momentos 
todos ficaram deitados no chão sem falar apenas a sentir a sua respiração.  
No diálogo final as crianças falaram do que gostaram e não gostaram durante a sessão e 
o que aprenderam, relembrando as atividades que foram feitas na sessão. Após esta 
troca de experiências houve um pequeno diálogo sobre a saída da Mi. pois para ela esta 
foi a última sessão visto ir sair da Casa da Fonte na semana seguinte antes da sessão. 
Falamos sobre as expectativas que tinha e o que tinha achado do lar para onde ia viver o 
qual tinha visitado nesse mesmo dia. Algumas das crianças mostraram interesse sobre o 
lar fazendo várias perguntas à Mi.. No final fizemos a autoavaliação do comportamento. 
Como todos se portaram bem durante a sessão tendo feito todas as atividades, cumprido 
os seus objetivos e cumprido as regras das sessões de psicomotricidade, todos 
receberam uma fogueira amarela (bom comportamento). Este novo modelo de reforço 
imediato do comportamento através da colocação dos traços vermelhos e verdes mostrou 
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funcionar bem pois ao verem colocar os traços no quadro juntamente com as chamadas 
de atenção estes motivavam-se a melhorar o comportamento para assim inverter a 
situação. 
Antes de irem embora falámos sobre o trabalho de casa que teriam para essa semana 
que consistia em procurar imagens de faces com expressões de emoções que tivessem 
sentido ao longo dessa semana e colassem numa folha dada por nós dizendo qual a 
expressão que as faces demonstravam.  
 
 
 
Data: 30-11-2011                                                                                                 Sessão nº8 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Vera, 
An., Id., Br., Je., Ru., Ra. e Al.. 
 
Antes da sessão as estagiárias receberam a informação que o Sn. não iria participar na 
sessão pois tinha fugido da Casa da Fonte.  
As crianças entraram na sala e sentaram-se à volta da fogueira, nos bancos de cartolina, 
e por mediação das estagiárias contaram os acontecimentos mais relevantes da sua 
semana e enumeraram as atividades que tinham realizado na semana anterior. O Ra. 
estava muito entusiasmado para contar a sua semana mas ao mesmo tempo 
envergonhado, pedindo à Maria para ser ela a contar ao grupo que este tinha namorada. 
Como para o Al. era a sua primeira sessão, apresentou-se tal como os colegas se 
apresentaram na primeira, dizendo o seu nome, idade, cor preferida, o jogo que mais 
gostava e o clube de futebol. Os colegas explicaram-lhe as regras das sessões e o 
método de avaliação do comportamento. Ainda durante o diálogo inicial as crianças 
entregaram o trabalho de casa que lhes tinha sido solicitado para esta sessão. Este 
consistia em recortar imagens de revistas que expressassem sentimentos que eles 
tivessem sentido durante a semana. Todas as crianças realizaram a atividade e 
mostraram-se bastante entusiasmadas quando foi a altura de mostrar a todos o que cada 
um tinha feito.  
A primeira atividade desta sessão foi a “dança da tartaruga”, nesta as crianças tinham 
que inventar uma coreografia ao som de uma música e todo o grupo tinha que fazer. 
Deste modo cada criança ia criando um passo de dança diferente e todos imitavam. 
Todas as crianças responderam positivamente ao que lhes foi solicitado, exceto a Je. que 
apresentou grandes dificuldades em controlar a ansiedade na altura de ser ela a criar um 
passo de dança para os outros imitarem, ficando muito ansiosa por estar no centro das 
atenções, acabando mesmo por não continuar a fazer a atividade. Uma das estagiárias 
interveio no sentido de a motivar para a atividade mas a Je. não quis participar. 
A segunda atividade foi “procura o teu par” em que foram formadas duas equipas, uma 
constituída pelo Br., Ru. e Al. e outra pelo Id., An. e Ra.. Às duas equipas foram 
distribuídos um conjunto de cartões que continham diferentes sentimentos. De seguida, 
as estagiárias iam expondo diferentes situações que correspondiam a diferentes 
sentimentos, as equipas tinham assim que decidir em grupo qual o sentimento que 
correspondia. A Je. não quis participar nesta atividade ficando assim sentada com a 
educadora que estava a acompanhar o grupo. As estagiárias iam acompanhando os 
grupos, esclarecendo dúvidas que iam surgindo e tentavam evitar também que as 
crianças fizessem batota. Todas as crianças estavam empenhadas na realização da 
tarefa à exceção do Ru. que estava constantemente distraído, sendo os outros colegas 
do grupo que davam a resposta. Houve algumas discórdias quando era a altura de ir 
colocar no quadro o papel com o sentimento que haveriam escolhido pois, apesar de se 
ter acordado no início da atividade que ia um de cada vez ao quadro, todos queriam fazê-
lo em todas as vezes. Apesar de as estagiárias referirem que este jogo não tinha como 
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objetivo criar uma situação de competição entre as duas equipas e que não havia só uma 
resposta certa, as crianças insistiam na hipótese de existir uma equipa vencedora, só o 
Al. dizia constantemente aos colegas que o importante era participar.  
A última atividade foi “escrever bem nas costas”, onde cada criança tinha um papel 
colocado nas costas e cada colega tinha que escrever uma frase positiva sobre esta. 
Todas as crianças aderiram bem a atividade menos a Je. que permaneceu sentada. As 
estagiárias intervieram no sentido de, principalmente, ajudar os elementos Al., Br., Ra. e 
Ru., pois estes ainda não dominam a escrita. Depois de todos terem escrito nas costas 
de todos os colegas, as estagiárias guardaram os papéis.  
Nesta sessão não houve retorno à calma pois as atividades demoraram mais tempo que 
o previsto e dado que estas não exigiram grande atividade motora, optou-se por passar 
logo para o diálogo final. 
No diálogo final as crianças voltaram a sentaram-se em volta da fogueira, e neste espaço 
refletiram sobre as atividades que foram realizadas durante a sessão e sobre aquilo que 
tinham aprendido. Uma das estagiárias leu os papéis de cada criança, da atividade 
anterior, e os elogios mais recorrentes eram “jogas bem à bola” e “brincas comigo”. 
Consequentemente, as estagiárias reforçaram de novo o conceito de elogio. A Je. não 
tinha participado nesta atividade, porém as estagiárias solicitaram às crianças que cada 
uma desse um elogio à Je., para que esta refletisse sobre as suas atitudes mas com um 
sentimento de inclusão no grupo. Após este momento foi realizada a avaliação do 
comportamento sendo que o Br., o Ru. e o Ra. mereceram fogueira laranja clara 
(comportamento razoável), a Je. teve fogueira vermelha (comportamento muito mau) e os 
restantes tiveram fogueira amarela (bom comportamento).  
Por fim, explicámos qual seria o trabalho de casa para a próxima sessão, o qual consistia 
em observar como as pessoas reagem quando recebem elogios e descrever através de 
desenhos e frases. Antes de as crianças abandonarem a sala, as estagiárias distribuíram 
um rebuçado a cada uma de modo a premiá-las por terem realizado o trabalho de casa. 
 
 
 
Data: 7-12-2011                                                                                                   Sessão nº9 
Horário: 18h – 19h30                                                     Local: Centro Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Vera, 
An., Id., Br., Je., Ru., Ra., Al. e Ca.. 
 
A sessão iniciou-se, como habitualmente, com o diálogo inicial. Houve uma criança nova 
no grupo, o Ca., pelo que pedimos para este se apresentar e apresentámo-nos também 
explicando o que fazemos nas sessões. Como tínhamos enviado trabalho de casa na 
semana passada começamos por falar sobre o trabalho de casa tendo as crianças 
partilhado quais os elogios que ouviram durante a semana e que tinham apontado nas 
suas folhas. Todos os alunos fizeram o trabalho de casa nesta sessão. De seguida todas 
as crianças disseram como correu a sua semana e o que fizeram. O Ca. durante este 
diálogo inicial não manteve contato ocular com ninguém olhando sempre para o chão. 
Como era a primeira vez que este estava na sessão não insistimos muito em que 
partilhasse mais o que tinha feito durante a semana pois este não quis falar muito 
mostrando-se inibido por estar num local novo com pessoas novas.  
Passámos então ao “jogo das cadeiras” em que cada criança que saísse do jogo tinha de 
receber um elogio de cada um dos restantes colegas que ainda permanecessem em 
jogo. As crianças estiveram entusiasmadas e quando chegava a sua vez de sair os mais 
novos ficaram tristes e chateados mas ao ouvir os elogios dos colegas conseguiam lidar 
melhor com a situação ficando a observar atentamente o resto do jogo animados. Os 
elogios dados pelas crianças foram todos bastante semelhantes (e.g. é amigo, joga bem, 
é giro) sendo necessário insistir para que variassem os elogios tentando não repetir o que 
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foi mais difícil para as crianças sendo por vezes necessário dizermos alguns exemplos de 
elogios. O Ca. esteve muito agitado durante a atividade sendo necessário chamar-lhe 
constantemente a atenção. 
A atividade seguinte foi “o que fazer” em que tinham de pensar numa situação problema, 
pensar o que fariam e de seguida representar para os colegas. Todas as crianças 
conseguiram pensar sobre qual a melhor atitude a tomar em cada situação estando todas 
de acordo. Na representação houve algumas dificuldades em lembrarem-se do que 
tinham de dizer ou de fazer pois o facto de estarem a representar perante os colegas 
deixava algumas crianças um pouco inibidas. Na escolha dos papéis houve também 
alguma confusão entre o Ru. e o Br. que ambos queriam representar o mesmo papel. Foi 
necessário falar com eles e ficou definido que os papéis atribuídos inicialmente não iriam 
mudar. Algumas crianças acharam que a situação problema era demasiado difícil de 
representar de modo a os colegas perceberem pelo que estavam um pouco hesitantes 
em fazê-la. O Ru., o Br. e o Ca. estiveram desatentos durante as representações dos 
colegas, falando, e mexendo-se o que distraiu as restantes crianças. O Al. esteve 
desmotivado durante a atividade tendo ficado mais entusiasmado ao ver os colegas a 
representar as situações. Como um dos grupos tinha apenas duas crianças as 
estagiárias ajudaram esse grupo na representação. No final da representação de cada 
grupo as crianças diziam a sua opinião sobre a resolução que o grupo tinha encontrado e 
partilhavam se já tinham passado ou não por essa experiência.  
No retorno à calma do “passeio da bola” as crianças foram colocadas aos pares. Para 
decidir quem era o primeiro a ficar deitado alguns pares tiveram dificuldade pois ambos 
queriam ser os primeiros. Explicámos que tanto uns como outros iriam estar deitados o 
mesmo tempo e não interessava quem era o primeiro, havendo assim algumas crianças 
que cederam o lugar ao colega apesar de um pouco contrariadas. Durante o retorno à 
calma o Br. e o An. estiveram constantemente a rir afirmando que a bola lhes fazia 
cócegas. O Ca. também se riu no início conseguindo depois permanecer sereno durante 
o resto da atividade. Na sua vez de passar a bola no colega por vezes batia com a bola 
no colega apesar de termos avisado sucessivamente que tal comportamento não era 
permitido. As restantes crianças aderiram bem a atividade tendo apenas achado que esta 
foi demasiado curta.  
No diálogo final todos partilharam o que gostaram mais e menos assim como o que 
aprenderam. O Ca. continuou a evitar o contato ocular tal como fez durante a sessão, 
apesar de já estar mais falador e desinibido. Passámos de seguida à avaliação do 
comportamento tendo o Ca. ficado frustrado com a avaliação do seu comportamento. O 
Ca. achava que se tinha portado bem pelo que merecia uma fogueira amarela e o 
restante grupo assim como nós discordávamos pois este apesar de ter tido bons 
comportamentos ao longo da sessão não cumpriu várias das regras das sessões. Fomos 
então rever as regras com o Ca. e vimos uma a uma quais as que ele tinha cumprido e as 
que não tinha cumprido. Percebeu então o motivo pelo qual merecia uma fogueira laranja 
escura (comportamento mau) tendo feito no entanto uma pequena birra. O Br. e o Ru. 
tiveram ambos uma fogueira laranja clara (comportamento razoável) devido ao seu 
comportamento na atividade “o que fazer”, tendo percebido os motivos pelo qual o 
mereciam. O restante grupo autoavaliou-se como tendo um bom comportamento tendo 
todos concordado com esta avaliação pelo que tiveram uma fogueira amarela (bom 
comportamento). 
Esta foi a última sessão de psicomotricidade do primeiro período escolar sendo que a 
atividade de Natal irá decorrer no dia 14 de dezembro de 2011. 
O Sa. nesta sessão não esteve presente novamente pois ainda não voltou para a Casa 
da Fonte. 
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Data: 4-01-2012                                                                                                 Sessão nº10 
Horário: 18h – 19h30                                                     Local: Centro Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, 
Ricardo, An., Id., Je., Ra., Al., Ca. e Le.. 
 
Esta foi a primeira sessão do segundo período. Esta sessão já não teve a presença do 
Br. e do Ru. pois nas férias de Natal foram encaminhados para a Casa Pia de Lisboa. 
Houve no entanto uma criança que entrou, o Le., que já nos tinha sido apresentado na 
atividade de Natal feita na Casa da Fonte. Antes da sessão dirigimo-nos à Casa da Fonte 
onde nos foi dito que o An. irá sair dia 13 de Janeiro da Casa da Fonte para ir para a 
Fundação “O Século” e já estava informado da mudança.  
Visto haver uma criança nova na sessão começámos o diálogo inicial por nos 
apresentarmos e pedimos que se apresentasse de seguida. As crianças do grupo de 
seguida explicaram o que eram as sessões de psicomotricidade, as regras da sessão e 
como era avaliado o comportamento no final. Após esta explicação as crianças 
partilharam como tinha sido o seu Natal e Passagem de Ano tendo o Ra. mostrado um 
grande entusiamos a falar sobre o assunto. A maioria das crianças passaram o Natal com 
familiares tendo sido poucas as que ficaram na Casa da Fonte. 
A primeira atividade proposta foi o “Jogo do Tubarão” em que as crianças andaram 
livremente pela sala permitindo-lhes libertar energias e quando a música parava 
representavam o sentimento que uma das estagiárias dizia. O Ca., o Le. e a Je. foram os 
que mostraram mais dificuldade em expressar os sentimentos tendo muitas vezes de 
serem ajudados pelas estagiárias ou de olhar para os colegas para ver como estes 
faziam imitando-os. As restantes crianças conseguiram perceber bem os sentimentos 
tendo ficado um pouco inibidos com o “apaixonado” e alguma dificuldade em expressar o 
sentimento “aliviado” mas ao pensarem em conjunto com as estagiárias numa situação 
em que esse sentimento estivesse presente conseguiram então mimar o sentimento.  
A segunda atividade proposta foi “O Rebanho Perdido”. Nesta uma das crianças fazia de 
pastor e os restantes estavam vendados. Entre elas, as crianças decidiam qual o som 
que cada uma realizava para chamar o pastor (ex: meee, piii), e o pastor através de um 
código tinha que trazer todos os “cordeiros” até si sem que estes tocassem nos objetos 
espalhados pela sala. As crianças tiveram muitas dificuldades em compreender as regras 
do jogo. Para se escolher o som de código de cada uma foi bastante complicado pois 
estas não se conseguiam entender. Para se escolher o pastor uma das estagiárias 
fechou os olhos e apontou para uma criança ao acaso sendo que foi o Al. o escolhido 
mas deu a sua oportunidade ao Ra.. Durante o jogo as restantes crianças tinham que 
fazer os seus barulhos de código para conseguirem chegar ao pastor, para tal cada uma 
deveria de fazer o seu barulho alternadamente com as outras crianças mas, ou faziam 
todos ao mesmo tempo, ou ficavam todos calados. O Id. desistiu do jogo e o Ca., o An. e 
o Al. não participaram devidamente. O Le. estava muito irrequieto e distraído. No 
intervalo entre os dois jogos, o Id. e o Ca. não quiseram continuar as atividades pois 
estavam sempre a serem chamados à atenção pelos seus comportamentos de oposição. 
A terceira atividade foi a “Roda da opinião”, no centro encontravam-se vários arcos 
dispostos no chão em círculo e em cada arco estava um cartão com uma opinião que a 
criança tinha que expressar sobre uma situação. Os alunos tinham que correr em volta 
dos arcos até a estagiária bater as palmas, quando tal acontecia as crianças saltavam 
para dentro de um arco e pegavam no cartão correspondente. Havia um arco a menos 
tendo em conta o número de crianças, de modo a que uma ficasse de fora como no jogo 
das cadeiras. O aluno eliminado lia o “cartão problema” e de seguida os que ainda 
estavam em jogo tinham que expressar as opiniões correspondentes criando vários 
envolvimentos a partir da mesma situação problema. Nesta atividade nem todas as 
crianças quiserem participar sendo que ficou o Id. num canto da sala e o Ca. no outro. O 
Ca. tinha trazido um limão no bolso e começou a atirar ao colega destabilizando os 
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restantes colegas que estavam a fazer a atividade. Duas das estagiárias dirigiram-se 
então ao Ca. e ao Id. de modo a estes não perturbarem o decorrer da sessão. 
No geral, durante a sessão houve outras crianças que se destacaram pelo seu 
comportamento sendo que o An. passou toda a sessão disperso, ansioso revelando 
comportamentos de oposição. Tal fugiu à normalidade tendo em conta a sua conduta 
habitual. O Le. esteve muito distraído não compreendendo a maior parte das situações. 
Não houve atividade de retorno à calma, como forma de punição, sendo que as 
estagiárias optaram por conversar com as crianças dado os seus comportamentos 
durante esta sessão.  
No final foi realizada a avaliação do comportamento sendo que o Id. e o Ca. mereceram 
fogueira vermelha (muito mau comportamento), o An. mereceu fogueira laranja escura 
(mau comportamento) e todos os outros mereceram fogueira amarela (bom 
comportamento). 
Após este momento o An. colocou-se num canto da sala a chorar dizendo que não queria 
falar com ninguém. As estagiárias tentaram acalmá-lo e ele disse que se ia embora da 
Casa da Fonte. Conversaram com ele um pouco e disseram-lhe que esta mudança ia 
correr bem e que ele não tinha que ter medo, o que o deixou mais calmo.  
Para finalizar a sessão, as crianças vestiram os casacos, despediram-se de nós e foram 
para a Casa da Fonte com o educador Ricardo. 
 
 
 
Data: 11-01-2012                                                                                               Sessão nº11 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Ana Cláudia, An., 
Id., Je., Ra., Al., Ca., Le. e Ge.. 
 
O grupo chegou muito tarde, por volta da 18h45min, acompanhados pela Educadora Ana 
Cláudia. Sentaram-se então à volta da fogueira, para falarem sobre o que aconteceu 
durante a semana, sobre as atividades e os seus comportamentos na sessão anterior. 
Devido à falta de tempo pelo atraso das crianças, este período de conversa foi diminuído. 
Como esta foi a primeira sessão Ge., ele teve espaço para se apresentar tal como os 
seus colegas se apresentaram na primeira sessão, dizendo o seu nome, idade, cor 
preferida, o jogo que mais gostava e o clube de futebol. Os colegas explicaram-lhe as 
regras das sessões e o método de avaliação do comportamento. O Ge. mostrou-se 
bastante calmo, estando calado e atento ao que lhe era dito.  
Na primeira atividade denominada “Jogo das Estátuas” as crianças tinham que andar 
livremente pela sala, ao som de uma música, e quando a música parava, estas tinham 
que permanecer quietas como estátuas, numa posição à sua escolha. Aleatoriamente, 
cada uma das estagiárias aproximava-se de uma das crianças e pedia para que esta lhe 
dissesse como se sentia, desse um elogio a um dos colegas, um abraço ou um beijo. As 
crianças participaram ativamente nesta tarefa, muito bem-dispostas e desinibidas ao 
realizar o que lhes era pedido. A Je. não se mostrou envergonhada e participou na 
atividade como todas as outras crianças. 
De seguida, passámos à atividade “Salva-me se puderes”, para a qual se formaram dois 
grupos que teriam de atravessar um circuito. O primeiro grupo foi constituído pelo An., 
Ca., Ge. e Ra., e o segundo pelo Id., Al., Je. e Le. No final do circuito estava uma caixa 
surpresa fechada com um cadeado e junto a esta estavam oito envelopes com códigos, 
em que apenas um teria o código correto para abrir o cadeado. Partia um elemento de 
cada equipa de cada vez e, para tal, o grupo teria de responder a diversas questões ou 
resolver alguns problemas. Todas as crianças responderam com sucesso às situações 
problemas. Era evidente o entusiasmo nas crianças pelo facto de estarem a competir 
com a outra equipa, por estarem a disputar uma surpresa. A atividade teve sucesso e foi 
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a primeira equipa que conseguiu o código que abria a caixa surpresa. A caixa continha 
oito rebuçados que deveriam ser partilhados por todas as crianças. No entanto, no 
momento em que a caixa foi aberta, as crianças foram tirando o seu rebuçado e verificou-
se que faltava um rebuçado. As estagiárias tinham reparado que o Ca. tinha tirado dois 
rebuçados, assim como algumas crianças do grupo. Gerou-se alguma confusão, uma vez 
que o Ca. negou o sucedido. As crianças começaram a discutir com ele e a pedir que 
este entregasse o rebuçado que tinha “roubado”. As estagiárias falaram com as crianças 
com o intuito de lhes fazer ver que essa atitude era errada, que não se devia fazer isso. O 
Ca. continuou a não admitir o que tivera feito e a sua atitude face à situação oscilava 
entre o troçar e o ficar irritado. O Al., a criança que ficou sem o rebuçado, ficou muito 
triste com o Ca. dizendo que o que o chateava era o facto de o Ca. não lhe ter pedido o 
rebuçado, uma vez que este não o queria e não se importava de lhe ter dado se este o 
tivesse pedido. 
A atividade de retorno à calma decorreu sem qualquer tipo de dificuldades. As crianças 
deitaram-se nas mantas e, por mediação verbal das estagiárias, foram relaxando o corpo, 
eliminando os pontos de tensão.  
É de salientar que o Ge. participou em todas as atividades propostas, mostrando-se 
interessado e ajudando sempre os colegas. Não foi muito falador, realizava tudo aquilo 
que lhe era pedido e estava sempre pronto para ajudar as estagiárias a arrumar os 
materiais utilizados. 
Por fim, chegou a altura do diálogo final. O grupo sentou-se à volta da fogueira a fim de 
refletir sobre a sessão, o que foi feito, quais as atividades que mais gostaram e as que 
menos gostaram e como se comportaram durante a sessão. As crianças falaram 
novamente do desaparecimento do rebuçado tendo as estagiárias repetido aquilo que 
haviam dito anteriormente sobre o mesmo assunto. O Ca. mostrou-se desinteressado, 
não falando nem olhando para ninguém. Depois da partilha, o grupo deu início à 
autoavaliação, atribuindo-se de seguida a fogueira correspondente ao comportamento de 
cada um. Nesta sessão o Ca. mereceu a fogueira vermelha (muito mau comportamento) 
devido ao seu comportamento durante toda a sessão, não respeitando as orientações 
das estagiárias e arranjando pequenos desentendimentos com os colegas. As chamadas 
de atenção foram recorrentes. O Ra. mereceu laranja escuro (mau comportamento) e as 
restantes crianças mereceram a fogueira amarela, que corresponde ao bom 
comportamento. 
No final, o An. despediu-se das estagiárias, uma vez que esta seria a última sessão da 
criança. As crianças prepararam-se então para abandonarem a sala, vestindo os casacos 
e despedindo-se das estagiárias, seguindo posteriormente para a Casa da Fonte, 
acompanhadas pela Educadora Ana Cláudia. 
 
 
 
Data: 18-01-2012                                                                                               Sessão nº12 
Horário: 18h – 19h30                                    Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, 
Bruna, Id., Ge., Je., Ra., Le., Al. e Ca.. 
 
A sessão teve início com a realização do diálogo inicial, momento onde as crianças e as 
estagiárias se reúnem à volta da fogueira e as crianças falam sobre a sua semana e 
sobre as atividades que realizaram na semana anterior. A conversa correu normalmente, 
à exceção de alguma irrequietude por parte do Id. não houve qualquer problema. Após a 
nossa conversa demos início às atividades da sessão.  
A primeira atividade foi o “Jogo do espelho”, para tal as crianças colocaram-se aos pares 
e uma delas fazia de espelho imitando o seu par e depois trocavam. Como as crianças se 
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encontravam em número ímpar, a Maria fez par com o Ra.. Todas as crianças aderiram 
bem a atividade, realizando vários gestos originais ou copiados pelas outras equipas.  
A segunda atividade foi a “Palhinhas Loucas”. Para tal foi entregue uma palhinha a cada 
criança. Após isto as crianças tinham que se dividir em dois grupos e deu-se a cada um 
quatro bolinhas de algodão. À vez, cada criança tinha que transportar uma bolinha de 
algodão para uma tigela que estava no lado oposto da sala, usando apenas a palhinha 
para a segurar. Quando a largava na tigela tinha que correr até ao colega que estaria na 
outra ponta para que ele pudesse iniciar o seu trajeto. Ganhava a equipa que acabasse 
as bolinhas primeiro. Uma das equipas foi constituída pela Maria, o Ra., a Je. e o Id. e a 
outra pelo Ca., Ge., Al. e Le. Esta atividade foi realizada duas vezes, a primeira realizou-
se como foi descrito anteriormente e na segunda vez os elementos das equipas 
dispuseram-se em fila tendo que passar o algodão de uma palhinha para a outra até o 
porem na tigela. Nesta atividade as crianças participaram ordeiramente, havendo apenas 
alguma disputa pelas cores da palhinha que queriam escolher. 
A terceira atividade foi o “Salva-vidas”. Para a realização desta as crianças sentaram-se 
todas no centro da sala num espaço delimitado por uma corda que representava o bote 
salva-vidas. Como o bote não podia ter muitas pessoas tinham que nomear um elemento 
para abandonar o bote. Para tal cada um tinha que dizer os motivos pelo qual devia ficar 
no bote e de seguida todos juntos teriam que decidir quem deveria sair do bote. No final, 
tinham que refletir sobre os factos que os levaram a tomar essa decisão e como se sentiu 
a pessoa que saiu. As estagiárias pediram então para as crianças enumerarem três 
razões que justificassem a sua permanência no bote. Estas tiveram alguma dificuldade 
em enumerar as razões sendo que a maioria das crianças referiu que tinha que 
sobreviver porque tinha que cuidar da sua família. O Al. durante a atividade disse que 
não se importava de sair do bote para os outros sobreviverem. O Ra. esteve sempre 
muito irrequieto nesta atividade estando sempre a sair dos limites da corda.  
A atividade de retorno à calma foi “Rola o Algodão”. Para tal foi distribuída uma bola de 
algodão a cada criança. As crianças teriam assim que se colocar de gatas numa ponta da 
sala e colocar a bola do chão. O objetivo era mover a bola através da respiração, de 
forma controlada, até chegar à manta que estava na outra ponta da sala. Quando 
atingiam a manta deitar-se-iam, fechariam os olhos e escutariam a música, ao mesmo 
tempo que iriam tomando consciência das diferentes estruturas corporais. A parte de 
empurrarem o algodão através da respiração originou alguma confusão, mas depois de 
estarem nas mantas conseguiram acalmar e realizar o que lhes era pedido.  
Posteriormente realizou-se o diálogo final e a autoavaliação do comportamento das 
crianças, sendo que todas mereceram fogueira amarela pois todas se portaram bem ao 
longo da sessão. Nesta sessão foi notável uma melhoria no comportamento do Ca.  
Para finalizar a sessão, as crianças vestiram os casacos, despediram-se de nós e foram 
para a Casa da Fonte com a educadora Bruna.  
 
 
 
Data: 25-01-2012                                                                                               Sessão nº13 
Horário: 18h – 19h30                                    Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, 
Nuno, João, Id., Je., Ra., Al., Ca., Le. e Ge.. 
 
Esta 13ª sessão foi constituída por atividades escolhidas pelas crianças, como 
recompensa de terem atingido 35 fogueiras amarelas desde a 6ª sessão, na cartolina de 
avaliação do comportamento. Esta sessão foi dinamizada pelas estagiárias de 3º ano. 
O grupo chegou por volta da 18h30min, acompanhado pelos Educadores Nuno e João. 
Os educadores combinaram então com as estagiárias quem levaria as crianças para a 
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Casa da Fonte. Depois de decidirem que seriam duas estagiárias que iriam acompanhar 
as crianças, os educadores retornaram à Casa. 
As crianças sentaram-se então à volta da fogueira, para falarem sobre os acontecimentos 
mais relevantes da sua semana e enumerarem as atividades efetuadas na sessão 
anterior. Foi-lhes relembrado que iriam fazer atividades escolhidas por elas recordando 
quais as tarefas propostas. 
Passou-se então à primeira atividade denominada “O Polícia e o Ladrão”. Foi distribuído 
um cartão a cada criança, contendo personagens diferentes (polícia, ladrão, salvador e 
quatro vítimas). As crianças teriam que circular pela sala ao som de uma música. O 
ladrão teria que matar as vítimas, piscando o olho a cada uma delas; o polícia teria que 
apanhar o ladrão, antes que este conseguisse matar todas as vítimas; o salvador tinha o 
dever de ressuscitar as vítimas, atirando-lhes discretamente um beijo; e as vítimas, 
sempre que eram mortas pelo ladrão, tinham que se sentar no chão à espera do beijo do 
salvador. Esta atividade foi realizada 4 vezes, no entanto, nunca foi realizada 
completamente uma vez que as crianças estavam bastante irrequietas. As regras do jogo 
foram explicadas algumas vezes, sempre com ruídos de fundo por parte das crianças, 
que não conseguiram estar atentas às indicações das estagiárias. No geral, o grupo não 
compreendeu as regras, todos queriam as personagens principais, mentiam quem eram e 
diziam aos colegas qual a personagem que lhes tinha calhado. O Le. chorou todas as 
vezes que a atividade recomeçava, dado que lhe calhava sempre a personagem da 
vítima. Resmungava, colocava-se a um canto e começava a chorar, dizendo que não 
queria jogar mais. Por sua vez, o Ca. estava sempre a trocar os papéis, a tirar mais que 
um papel, ou a juntar papéis em branco aos restantes. As crianças ficavam bastante 
chateadas com ele e culpavam-no, pois o jogo teve que recomeçar mais que uma vez 
devido às suas ações. No meio de toda a confusão, é de salientar a visível evolução da 
Je.. A Je. esteve bastante atenta às regras e participou na atividade corretamente. A 
primeira personagem que lhe calhou foi a dama beijoqueira, que deveria ressuscitar as 
vitimas atirando um beijo pelo ar. No entanto, a Je. ia ter com os colegas e dava-lhes um 
beijinho na cara, não se mostrando inibida. 
A segunda atividade, “aqui vai o lenço”, foi realizada oito vezes, uma por cada criança. 
Como as crianças já conheciam esta tarefa, todas queriam explicá-la. Foi dada a palavra 
ao Ra., que ficou muito contente e entusiasmado por poder dizer as regras aos seus 
colegas. As crianças teriam que formar uma roda, sentadas e, fora dela, uma criança 
teria que colocar o lenço que estava na sua mão atrás de um dos colegas. Depois, a 
criança que descobrisse o lenço nas suas costas teria de correr atrás daquela que 
colocou lá o lenço. Se não a apanhasse, a criança que tinha colocado o lenço atrás do 
colega, ocuparia o seu lugar na roda. Se a criança fosse apanhada ou não descobrisse o 
pano atrás das costas era considerada a pata choca e ia para o meio da roda. O Al. e o 
Id. iniciaram a atividade um pouco contrariados pois, segundo eles, esta era um jogo para 
crianças. No entanto, quando começou o jogo, todas as crianças se envolveram no 
mesmo e se divertiram. 
Na atividade de retorno à calma, as crianças tinham que se movimentar ao som de uma 
música, realizando cada vez mais lentamente os seus movimentos passando, 
sequencialmente, da posição em pé até à posição de deitado nas mantas. A maioria das 
crianças teve muita dificuldade em fazer o que estava a ser pedido, mexendo-se muito 
depressa ou então permanecendo imóveis. Na altura de se deitarem nas mantas houve 
guerra pelas mesmas e pelos lugares, empurrando-se e exaltando-se uns com os outros. 
Não conseguiram estar quietos durante o retorno à calma. 
O Ge. apresentou comportamentos de oposição e irrequietude durante toda a sessão, 
incitando e influenciando os seus colegas, principalmente o Id. e o Ca., com segredos 
sobre as restantes crianças ou até mesmo sobre as estagiárias e o método de avaliação 
do comportamento. Estava sempre a comparar e a analisar os comportamentos das 
estagiárias face a ele próprio, ao Ca. e ao Id., e aos outros colegas, respondendo de 
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forma pouco adequada quando achava que as estagiárias estavam a ser injustas com 
eles ou quando achava que estavam a beneficiar as outras crianças. Pelo contrário, a Je. 
esteve serena e calma durante a sessão, não se metendo nas confusões e ajudando as 
estagiárias na recolha dos materiais. Participou ativamente nas atividades, realizando-as 
com gosto e empenho. 
Por fim, o grupo sentou-se à volta da fogueira para refletir sobre a sessão, o que foi feito, 
quais as atividades que mais gostaram e as que menos gostaram e como se 
comportaram durante a sessão. As estagiárias falaram com as crianças a fim de as fazer 
compreender que os seus comportamentos não tinham sido adequados, que se portaram 
mal durante toda a sessão e que não respeitaram as regras nem as estagiárias. Depois 
da partilha, o grupo deu início à autoavaliação, atribuindo-se de seguida a fogueira 
correspondente ao comportamento de cada um. Nesta sessão a Je. foi a única que 
recebeu a fogueira amarela, que corresponde ao bom comportamento. O Le. teve 
fogueira laranja clara (comportamento razoável) e as restantes crianças receberam a 
fogueira laranja escura (mau comportamento), devido aos seus comportamentos durante 
toda a sessão.  
Após a avaliação do comportamento, as crianças prepararam-se para abandonarem a 
sala, vestindo os casacos e despedindo-se das duas estagiárias que ficaram a arrumar o 
material, seguindo posteriormente para a Casa da Fonte, acompanhadas pelas outras 
duas estagiárias. 
 
 
 
Data: 01-02-2012                                                                                               Sessão nº14 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 

Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Id., 

Ge., Je., Ra., Le., Al. e Ca.. 

Depois da chegada das crianças, sentámo-nos em volta da fogueira de cartolina e 
começamos o nosso diálogo inicial, onde as crianças falaram sobre os acontecimentos 
mais marcantes da sua semana e sobre a sessão anterior. A conversa correu bem, sem 
grandes confusões. O Ra. estava um pouco agitado, querendo partilhar vários 
acontecimentos com o grupo, pelo que tivemos de lhe pedir para deixar também os 
colegas falarem sobre como tinha sido a sua semana. Após a nossa conversa demos 
início às atividades da sessão.  
A primeira atividade foi a “Batalha dos índios”. Nesta atividade as crianças dividiram-se 
em dois grupos, onde cada um deles representava uma tribo de índios. O que os grupos 
tinham de fazer era uma batalha entre eles através de danças tribais, tendo cada grupo 
de combinar os passos que iriam realizar. Um dos grupos foi formado pelo Ge., Le., Ca. e 
Al. e o outro grupo foi formado pelo Id., Je., e Ra.. Inicialmente, o Ge. e o Le. ficaram 
amuados porque não queriam ficar naquele grupo, recusando-se a participar e ajudar os 
colegas. Uma das estagiárias teve que falar com eles para que mudassem de ideias, foi 
difícil mas conseguiu que eles participassem ainda que amuados. O grupo do Id., Je., e 
Ra. combinou rapidamente os passos que iriam realizar, juntando as ideias de cada um. 
O grupo do Ge., Le., Ca. e Al., estava mais inibido, sendo o Ca. quem sugeriu mais 
ideias. De modo geral, as crianças gostaram bastante desta atividade ficando muito 
empolgadas por poderem dançar e mostrar os passos de dança que sabiam.  
A segunda atividade foi “Diverte-te a aprender”. Esta atividade teve como base o jogo de 
tabuleiro “Party & Co”, mas todas as questões foram alteradas de modo a se adaptar o 
jogo aos objetivos delineados. Assim as crianças sentaram-se no chão, agrupando-se 
pelos mesmos grupos da atividade anterior, escolheram uma peça e começamos o jogo. 
Em cada casa tinham de realizar atividades diferentes (mímica, mímica no corpo do 
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outro, pergunta, autoconhecimento e desenho). Caso não realizassem a atividade ou a 
realizassem de maneira desadequada o grupo ficava uma vez sem jogar. As crianças 
gostaram do jogo, mostrando-se participativas mas um pouco irrequietas, já que não 
conseguiam manter-se focadas enquanto a equipa adversária jogava. Durante a 
atividade, o Le. chateou-se com os colegas pois estes não lhe deixavam espaço para 
estar em torno do tabuleiro. Foi necessário chamar a atenção à sua equipa para se poder 
prosseguir o jogo. O Ra. esteve também muito irrequieto perturbando os colegas. 
Infelizmente não conseguimos trabalhar alguns objetivos que estavam implícitos nas 
tarefas pois, por pouca sorte nossa, quando as equipas lançavam os dados calhavam 
sempre números que levavam a casas no tabuleiro que não continham os cartões que 
necessários.  
Após o jogo passámos à atividade de retorno à calma, a “Massagem facial”. Cada 
criança, deitada nas mantas em decúbito dorsal, seguiria as instruções das estagiárias, 
massajando a sua face. De seguida ficariam deitadas de olhos fechados durante alguns 
minutos. As crianças estiveram calmas, à exceção do Ra. que esteve muito irrequieto, 
chegando a bater no Ca. deixando-o a chorar. Uma das estagiárias colocou-se então 
junto ao Ra. de modo a garantir que este comportamento não se tornaria a repetir. 
Posteriormente realizou-se o diálogo final, em que as crianças partilharam a sua opinião 
sobre as atividades realizadas e aprendizagens durante a sessão, e de seguida, a 
autoavaliação do comportamento das crianças, sendo que todas mereceram fogueira 
amarela (bom comportamento) exceto o Ra. e o Le. O Ra. mereceu fogueira vermelha 
(muito mau comportamento) devido aos comportamentos anteriormente descritos e o Le. 
mereceu fogueira laranja escura (mau comportamento) pois estava constantemente 
distraído. 
No final da sessão as crianças vestiram os seus casacos, despediram-se das duas 
estagiárias que ficaram a arrumar os materiais, e dirigiram-se à Casa da Fonte, 
acompanhados pelas outras duas estagiárias.  
 
 
 
Data: 08-02-2012                                                                                               Sessão nº15 
Horário: 18h – 19h30                                    Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Id., 
Je., Ra., Al., Ca., Le., Ge. e Pa.. 
 
O grupo chegou por volta da 18h, acompanhados pelo Educador João que apenas os 
deixou ao nosso cuidado e voltou para a Casa da Fonte. Sentaram-se então à volta da 
fogueira, para falarem sobre o que aconteceu durante a semana, sobre as atividades e os 
seus comportamentos na sessão anterior. Como sempre tiveram muitas coisas para 
dizer, principalmente o Ra. que constantemente interrompe os colegas para dizer coisas 
que às vezes não estão relacionadas com o que estamos a falar. Ficámos também a 
saber que esta seria a última sessão do Le..  
Finda a nossa conversa passámos à primeira atividade o “jogo das mãos”. Em círculo, as 
crianças iriam colocar as mãos alternadas com os colegas do lado esquerdo e direito e, 
na sua vez, cada criança iria bater com a palma da mão no chão num sentido 
inicialmente definido. Se batesse uma vez a corrente continuaria no mesmo sentido, se 
batesse duas mudaria o sentido da corrente, sendo que quem errasse teria que retirar a 
mão. Esta atividade gerou alguma confusão porque as crianças esqueciam-se de quando 
deveriam mudar o sentido, ou então esqueciam-se de bater com a mão no chão. 
Demorou um pouco até conseguirem apanhar o ritmo do jogo mas assim que 
conseguiram jogaram muito bem e divertiram-se. As primeiras crianças a saírem do jogo 
foram o Al., o Ra. e o Le., tendo ficado chateados por saírem do jogo, não prestando 
atenção ao resto do jogo. O Ra. e o Le. começaram a chorar, mostrando lidar mal com a 
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frustração, e o Al. escondeu-se debaixo da mesa, recusando-se a sair. Depois de muitas 
vezes os chamarmos, voltaram para perto dos outros colegas, ainda que contrariados.  
A segunda atividade foi a “pirâmide das latas”. Dividimos o grupo em duas equipas, uma 
constituída pelo Ra., Ca., Le. e Pa. e a outra pelas restantes crianças. Cada equipa tinha 
seis latas dentro de um arco que deveria transportar para outro arco formando uma 
pirâmide com as latas. Para transportar as latas tinham apenas quatro cordas atadas a 
um elástico que servia para apertar as latas permitindo assim o transporte das mesmas. 
A equipa do Id. fez um bom trabalho, conseguiram trabalhar tranquilamente, sempre a 
pensar em formas de transportar as latas quando algumas estratégias falhavam, sem 
gritar nem desistir do que era pedido. Já a equipa do Ra. teve muitas dificuldades porque 
o Le. e o Ra. começaram a chorar e amuaram, porque o Ca. gritava muito com os 
colegas sem que isso ajudasse na tomada de decisão e o Pa. ficou nervoso devido a 
toda a confusão que se instalou. As estagiárias tiveram que intervir para que as crianças 
daquele grupo se concentrassem em trabalhar como equipa para conseguirem construir a 
pirâmide. Apesar da equipa do Id. ter terminado primeiro, a outra equipa, de forma mais 
calma que inicialmente, não desistiu e conseguiu construir a sua pirâmide, o que os 
deixou bastante felizes.  
A terceira atividade foi a “cadeiras em cadeia”. Nesta atividade cada criança agarrou 
numa cadeira e dirigiu-se para o lugar da sala que desejava. Após estarem todas 
distribuídas, as crianças tinham que se colocar em cima das cadeiras e em silêncio 
teriam que organizar as cadeiras em fila, sem colocar os pés no chão, sem arrastar as 
cadeiras e sem falar. As crianças conseguiram resolver a situação rapidamente, sem 
qualquer dificuldade. Apenas o Ra. amuou e atirou-se para o chão mas após ser 
chamado à atenção voltou para a atividade. Como foram rápidos acrescentámos outras 
vertentes como colocarem-se por alturas e colocarem-se por idades e, mais uma vez, 
conseguiram realizar o proposto sem dificuldade. O Ge. gesticulou imenso com os 
colegas que o perceberam muito bem, a Je. e o Pa. estiveram muito animados e no geral 
todos estiveram concentrados e motivados para realizar a atividade. Era esperado que a 
atividade criasse mais dificuldades mas o comportamento deles e a resolução desta 
atividade superou as nossas expectativas.  
Por fim realizámos o retorno à calma. As crianças formaram duplas, e enquanto um 
ficava deitado, o outro passava a lata de salsichas pelo corpo, variando a pressão e a 
forma como a passava. A meio trocariam de lugar. Apenas a dupla da Je. e do Ge. 
respeitaram as regras da atividade e cumpriram o que lhes fora pedido. As outras duplas 
preferiram brincar com as latas de salsichas, batendo com elas nas pernas dos colegas 
ou fazendo imensa força sobre elas enquanto rolavam a lata pelas costas do colega. As 
crianças diziam não querer mais fazer a massagem ao colega com a lata, sentando-se ao 
lado do colega que estava deitado ou até em cima dele. As crianças que demonstraram 
um pior comportamento foram o Id., o Ca., o Al. e o Ra. ignorando as indicações das 
estagiárias. 
Para finalizar, realizámos o diálogo final. O grupo sentou-se à volta da fogueira a fim de 
refletir sobre a sessão, o que foi feito, quais as atividades que mais gostaram e as que 
menos gostaram e como se comportaram durante a sessão. As crianças pediram 
também que lhes dessemos salsichas no fim da sessão, o que concordámos fazer caso 
estes se portassem bem durante a avaliação do comportamento. Depois da partilha, o 
grupo deu início à autoavaliação do comportamento, atribuindo-se de seguida a fogueira 
correspondente ao comportamento de cada um. Nesta sessão o Ra. recebeu uma 
fogueira laranja escura (mau comportamento), o Le. uma fogueira laranja clara 
(comportamento razoável) e os restantes receberam a fogueira amarela, que 
corresponde ao bom comportamento. Após a avaliação do comportamento, as crianças 
prepararam-se para abandonarem a sala, vestindo os casacos e despedindo-se das 
estagiárias, seguindo posteriormente para a Casa da Fonte, acompanhadas por duas 
estagiárias enquanto as outras duas estagiárias ficaram a arrumar o material e o espaço 
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da sessão. Como se portaram bem durante a avaliação do comportamento tiveram direito 
a uma salsicha, para cada um, que foram a comer no caminho. 
 
 
 
Data: 15-02-2012                                                                                               Sessão nº16 
Horário: 18h – 19h30                                                     Local: Centro Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Id., 
Je., Ra., Al., Ca., Ge. e Pa.. 
 
Esta sessão foi dinamizada pelas estagiárias de 3º ano. 
A sessão iniciou-se, como habitualmente, com o diálogo inicial em que as crianças 
partilharam como tinha sido o fim de semana e o que fizeram durante a semana. O Ra. e 
o Pa. tinham ambos muito a dizer, sendo necessário pedir-lhes para darem vez a outros 
colegas de falar sobre a sua semana. 
A primeira atividade feita foi “O macaco” em que uma criança sai da sala, e escolhia-se 
outra criança para fazer de “macaco”. As crianças tinham todas de imitar “o macaco” que 
ia realizando vários gestos, e a criança que tinha saído da sala voltava e tinha de 
perceber quem era o “macaco”. As crianças estiveram motivadas e entusiasmadas 
durante a atividade, querendo todos ser o “macaco” ou a pessoa que tinha de adivinhar 
quem era o “macaco”.  
Passámos de seguida, à atividade “sem falar” para a qual o grupo era dividido em duas 
equipas. Um elemento da equipa fazia uma mimica para outros dois elementos, que 
depois teriam de fazer essa mesma mímica para um quarto elemento da equipa, que teria 
de identificar o que tinha sido representado pelos colegas. As crianças gostaram da 
atividade tendo mostrado algumas dificuldades em perceber a situação mimada pelos 
colegas, o que gerou alguma frustração. O Ra. e o Al. estiveram um pouco agitados, o 
Ra. devido à frustração de não conseguir identificar as mímicas e o Al. por querer 
continuar a fazer a atividade anterior, estando inicialmente, desmotivado para esta 
atividade. 
Quando a atividade terminou, sentámo-nos todos em círculo, e as crianças partilharam 
como seu tinham sentido durante a atividade, e quais as dificuldades com que se tinham 
deparado. As crianças disseram que tinham tido dificuldade em perceber o que os 
colegas tentavam transmitir por gestos, mas que não tinham tido dificuldade em se 
expressarem. Enquanto falávamos sobre a atividade anterior, o Id. deitou-se no chão, 
não prestando atenção ao que os colegas diziam, pelo que pedimos para que se 
sentasse como os restantes colegas. O Id. recusou-se a sentar, pelo que uma das 
estagiárias se sentou atrás dele, de modo a apoiá-lo colocando-o sentado. Quando a 
estagiária se sentou junto ao Id. o Id. levantou-se e correu para fora da sala tendo duas 
estagiárias corrido atrás dele, enquanto as outras duas ficaram com as restantes 
crianças. O Id. estava muito agitado, oferecendo resistência às estagiárias que o 
seguraram, tendo passado algum tempo acalmado. As estagiárias ficaram a falar com o 
Id. fora da sala, enquanto dentro da sala, se deu seguimento à reflexão sobre as 
atividades. Com a saída do Id. o grupo ficou muito instável, preocupado com o colega, 
pelo que explicámos que o Id. estava lá fora a falar com as outras duas estagiárias, pelo 
que podíamos continuar a reflexão. As crianças continuaram então a falar da atividade 
anterior, concluindo que por vezes era difícil entender os outros sem estes se 
expressarem verbalmente. No final da reflexão o Id. voltou à sala com as estagiárias que 
o acompanharam, sentando-se num canto da sala, recusando-se a fazer a atividade 
seguinte. 
A última atividade foi o retorno à calma, “robô avariado”, em que ao som de uma música 
as crianças andavam pela sala como se fossem robôs, e consoante a instrução da 
estagiária, iam parando de mexer várias partes do corpo, até ficarem deitados, imóveis, 
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na manta. As crianças gostaram da atividade, seguindo corretamente as instruções da 
estagiária. Apenas o Ra. e o Al., não fizeram a atividade corretamente, perturbando o 
resto do grupo.  
Por fim, realizámos o diálogo final, tendo as crianças partilhado qual a atividade que mais 
gostaram e a que menos gostaram, e explicado o que tinham aprendido durante a 
sessão. Durante o diálogo final, falámos sobre a saída do Id. da sala, durante a sessão, 
tendo o Ra. e o Al. entrado em conflito, não obedecendo as estagiárias, enquanto se 
falava sobre o Id.. Passámos de seguida à autoavaliação do comportamento. O Id., o Ra. 
e o Al. mereceram uma fogueira vermelha (muito mau comportamento), e os restantes 
colegas mereceram uma fogueira amarela (bom comportamento). Explicámos, de 
seguida, que na semana seguinte não haveria sessão de psicomotricidade pois era o 
período de férias de Carnaval.  
Após a autoavaliação do comportamento, as crianças vestiram os casacos e duas das 
estagiárias foram acompanhá-las até à Casa da Fonte, enquanto as outras duas ficaram 
a arrumar o material.  
 
 
 
Data: 29-02-2012                                                                                               Sessão nº17 
Horário: 18h – 19h30                                    Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Je., 
Ra., Ge., Pa., Ad., Ct. e Sa.. 
 
O grupo chegou por volta da 18h. Sentaram-se então à volta da fogueira, para falarem 
sobre o que aconteceu durante a semana, sobre as atividades e os seus 
comportamentos na sessão anterior. 
Como esta foi a primeira sessão da Ad., da Ct. e da Sa., demos algum tempo para se 
apresentarem tal como os seus colegas se apresentaram na primeira sessão, dizendo o 
seu nome, idade, cor preferida, o jogo que mais gostava e o clube de futebol. De seguida 
apresentaram-se as estagiárias e os colegas explicaram-lhes as regras das sessões e o 
método de avaliação do comportamento. Todas elas se mostraram calmas e 
concentradas no que lhes estavam a dizer, para além de parecerem motivadas e felizes 
por estarem nas sessões de Psicomotricidade.  
Após o diálogo inicial demos início à nossa primeira atividade, a “puxa a corda”. Para esta 
atividade dividimos o grupo em duas equipas, uma de meninas e outra de rapazes. Cada 
equipa teria que segurar um lado da corda que tinha um lenço no meio que marcava o 
meio campo. O objetivo era puxar o lenço, e a equipa adversária, para o seu lado do 
campo. As crianças divertiram-se muito e conseguiram cumprir os objetivos do jogo. A 
equipa vencedora foi a das meninas, o que provocou alguma confusão na equipa dos 
rapazes, mais concretamente fez com que o Ra. começasse a chorar dizendo que elas 
eram mais, amuando logo de seguida, enquanto o Ge. e o Pa. tentaram a tudo o custo 
fazer mais força. Numa última tentativa mudámos a Sa., a menina mais pequena, para a 
equipa dos rapazes e eles ganharam o que aumentou ainda mais as queixas do Ra.. É 
de salientar a postura adquirida por todas as crianças, que se esforçaram e trabalharam 
como uma verdadeira equipa, sempre prontas a ajudar o colega com mais dificuldades. 
Apenas houve um incidente, onde a Je. gritou com a Ad., em muito ligado à relação 
negativa que existe entre estas duas meninas.  
A segunda atividade foi o “campo minado”. Nesta atividade as estagiárias tinham 
desenhado no chão da sala uma grelha, com cordas, que representava um campo 
minado. As estagiárias possuíam o mapa do campo minado e as crianças, cada uma na 
sua vez, teriam que tentar atravessar o campo sem pisar nenhuma mina. Sempre que 
calhassem numa casa com mina saiam da grelha e passavam a vez a outro colega. Esta 
atividade correu muito bem, as crianças divertiram-se imenso e conseguiram cumprir os 
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objetivos. A Je. mostrou-se concentrada durante toda a atividade, olhando atentamente 
para o que os colegas faziam de forma a decorar os lugares das minas, colocou-se 
inclusive à parte dos colegas para melhor ver o campo. Sempre muito calma e focada na 
atividade conseguiu identificar um dos percursos corretamente. O Pa. estava nervoso, 
pois apesar de estar a gostar da atividade, tinha medo de calhar nas minas e perder, 
ficando muito contente quando descobriu um dos percursos. A única coisa que o Pa. fez 
de errado foi tentar ajudar a Sa. na escolha dos quadrados, mesmo após nós o termos 
avisado que nesta atividade eles não se podiam ajudar uns aos outros. Os restantes 
também se mostraram concentrados, sendo que a Sa. e a Ad. foram as que mais 
dificuldades apresentaram pois não conseguiam pensar em alternativas para fugir às 
minas, repetindo vezes sem conta o mesmo erro. O Ra., para além de ter estado um 
pouco agitado durante a atividade, amuou por não ter ganho vez nenhuma e disse que 
não queria fazer mais nenhuma atividade. 
A terceira atividade foi a “bomba relógio”. As crianças foram divididas em duas equipas, 
uma de meninas e outra de meninos. Para cada equipa foi desenhado um círculo no chão 
onde se colocou no meio uma garrafa. Utilizando apenas duas cordas, e sem poder 
entrar dentro do círculo, cada grupo teria de retirar a garrafa de dentro do círculo, 
desarmando assim a “bomba”. Para além da garrafa foi utilizado um peluche.  
A equipa das meninas, apesar de ter conseguido realizar as duas tarefas, não conseguiu 
estabelecer a comunicação entre os elementos, sendo que a Ct. adotou uma atitude de 
liderança, dizendo as estratégias e tudo o resto sozinha enquanto as outras apenas 
seguiam as instruções dadas por ela. Mais uma vez a Ad. foi excluída pela Je. e pela Ct. 
que gritavam com ela, dizendo-lhe para estar quieta. Chamámos à atenção a Je. e a Ct. 
para esta situação, informando-as que não podiam tratar a Ad. da forma como estavam a 
fazer e caso continuassem com aquele comportamento a atividade terminava. Mudaram 
de atitude mas mesmo assim não deixaram a Ad. participar das decisões do grupo, algo 
que também não a incomodou. O grupo dos rapazes também conseguiu realizar as duas 
tarefas, no entanto, o Ra. fez birra e não se importou com os colegas. O Ge. e o Pa. 
esforçaram-se bastante e conseguiram convencer o Ra. a participar na atividade com 
mais esforço, ao que ele assentiu após bastantes tentativas.  
Antes do diálogo final realizámos a atividade de retorno à calma. Em vez de ser nas 
mantas como habitualmente o é, decidimos ler uma história sobre um urso e as crianças 
teriam que interpretar esse urso e tudo o que lhe acontecia. Todas elas adoraram a 
história e a interpretação da mesma. Este tipo de relaxação deixou as crianças mais 
descontraídas, sendo mais fácil mantê-las focadas no que se pretendia atingir. De todas 
as formas já experimentadas, esta foi a que melhor serviu os objetivos do retorno à 
calma. 
Para terminar, realizámos o diálogo final. O grupo sentou-se à volta da fogueira a fim de 
refletir sobre a sessão, o que foi feito, quais as atividades que mais gostaram e as que 
menos gostaram e como se comportaram durante a sessão. As novas crianças disseram 
que tinham gostado bastante das atividades e que iriam voltar na próxima sessão com 
muito gosto. Depois da partilha, o grupo deu início à autoavaliação do comportamento, 
atribuindo-se de seguida a fogueira correspondente ao comportamento de cada um. 
Nesta sessão o Ra. mereceu uma fogueira vermelha (muito mau comportamento), o que 
o deixou bastante chateado, o Pa. mereceu uma fogueira laranja clara (comportamento 
razoável) e os restantes receberam a fogueira amarela, que corresponde ao bom 
comportamento. Após a avaliação do comportamento, as crianças prepararam-se para 
abandonarem a sala, vestindo os casacos e despedindo-se das estagiárias, seguindo 
posteriormente para a Casa da Fonte, acompanhadas por duas estagiárias enquanto as 
outras duas ficaram a arrumar o material e o espaço da sessão. 
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Data: 07-03-2012                                                                                               Sessão nº18 
Horário: 18h – 19h30                                                     Local: Centro Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Ra., 
Je., Pa., Ge., Ct., Sa. e Ad.. 
 
A sessão iniciou-se, como habitualmente, com o diálogo inicial em que as crianças 
partilharam como tinha sido o fim de semana e como está a correr a escola. O Ra. e o 
Pa. quiseram partilhar várias coisas pelo que foi necessário lhes dizer que caso houvesse 
mais alguma coisa que quisessem acrescentar, guardarem para dizer no final da sessão 
para darmos oportunidade a todos para falar. O Ra. esteve muito agitado mostrando 
comportamentos desafiantes perante as estagiárias. A Ad. estava envergonhada, tendo 
falado apenas quando lhe perguntávamos algo diretamente. Quando perguntámos à Sa. 
como tinha sido a sua semana esta ficou também envergonhada tendo o Pa. respondido 
por ela. Pedimos então ao Pa. para deixar a Sa. falar e contar o que tinha feito no fim de 
semana. Após todos terem falado demos início às atividades. 
A primeira atividade feita foi o “Sr. Doutor” em que uma criança saia da sala com uma das 
estagiárias e, as outras crianças formavam um círculo, davam as mãos, e tinham de se 
enrolar para, de seguida, a criança que tinha saído da sala voltar a coloca-los na ordem 
em que estavam, sem largarem as mãos. As crianças realizaram a atividade de modo 
correto, cumprindo as regras do jogo, tendo-se divertido. 
A atividade seguinte foi a “amnésia” em que as crianças, à sua vez, tiravam um cartão 
sem ver o nome do colega que lá estava escrito. De seguida, esse cartão era colado na 
testa da criança que o tirou, e os restantes colegas tinham de falar sobre aquela pessoa 
para a criança que tinha o cartão na testa conseguir identifica-la. A princípio pedimos que 
cada pessoa dissesse uma caraterística psicológica da pessoa escrita no cartão, de 
modo a não dizerem um traço físico que facilmente a identifica-se. A Sa. e a Ad. tiveram 
alguma dificuldade em dizer caraterísticas psicológicas, especialmente a Sa. que é a 
mais nova do grupo e é pouco expansiva, ficando envergonhada a falar para o grupo. O 
Pa. tinha tendência em falar na vez da Sa. pelo que lhe pedimos para deixar a irmã falar 
pois esta conseguia dizer o que era pedido sozinha. Quando surgiu o cartão da Ad. a Ct. 
e a Je. disseram não haver nada positivo para dizer sobre esta, tendo demorado algum 
tempo até conseguirem dizer algo de bom sobre a Ad.. Conforme os colegas iam dizendo 
caraterísticas positivas sobre a Ad. a Ct. dizia não concordar, pelo que foi necessário 
chamar-lhe a atenção, pois tal comportamento não era adequado. De um modo geral, o 
grupo gostou da atividade, tendo por vezes dificuldade em identificar a pessoa de quem 
estavam a falar só com base em caraterísticas psicológicas, pelo que, nesses casos 
pedíamos que de seguida, dissessem caraterísticas físicas. Durante a atividade o Ra. 
esteve um pouco irrequieto, tendo sido também possível verificar os conflitos existentes 
entre a Ct., a Je. e a Ad.. 
De seguida passámos à atividade “vólei no pano” na qual as crianças estavam divididas 
em duas equipas e cada um tinha um pano, com o qual teriam de passar a bola para o 
campo da equipa adversária, marcando assim pontos. Para divisão das equipas fez-se 
uma equipa de rapazes (Ge., Pa. e Ra.) e uma equipa de raparigas (Ct., Je., Ad. e Sa.). a 
equipa dos rapazes, organizou-se facilmente, no entanto a das raparigas não estava 
organizada, devido à falta de comunicação com a Ad.. Foi necessário chamar-lhes a 
atenção para assim começarem a comunicar como equipa. Visto as crianças estarem a 
ter bastante dificuldade em realizar a atividade com os panos, pedimos então que cada 
equipa segura-se um lençol e tivessem de passar a bola para a equipa adversária, 
utilizando apenas o lençol. As equipas organizaram-se bem, no entanto, a equipa das 
raparigas, sempre que não conseguia realizara o passe com sucesso, culpava a Ad.. 
Explicámos que a culpa não era da Ad. e que para elas conseguirem realizar o passe 
com sucesso tinham de falar entre elas e adotarem estratégias para realizar a atividade. 
Como a equipa das raparigas estava a ganhar, os rapazes disseram que não era justo, 
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pois estas estavam em superioridade numérica, pelo que a meio do jogo, pedimos à Sa. 
que passasse para a equipa dos rapazes. O Pa. mostrou sempre um comportamento 
muito protetor da irmã, ajudando-a sempre que necessário. Durante a atividade, os 
alunos divertiram-se e conseguiram trabalhar bem em equipa. 
A última atividade feita foi o retorno à calma, “baloiço da manta”. Nesta atividade, cada 
criança, na sua vez, deitava-se na manta e os restantes colegas seguravam a manta 
junto com as estagiárias e baloiçavam-na suavemente. O grupo trabalhou bem em 
conjunto, tendo havido algumas crianças inicialmente, com receio de estar deitadas na 
manta, ganhando depois confiança nos colegas. As crianças gostaram muito da 
atividade, pedindo para voltar a repetir.  
Para terminar, falámos sobre as atividades feitas na sessão, e passámos à autoavaliação 
do comportamento. Durante este diálogo o Ra. esteve muito irrequieto, sendo necessário 
chamar-lhe a atenção constantemente. Todas as crianças mereceram “amarelo” (bom) no 
comportamento à exceção do Ra. que mereceu “laranja escuro” (mau comportamento). 
Após todos terem realizado a autoavaliação do comportamento vestiram o casaco e 
fomos levá-los à Casa da Fonte. 
 
 
 
Data: 14-03-2012                                                                                               Sessão nº19 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Ra., 
Je., Pa., Ge., Sa. e Ad.. 
 
Esta sessão foi dinamizada pelas estagiárias de 1º ciclo. 
A sessão iniciou-se, como habitualmente, com o diálogo inicial em que as crianças 
partilharam como tinha sido a sua semana, tendo falado sobre os testes que tinham feito 
e os que iriam fazer na semana seguinte. A Ct. não foi à sessão porque tinha teste no dia 
seguinte e tinha que acabar dois trabalhos da escola. 
Passou-se então à primeira atividade denominada de “O meu gesto” na qual, em círculo, 
cada criança dizia o seu nome e associar um gesto característico, repetindo os gestos 
das crianças anteriores. Durante a atividade algumas crianças mostraram dificuldade em 
relembrar os gestos feitos pelos colegas anteriormente, sendo necessário repetir. A 
atividade correu como o previsto, as crianças estiveram sempre atentas e participativas, 
pedindo para se repetir a atividade. 
Na segunda atividade, “Sim e Não”, as crianças circulavam livremente pela sala à medida 
que iam exprimindo através do corpo a palavra “sim” e “não”. Todas as crianças 
participaram com alegria e entusiasmo, fazendo o proposto com sucesso. 
Na atividade seguinte, “dançar com os outros” as crianças deveriam caminhar pela sala 
ao som de uma música e ir realizando as várias indicações que as estagiárias iam dando. 
Primeiro tiveram que dançar ao som da música e estabelecer contacto visual com os 
colegas; de seguida tinham que dançar mantendo sempre o contacto físico com algum 
dos colegas; mais tarde tiveram que dançar todos juntos; e por último, dançar um em 
cada canto. Esta atividade teve a mesma adesão que a anterior, as crianças estiveram 
muito alegres e participativas.  
Na atividade seguinte, “A máquina”, as crianças teriam que expressar um ritmo com o 
seu corpo, de modo a criarem uma máquina humana, com sons criados através dos seus 
corpos. A atividade foi explicada e foi dito que iria ser gravada para que depois vissem o 
produto final. As crianças ficaram muito entusiasmadas e, uma a uma, foram-se juntando 
para criar a tal máquina. A Je. não participou na construção da máquina, ficando apenas 
a ver os colegas. As estagiárias tentaram que ela fizesse a tarefa mas esta dizia que não 
sabia o que fazer. Quando lhe era dada dicas, como por exemplo, bater palmas ou bater 
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com os pés no chão, a Je. dizia que não sabia fazer isso. A Sr. não realizou a tarefa na 
segunda vez, demonstrando-se inibida. 
O retorno à calma foi realizado através da expressão plástica. As crianças desenharam 
aquilo que sentiram durante a sessão, ou algo relacionado com a sessão. Foi difícil de 
começar esta atividade pois as crianças não sabiam o que fazer ou então diziam que não 
sabiam desenhar. No entanto, quando se envolveram na atividade, realizaram-na com 
entusiasmo e satisfação, chegando mesmo a realizar dois desenhos. Na altura do retorno 
à calma, o Ge. voltou ao registo das suas primeiras sessões, murmurando e 
resmungando sozinho, sendo mal-educado por vezes para as estagiárias. Foi chamado à 
atenção várias vezes e, para além de falar mal para as estagiárias, chegou mesmo a 
amachucar o seu desenho. A Je. esteve bastante participativa e alegre durante toda a 
sessão, tendo sido uma das melhores sessões dela até agora. Mostrou-se desinibida, 
mais recetiva a ideias novas e mais aberta para com os outros e para consigo mesma. 
Salienta-se ainda a Sr., que esteve durante toda a sessão muito calada e parada, 
participando apenas quando uma das estagiárias intervinha, tentando-a incentivar e 
estimular para que realizasse as atividades propostas. 
Finalmente chegou a altura do diálogo final. O grupo sentou-se à volta da fogueira a fim 
de refletir sobre a sessão, o que foi feito, quais as atividades que mais gostaram e as que 
menos gostaram e como se comportaram durante a sessão. O Ge. referiu que não tinha 
gostado da sessão, pois não gostava de dançar. No entanto, esteve sempre participativo 
e divertido. Depois da partilha, o grupo deu início à autoavaliação, atribuindo-se de 
seguida a fogueira correspondente ao comportamento de cada um. Todos receberam 
uma fogueira amarela devido ao seu bom comportamento durante toda a sessão, à 
exceção do Ra. que recebeu uma fogueira laranja calra por se ter mostrado um pouco 
irrequieto e não ter ouvido logo as chamadas de atenção das estagiárias. 
 
 
 
Data: 21-03-2012                                                                                               Sessão nº20 
Horário: 18h – 19h30                                    Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Pa., 
Je., Ra., Sr., Ad. e Ct.. 
 
A sessão iniciou-se como o diálogo inicial onde as crianças falaram sobre os 
acontecimentos mais marcantes da sua semana e sobre a sessão anterior. O Ge. não se 
encontrava presente pois tinha que estudar para um teste de matemática no dia seguinte. 
As crianças encontravam-se todas muito ansiosas com o terminar do 2º período escolar 
pois nos últimos dias tinham sido confrontas com diversos momentos de avaliação.  
A primeira atividade chamava-se “Labirinto”. As crianças dispuseram-se em círculo e, à 
vez, carregavam um tabuleiro que tinha um copo com água sobre este. Quando uma das 
estagiárias dizia, a criança que tinha o tabuleiro, iniciava a corrida, tendo que passar por 
entre todos os colegas (entrando e saindo do círculo) até chegar ao seu ponto de partida. 
Quando chegavam, passavam o tabuleiro ao colega, e assim sucessivamente até todos 
participarem. Uma das estagiárias registava o tempo que cada criança levava a 
completar o percurso e se tinham deixado cair água para o tabuleiro. A Ct. foi a mais 
rápida mas deixou cair água, por isso o Pa. ganhou o jogo apesar de ter sido o segundo 
mais rápido. Todas as crianças gostaram da atividade e encontravam-se bastante 
entusiasmadas. 
A segunda atividade chamava-se “Escolhe por mim” e tinha como objetivo promover a 
empatia e o trabalho de equipa. Nesta as crianças foram divididas em duas equipas 
ficando uma equipa constituída pelos elementos Pa., Ra., e Sr. e outra pela Je., Ct. e Ad.. 
A cada equipa foi entregue uma folha onde tinham que escrever 5 perguntas que 
gostariam que outra equipa respondesse e uma tarefa que gostariam que realizasse.  A 
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Je. encontrava-se perturbada com algo e começou a chorar, de imediato uma estagiária 
foi ter com ela para a acalmar. As duas foram para fora da sala ficando a Ct e a Ad. a 
realizar a atividade. Uma outra estagiária ficou responsável por acompanhar a equipa 
constituída pelos elementos Pa., Ra. e Sr. na preparação da perguntas e da tarefa para a 
outra equipa realizar. Esta equipa quis escrever perguntas do género “Como se criou o 
universo?”, apesar da estagiária os aconselhar a escrevem perguntas sobre a outra 
equipa. A tarefa escolhida para a outra equipa realizar foi a criação de uma coreografia. A 
equipa da Ct. e da Ad. escreveram perguntas sobre os elementos da outra equipa como 
por exemplo “ O que queres fazer nas férias da Páscoa?” e a tarefa proposta foi de 
esconderem um apagador na sala ao lado e a outra equipa teria que o encontrar. Após 
cada equipa ter escrito as perguntas e a tarefa, todas as crianças se sentaram no chão 
em círculo, e foi quando a estagiária disse que as perguntas que tinham escrito eram 
para a própria equipa responder. As crianças ficaram muito espantadas, principalmente o 
grupo que tinha escrito perguntas muito difíceis. A Je. já se encontrava mais calma tendo-
se vindo sentar com o resto do grupo. Relativamente às tarefas propostas por cada grupo 
o objetivo era que todas as crianças realizassem ambas as tarefas mas, por falta de 
tempo, apenas se realizou a tarefa proposta pela Ct. e pela Ad., tendo a estagiária que as 
estava a acompanhar alterado subtilmente o lugar onde o apagador estava escondido. A 
atividade proposta pela outra equipa ia-se realizar na sessão seguinte. Após as crianças 
terem descoberto onde o apagador estava escondido, passou-se para o momento do 
retorno à calma da sessão.  
No retorno à calma “vaguear pelo mundo”, as crianças circularam pela sala enquanto 
ouviam uma história lida pela estagiária, expressando corporalmente as diferentes 
emoções/situações que irão sendo descritas. Nesta atividade as crianças estiveram 
atentas às indicações dadas pelas estagiárias realizando a atividade como previsto. 
No final as crianças sentaram-se em círculo e enumeram as atividades que tinham 
realizado nesta sessão e o que tinha aprendido em cada uma, realizando também a 
avaliação do comportamento. Todas as crianças obtiveram fogueira “amarela”, o que 
corresponde a um bom comportamento. 
 
 
 
Data: 11-04-2012                                                                                               Sessão nº21 
Horário: 18h – 19h30                                    Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Je., 
Ra., Ge., Pa., Ad., Ct. Sa. e Jo. 
 
A sessão iniciou-se, como habitualmente, com o diálogo inicial em que as crianças 
falarem sobre o que aconteceu durante as férias, como tinha sido a colónia, e como 
foram as notas do 2º período. Para a maioria das crianças as férias foram boas e 
algumas puderam ainda estar com os familiares o que foi benéfico para elas. Como já 
vem sendo costume nas últimas sessões o Ge. mostra-se contrariado por ir às sessões, 
não respeita as pessoas enquanto estas estão a falar e quer sempre passar às 
atividades, mas quando as está a fazer não mostra motivação. 
Como esta foi a primeira sessão da Jo. demos algum tempo para se apresentar tal como 
os seus colegas se apresentaram na primeira sessão, dizendo o seu nome, idade, cor 
preferida, o jogo que mais gostava e o clube de futebol. Nós também nos apresentámos e 
os colegas explicaram-lhes as regras das sessões e o método de avaliação do 
comportamento. Importa ainda referir que esta foi a última sessão da Ad.. Finda a 
apresentação passámos às atividades da sessão. 
A primeira atividade foi a “canção por gestos”. Esta atividade tinha sido sugerida pelo Pa. 
na sessão antes das férias da Páscoa e, tal como tínhamos prometido, foi realizada na 
primeira sessão após as férias. As crianças começaram então por ouvir a música “Anda 
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comigo ver os aviões” do grupo Azeitonas, sendo que depois teriam que realizar a 
coreografia para “cantarem” a primeira parte da música. Foi uma atividade muito divertida 
para as crianças. Inicialmente as crianças estavam com alguma vergonha e não queriam 
fazer a coreografia, principalmente a Jo. e a Sa.. O Ge., mostrando-se contrariado, ficou 
a olhar para os colegas mas no fim acabou por se juntar ao grupo por vontade própria já 
que nenhuma das estagiárias falou com ele. A Ct., a Je. e o Pa. eram os mais 
participativos, fizeram quase toda a coreografia sozinhos e não mostravam qualquer 
inibição em realizá-la para os outros. O Ra. e a Ad., ainda que descoordenados, 
conseguiram imitar os colegas e participar na atividade. A única que não realizou a 
atividade foi a Sa., que se sentou à parte com uma das estagiárias não aderindo à 
atividade após falarmos com ela. 
Acabada esta atividade passámos à segunda atividade, a “caixa surpresa”. Nesta era dito 
às crianças que na tampa da caixa estaria uma foto de alguém muito importante e 
especial. Cada uma na sua vez teria que ver essa foto e só podia dizer coisas boas sobre 
essa pessoa. No entanto, o que estava na tampa era um espelho e a pessoa que viam 
era o próprio. Foi muito engraçado ver as reações delas quando viam o espelho. A Ct. 
disse que não tinha nada a dizer de bom sobre ela, mas depois de darmos alguns 
exemplos conseguiu dizer que era simpática e generosa. O Pa. riu-se imenso quando viu 
o espelho mas depois foi fácil para ele elogiar-se. Para o Ra. e para a Ad. também foi 
fácil, apesar da vergonha com que ficaram ao verem-se ao espelho conseguiram 
descrever o que tinham de bom. O Ge., que esteve pouco motivado durante a atividade, 
quando chegou a vez dele também se riu e conseguiu responder ao solicitado, dizendo 
que era bonito, inteligente, amigável, entre outros. A Jo. mostrou-se muito tímida, talvez 
devido a ser a sua primeira sessão, mas conseguiu falar sobre si embora o tenha feito 
com um tom de voz muito baixo. A Je. não teve dificuldades em expressar as suas 
características positivas, enumerando várias como simpática, bonita, inteligente, 
generosa, entre outras. De sessão para sessão tem-se notado uma grande evolução da 
Je. no que respeita à sua entrega nas atividades, mostrando uma maior desinibição e 
confiança, e na relação de proximidade com as estagiárias e até com os colegas.  
Finda esta atividade passámos à tarefa seguinte, o “corpo de gesso”. Nesta atividade as 
crianças, divididas por pares, teriam que “esculpir” com o corpo do outro um sentimento, 
uma ação ou algo que quisessem. O par Jo. e Ad. fizeram uma boneca nas duas vezes. 
A Ad. mostra ter alguma dificuldade em pensar por si, acompanhando as respostas e as 
escolhas dos outros em muitas atividades. A dupla Ge. e Ra. fizeram estátuas que 
representavam o amor à força própria e alguém algemado e que foram difíceis de 
descodificar. A Je. e o Pa. fizeram alguém a defender-se de algo e o Pinóquio, tendo 
estas sido fáceis de identificar. A Sa. e a Ct. fizeram a estátua mais comovente onde a 
Sar. se sentou no chão com as pernas cruzadas, com as mãos a apoiar a cabeça e com 
uma expressão de zangada. Todas as crianças responderam que era alguém zangado ou 
chateado mas a Ct. disse que não e, para dar uma ajuda disse que aquela estátua era o 
que todos são na Casa da Fonte e aí a Je. conseguiu adivinhar, era uma criança triste 
porque foi abandonada pelos pais. No momento da resposta ficámos sem reação e por 
isso não explorámos o assunto como deveríamos ter feito, representando este momento 
uma falha nossa. Fizemos apenas uma reflexão geral da dificuldade que podemos ter 
quando nos exprimirmos de outras formas não-verbais, e como isso pode ser interpretado 
de maneira diferente, daquilo que queremos transmitir, pelos outros. As crianças mais 
agitadas nesta atividade foram o Ge., o Ra. e o Pa.. 
Finalizada esta atividade passámos ao retorno à calma. As crianças andaram pela sala, 
seguindo as indicações da estagiária. Conseguiram realizar o que lhes fora proposto, 
mantendo-se calmas e concentradas.  
Depois deste momento de retorno à calma passámos ao diálogo final e autoavaliação do 
comportamento. O grupo sentou-se à volta da fogueira a fim de refletir sobre a sessão, o 
que foi feito, quais as atividades que mais gostaram e as que menos gostaram e como se 
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comportaram durante a sessão. Depois da partilha, o grupo deu início à autoavaliação do 
comportamento, atribuindo-se de seguida a fogueira correspondente ao comportamento 
de cada um. Nesta sessão o Ra., o Ge., o Pa. e a Sa. receberam uma fogueira laranja 
escura (mau comportamento), por motivos diferentes. A Sa. não quis participar de 
algumas atividades e mostrou-se pouco participativa no geral. O Ra. estava muito agitado 
e desobediente. O Pa., embora se mostre motivado e participativo, tem comportamentos 
desadequados para com as estagiárias, tendo merecido laranja claro (comportamento 
razoável). O Ge. esteve toda a sessão contrariado, dizendo que tudo era uma seca e, 
quando lhe pedíamos para fazer algo adotava um comportamento de desafio para 
connosco, tendo merecido laranja escuro (mau comportamento). A Ct., a Je., a Ad. e a 
Jo. receberam a fogueira amarela, que corresponde ao bom comportamento. Antes que 
fossem embora, e como prometido no início da sessão, as estagiárias tinham ovos de 
chocolate para distribuir pelas crianças, mas visto não se terem portado todas bem, 
apenas as crianças que tiveram bom comportamento receberam os ovos, o que deixou 
as outras bastante chateadas e a dizer que os ovos não interessavam. Como já 
estávamos à espera desta reação preferimos fazer um acordo com eles dizendo-lhes 
que, se para a próxima sessão se portassem bem, tinham direito aos ovos, senão não 
teriam mais hipóteses para os merecerem. Mesmo assim mantiveram-se chateados mas 
já não insultaram a surpresa, nem diminuíram o valor da oferta desses ovos, porque 
também eles os poderiam ganhar. 
Após a avaliação do comportamento, as crianças vestiram os seus casacos e foram com 
duas estagiárias até à Casa da Fonte enquanto as outras duas ficaram a arrumar o 
material. 
 
 
 
Data: 18-04-2012                                                                                               Sessão nº22 
Horário: 18h – 19h30                                                     Local: Centro Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Ra., 
Je., Pa., Ge., Ct., Sr. e Jo.. 
 
A sessão iniciou-se, como habitualmente, com o diálogo inicial em que as crianças 
partilharam como tinha sido o fim de semana e como está a correr a escola. O Ra. 
contou-nos que dai a dois meses iria sair da Casa da Fonte para ir viver com os tios e 
que estavam muito contente por isso. O Pa. disse, de modo alegre, que no período 
anterior tinha tido más notas na escola, mas que havia outro colega que tinha tido notas 
piores, pelo que lhe explicámos que o que interessava era as notas dele, não as dos 
outros, e que este tinha de se empenhar mais para melhorar as suas notas.  
A primeira atividade efetuada foi o “Zip-Zap” em que as crianças se encontravam em roda 
e tinham de realizar um movimento, dirigido a outra criança, dizendo “zip” ou “zap”. Esta 
atividade foi dinamizada pelas estagiárias de 3º ano. As crianças divertiram-se durante a 
atividade, tendo estado bastante atentas e motivadas, cumprindo as regras do jogo. 
Conforme iam perdendo, tinham de sair do jogo, tendo todos aceitado bem esta saída, 
excetuando o Ra. que não conseguiu lidar bem com a frustração. 
De seguida passámos à atividade “De mãos atadas” em que as crianças se organizavam 
em dois grupos e tinham de realizar um percurso, sendo que, o primeiro grupo a terminar 
poderia escolher se respondia à situação problema por nós colocada no final do jogo, ou 
se quem escolhia era o outro grupo e o seu apenas comentaria a resposta do grupo. Para 
a divisão das equipas, decidiu-se que seria rapazes contra raparigas, ficando uma equipa 
com tês elementos (Ra., Pa. e Ge.) e outra equipa com quatro elementos (Sa., Je., Ct. e 
Jo.). Inicialmente as equipas teriam de realizar um percurso com os pés atados uns aos 
outros, transportando uma bola e de seguida iriam realizar o mesmo percurso, mas agora 
também com as mãos atadas, transportando um saco de areia. As equipas realizaram o 
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percurso com sucesso, tendo trabalhado bem em equipa, falando e ajudando-se 
mutuamente, tendo gostado da atividade. A equipa dos rapazes terminou primeiro o 
percurso pelo que puderam decidir se respondiam à situação problema ou passavam à 
outra equipa. Após refletirem sobre o assunto decidiram passar à equipa das raparigas. A 
situação problema falava sobre uma rapariga, a Joana, que tinha adiado 
consecutivamente o estudo de uma disciplina que ia ter teste o que a levou a tirar 
negativa. Pedimos então aos grupos que refletissem sobre se a atitude da Joana tinha 
sido correta ou errada, quais as suas consequências, e o que deveria ter feito. Após 
pensarem em grupo sobre estas três perguntas, o grupo das raparigas disse que não 
considerava correta a atitude da Joana, que esta deveria ter estudado em vez de se 
distrair com outras coisas, e que se esta tivesse estudado não teria tirado negativa. O 
grupo dos rapazes acrescentou de seguida, que considerava que a Joana devia ficar de 
castigo, como consequência do seu comportamento. Durante a atividade as crianças 
trabalharam bem em equipa, ouvindo-se umas às outras, e decidido em conjunto o que 
haveriam de responder.  
A última atividade foi o “prós e contras” em que, mantendo as mesmas equipas da 
atividade anterior, cada equipa tinha de escolher um jogo que quisessem fazer na sessão 
seguinte, e de seguida ambas as equipas teriam de dizer porque achavam que o jogo 
delas é que deveria ser feito, chegando no final, ambas as equipas a um acordo sobre a 
atividade a escolher para a sessão seguinte. Antes de se dar início à atividade, o Ra. 
entrou em conflito com o Ge., não querendo realizar a atividade com este, recusando-se 
a participar no grupo. Uma das estagiárias foi então falar com o Ra. e ficou acordado que 
o Ra. iria para o seu grupo, realizar a atividade com os colegas, e que uma das 
estagiárias estaria junto do grupo. O grupo dos rapazes de início teve dificuldade em 
escolher uma atividade que agradasse a todos, pois cada um queria realizar uma 
atividade diferente, tendo apenas o Ra. cedido e escolhido a atividade do Ge.. O Pa. 
sugeriu então uma outra atividade, que tanto o Ra. como o Ge. concordaram, e passaram 
então à elaboração dos argumentos que iriam utilizar para defenderem a sua atividade. O 
grupo das raparigas não realizou esta atividade de modo correto, não tendo conseguido 
chegar a um consenso sobre qual a atividade que escolhiam. A Ct. teve pouco 
participativa, e desmotivada, não dando sugestões à sua equipa. Quando demos o início 
ao debate entre os dois grupos, o grupo dos rapazes estava bem organizado e 
preparado, enquanto o grupo das raparigas mostrou uma grande desorganização, tendo 
apresentado a Sa. a sua atividade, a qual não agradava a todos os elementos do grupo. 
Pedimos para que a Jo., a Je., e a Ct. sugerissem então outras atividades, visto não 
estarem de acordo com a escolhida para apresentarem, e a Jo. e a Je. disseram outra 
atividade, enquanto a Ct. não quis participar. Visto o grupo das raparigas não ter chegado 
a consenso e não estar preparado, não foi possível realizar o debate entre os dois 
grupos, apresentando apenas o grupo dos rapazes, os argumentos que tinham preparado 
para defender a sua atividade. Prosseguimos de seguida, para uma votação de modo a 
se escolher a atividade a realizar na sessão seguinte. A atividade escolhida, por maioria 
dos votos, foi o “Polícia e o Ladrão”, a qual foi sugerida após o diálogo entre os dois 
grupos. 
Para finalizar, procedemos ao retorno à calma. As crianças deitaram-se em mantas e de 
seguida, consoante a instrução dada, foram imaginando uma situação que as deixasse 
muito frustradas, sentindo as várias tensões do corpo. De seguida, pedimos para que 
pensassem numa situação agradável, libertando as tensões corporais. As crianças 
realizaram a atividade conforme o esperado, estando concentradas e atentas. 
No final da sessão as crianças realizaram a sua autoavaliação do comportamento, tendo 
todos merecido “amarelo” (bom comportamento), à exceção do Ra. que devido ao seu 
comportamento durante a sessão, mereceu “laranja escuro” (mau comportamento). O Ra. 
não aceitou bem esta avaliação do comportamento, pelo que lhe estivemos a explicar 
que durante a sessão não tinha obedecido às monitoras, tinha levantado a voz a uma das 



Casa da Fonte 
Estagiárias: Ana Cristina Matias & Lígia Cardoso 

Orientadora: Prof. Dra. Celeste Simões 

32 
 

monitoras, tinha entrado em conflitos com os seus colegas, recusando-se a participar 
numa das atividades, sendo este comportamento desadequado para as sessões.  Como 
tinha fica combinado na sessão anterior, as crianças que na sessão anterior não 
mereceram os ovos de chocolate devido ao seu comportamento, receberam agora os 
respetivos ovos devido ao seu bom comportamento nesta sessão (Pa., Ge. e Sa.). O Ra. 
foi o único que não recebeu os ovos de chocolate pois voltou a não ter um bom 
comportamento. Após a avaliação do comportamento, as crianças vestiram os seus 
casacos e foram com duas estagiárias até à Casa da Fonte enquanto as outras duas 
ficaram a arrumar o material. 
 
 
 
Data: 02-05-2012                                                                                               Sessão nº23 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Ra., 
Je., Pa., Ge., Ct., Sr. e Jo.. 
 
Esta sessão foi dinamizada pelas estagiárias Filipa e Maria. A primeira atividade 
realizada foi escolhida pelas crianças na sessão anterior uma vez que atingiram a marca 
estabelecida previamente de fogueiras respeitantes ao bom-comportamento. 
Quando chegaram, as crianças sentaram-se à volta da fogueira, para falarem sobre os 
acontecimentos mais relevantes da sua semana e enumerarem as atividades efetuadas 
na sessão anterior. Falou-se sobre os testes da semana anterior e sobre os que ainda 
iriam realizar. Foi ainda referido pelas crianças certas desavenças na Casa da Fonte com 
outras crianças e, posto isto, as estagiárias deram a sua opinião e tentaram explicar-lhes 
o que deviam ter feito e o que podem fazer no futuro. 
Passou-se então à primeira atividade, escolhida pelas crianças como recompensa pelo 
bom comportamento, denominada “O Polícia e o Ladrão”. Foi distribuído um cartão a 
cada criança, contendo personagens diferentes (polícia, ladrão, salvador e quatro 
vítimas). As crianças teriam que circular pela sala ao som de uma musica. O ladrão teria 
que matar as vítimas, piscando o olho a cada uma delas; o polícia teria que apanhar o 
ladrão, antes que este conseguisse matar todas as vitimas; o salvador tinha o dever de 
ressuscitar as vitimas, atirando-lhes discretamente um beijo; e as vítimas, sempre que 
eram mortas pelo ladrão, tinham que se sentar no chão à espera do beijo do salvador. 
Esta atividade foi realizada 4 vezes e, ao contrário do que acontecera na sessão 13, 
correu bastante bem, uma vez que as crianças estavam mais atentas e concentradas o 
que permitiu que a atividade se realizasse na sua totalidade, tendo todos se divertido. A 
Sr. conseguiu compreender as regras e sempre que tinha dúvidas ia perguntando a uma 
das estagiárias, assim como o Ra. e a Je..  
De seguida, foi apresentado uma vertente do jogo do mata em que, antes de poderem 
matar um dos adversários, a bola teria que passar por todos os elementos da equipa. No 
entanto, só poderiam matar lançando a bola abaixo da cintura do colega e regulando a 
força de modo a não o magoar. Se tal acontecesse, uma das estagiárias entraria para a 
equipa contrária. Pretendia-se assim facilitar a relação entre os pares e as figuras de 
autoridade, promover o controlo da agressividade e da frustração. As crianças foram 
divididas em duas equipas escolhidas pelas mesmas, o Ge., o Ra., a Sr. e o Pa., contra a 
Ct., a Jo. e a Je.. Foi necessário fazer adaptações a esta atividade ao longo da sua 
realização, uma vez que as crianças não estavam a conseguir atingir o objetivo de matar 
os seus adversários. Assim, foi-se encurtando campo, mudando o piolho, até que se 
retirou o piolho do seu local para junto dos seus colegas. À medida que o tempo ia 
passando, as crianças iam-se sentindo cada vez mais frustradas por não estarem a 
conseguir jogar como pretendiam, deixando de ouvir as indicações das estagiárias, 
começando a gritar com os colegas da equipa, dizendo que o jogo não prestava e que 
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queriam mudar de jogo. Por uma questão de gestão do tempo teve que se passar para a 
tarefa seguinte, não sem antes se perguntar às crianças qual o objetivo da mesma, de 
modo a que se percebesse se as crianças tinham compreendido o propósito da atividade. 
É de salientar que a equipa composta pelo Ge., o Ra., a Sr. e o Pa., mostrou mais sinais 
de frustração, gritando uns com os outros, querendo a bola só para eles. O Pa. esteve 
constantemente a gritar com a irmã o que fez com que esta perdesse a motivação para a 
atividade, ficando muito chorosa e inibida. Por outro lado, a outra equipa trabalhou em 
equipa, apoiando-se mutuamente. 
A terceira atividade teve bastante adesão por parte das crianças. “A loja do feiticeiro” 
pretendia que as crianças se dirigissem a cada uma das estagiárias e negociassem 
qualidades. No início foi perguntado o que era uma qualidade e quais as qualidades que 
conheciam. As qualidades iam sendo escritas no quadro à medida que eram enumeradas 
pelas crianças. Posteriormente cada criança colocou um chapéu para encarnar uma 
personagem, assim como as estagiárias. 
Esta atividade correu bastante bem. As crianças passaram por todas as lojas, dando as 
suas qualidades e pedindo aquelas que lhes fazia falta, conseguindo discutir 
assertivamente com as estagiárias o “preço” de cada produto. As estagiárias iam 
perguntando o porquê de quererem certas qualidades e iam tentando fazer trocas 
absurdas, de modo a gerar discussão. Estavam todos bastante alegres, participativos, 
respeitando os colegas e as estagiárias, falando corretamente e educadamente. É de 
realçar que algumas crianças até fizeram mais do que uma personagem. 
A atividade de retorno à calma, “um dia no jardim mágica”, foi realizada através da 
dramatização de uma história contada pela estagiária. Todos participaram ativamente na 
relaxação e conseguiram seguir a história. Apenas no momento em que se tinham de 
transformar em vários animais, foi necessário chamar à atenção, uma vez que estavam a 
imitar os animais e os sons bastante alto, sem ouvirem as indicações.  
Por fim realizámos o diálogo final. O grupo sentou-se à volta da fogueira a fim de refletir 
sobre a sessão, o que foi feito, quais as atividades que mais gostaram e as que menos 
gostaram e como se comportaram durante a sessão. O Ra. foi chamado à atenção várias 
vezes durante a sessão, mostrando falta de respeito pelas estagiárias. Estiveram todos 
bastante participativos durante as atividades, respeitando e ouvindo as estagiárias na 
maior parte do tempo. Depois da partilha, o grupo deu início à autoavaliação, atribuindo-
se de seguida a fogueira correspondente ao comportamento de cada um. Todos 
receberam uma fogueira “amarela” devido ao seu bom comportamento durante toda a 
sessão, à exceção do Ra. que recebeu uma fogueira “laranja escura” pelas constantes 
chamadas de atenção e por ter respondido mal às estagiárias e colegas, e do Ge. que 
recebeu uma fogueira “laranja clara”, por se ter mostrado um pouco irrequieto e não ter 
ouvido logo as chamadas de atenção das estagiárias. Depois de realizada a 
autoavaliação das crianças, estas vestiram os casacos e duas estagiárias foram levá-las 
até à Casa da Fonte enquanto outra ficou a arrumar o material na sala. 
 
 
 
Data: 09-05-2012                                                                                               Sessão nº24 
Horário: 18h – 19h30                                                     Local: Centro Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Ra., Je., Pa., Ge., 
Ct., Sr. e Jo.. 
 
A sessão iniciou-se, como habitualmente, com o diálogo inicial em que as crianças 
partilharam como tinha sido o fim de semana e como está a correr a escola. Esta foi a 
última sessão do Pa. e da Sa. pelo que estivemos a falar sobre a transição para a nova 
instituição. A Sa. esteve mais calada tendo o Pa. falado mais sobre os seus receios e 
mudanças que implicavam esta transição.  
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A primeira atividade realizada foi o “bingo dos sentimentos”. Nesta atividade as crianças 
estavam divididas em 3 equipas e cada equipa tinha de procurar pela sala 8 cartões com 
várias imagens de sentimentos. Após todos os cartões serem encontrados, tinham de 
fazer corresponder a imagem à palavra correta no cartão do bingo. As equipas foram 
formadas do seguinte modo: Je., Jo. e Sa.; Ge. e Ct.; e Pa. e Ra.. As crianças estiveram 
empenhadas e motivadas enquanto procuravam os cartões, tendo trabalhado bem em 
equipa. Na correspondência da imagem à palavra, o Pa. e o Ra. demonstraram uma 
maior dificuldade, tendo feito algumas correspondências erradas. Os restantes grupos 
fizeram a correspondência de forma correta, conseguindo justificar o motivo da escolha 
de cada imagem. Após a correção da correspondência dos cartões, a estagiária 
enumerou os vários sentimentos presentes no jogo e as crianças fizeram a expressão 
correspondente. Durante a atividade as crianças estiveram divertidas tendo gostado da 
atividade. 
A segunda atividade realizada foi o “concurso de beleza” em que cada criança desfilava 
enquanto dizia dois defeitos seus e quando chegasse ao fim cada colega tinha de dizer 
uma qualidade da pessoa que tinha desfilado. Inicialmente a Sa. e a Jo. estavam um 
pouco inibidas, tendo-se desinibido à medida que a atividade foi decorrendo. O Pa. disse 
que o seu defeito era ser chato, o Ge. disse ser resmungão e chato, a Ct. disse ser mal 
educada e que pedia muitas coisas, a Jo. disse ser teimosa e chata, a Je. disse que era 
má educada e não ajudava os outros, e o Ra. disse ser chorão e resmungão. As 
qualidades que as crianças disseram aos colegas foram bastante semelhantes, tendo dito 
que estes eram simpáticos, brincalhões, inteligentes, giros, amigos, jogavam bem futebol, 
engraçados e que ajudavam os outros. As crianças divertiram-se muito e estiveram 
bastante desinibidas, tendo todas participado de igual modo. 
A última atividade realizada foi o “como respondia”. Nesta atividade uma criança fazia de 
fantoche e a outra controlava o fantoche. Quem controlava o fantoche tinha de responder 
a uma pergunta como considerava que o colega respondia. A Sa. respondeu pela Je. que 
esta se sentia bem quando estava com os amigos. A Je. respondeu pelo Pa. que a 
decisão boa que tinha tomado nessa semana tinha sido estudar para o teste. A Jo. 
respondeu pelo Pa. que este tinha medo quando lhe pregavam um susto. A Ca. 
respondeu pelo Ge. que este se sentia deixado de parte quando os amigos não queriam 
brincar com ele. As crianças gostaram da atividade, realizando-a de forma adequada, 
cumprindo os objetivos propostos.  
A última atividade realizada foi a atividade de retorno à calma “banho de sol”. Nesta 
atividade as crianças encontravam-se deitadas numa manta enquanto as estagiárias 
induziam num estado de descontração. As crianças gostaram da atividade, tendo estado 
atentas à instrução dada pela estagiária.  
Para terminar falámos sobre as atividades realizadas durante as sessões e as crianças 
partilharam o que tinham aprendido. A maioria das crianças disse ter aprendido a “pensar 
pelos outros”, a dar elogios e a identificar os sentimentos. Após este diálogo realizámos a 
autoavaliação do comportamento. Como nesta sessão os alunos tiveram todos um bom 
comportamento, cumprindo as regras das atividades e respeitando os colegas e 
estagiárias, todos mereceram um “amarelo” (bom comportamento). Depois de realizada a 
autoavaliação das crianças, estas vestiram os casacos e duas estagiárias foram levá-las 
até à Casa da Fonte enquanto outras duas ficaram a arrumar o material na sala. 
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Data: 16-05-2012                                                                                          Sessão nº25 
Horário: 18h – 19h30                                                Local: Centro Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Maria Melo, Ra., 
Ge., Jo. e Ct.. 
 
A sessão iniciou-se, como habitualmente, com o diálogo inicial em que as crianças 
partilharam como tinha sido o fim-de-semana e como está a correr a escola. As crianças 
disseram-nos que durante toda a semana iriam ter testes e que os que já fizeram tinham 
corrido bem. Uma vez mais o Ra. interrompeu os colegas, não conseguindo esperar pela 
sua vez de falar. Após a nossa conversa demos início às actividades da sessão. 
A primeira atividade efetuada foi o “Anónimo”, em que as crianças teriam que escrever 
um problema que tinham, dobrando depois o papel e colocando-o num saco. Depois cada 
criança iria tirar um papel do saco, ler o problema e em conjunto todas teriam que dizer 
como poderiam resolver o problema. Assim que tivessem uma resposta iriam representar 
o problema e a sua resolução. Os problemas que saíram foram “porto-me mal e chamam-
me à atenção”, “fiquei triste porque uma amiga minha ameaçou outra colega”, “fiquei 
zangada quando a minha colega de ginástica não queria saber do exercício que o 
professor tinha dado” e “ não gostei quando num bel dia de sol os meus pais discutiram”. 
As crianças conseguiram encontrar soluções para todas as situações com facilidade, 
mostrando-se participativas e motivadas para esta atividade. Por exemplo para o 
problema “não gostei quando num belo dia de sol os meus pais discutiram”, as crianças 
indicaram como resolução o diálogo entre elas e os pais, onde estas lhes iriam explicar 
que não gostavam de os ouvir discutir e que isso as deixava tristes, que preferiam que 
eles fossem passear com elas e aproveitar o belo dia que estava. O teatro que 
associaram a este problema também representou muito bem a situação já que se focou 
num momento em que os filhos estavam a jogar consola e os pais começaram a discutir 
devido a problemas domésticos, levando a que os filhos fossem ter com eles e 
explicassem o que sentiam. Esta atividade foi bem aceite pelas crianças, que 
conseguiram atingir os objetivos previstos. Apenas o Ra. se mostrou irrequieto e mais 
disponível para a brincadeira do que propriamente para a aprendizagem e resolução das 
situações. 
De seguida passámos à actividade “Banco de jardim”. Nesta as crianças teriam duas 
cadeiras no meio da sala e, de acordo com as situações que as estagiárias iriam 
enumerar, teriam que se sentar à vez e representar os sentimentos vivenciados na 
situação indicada, interagindo com o colega que estaria na outra cadeira. Foram 
representadas 7 situações, entre elas, “ser arrogante para com outra pessoa”, “vir da 
escola com grande stress”, “uma pessoa triste com uma situação que lhe aconteceu”, 
entre outras. Inicialmente as crianças tiveram alguma dificuldade em representar a 
situação e interagir adequadamente, mas após a explicação dada pela estagiária Maria 
conseguiram entender o que era pedido e conseguiram realizar as situações muito bem. 
Mostraram-se sempre motivadas e participativas, apesar de alguma brincadeira que 
acabou também por ser importante.  
A última actividade foi a “Completar a imagem” em que, uma criança faria um gesto e 
ficaria paralisada nessa posição. Posteriormente viria outra criança completar o gesto 
como achasse indicado referindo o que estariam a representar. Foi muito engraçada a 
atividade e as crianças divertiram-se bastante. Tivemos situações bastante diversificadas, 
desde ajudar alguém a calçar uns sapatos até alguém a chorar num ombro amigo. Esta 
atividade permitiu uma grande liberdade de expressão às crianças, para além da enorme 
criatividade que elas demostraram, através do corpo, em todas as figuras criadas. 
Para finalizar, procedemos ao retorno à calma com a atividade “Uma viagem de balão”. 
As crianças, seguindo a instrução da estagiária teriam que representar a viagem dentro 
de um balão incluindo tudo o que a ela se pudesse associar como os sentimentos e as 
experiencias vivenciadas. As crianças realizaram a atividade conforme o esperado, 
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estando concentradas e atentas, à exceção do Ra. que se mostrou irrequieto e desatento 
apesar das nossas chamadas de atenção.  
No final da sessão as crianças realizaram a sua autoavaliação do comportamento, tendo 
todos merecido “amarelo” (bom comportamento), à exceção do Ra. que devido ao seu 
comportamento durante a sessão, mereceu “laranja claro” (comportamento razoável).  
 
 
 
Data: 23-05-2012                                                                                               Sessão nº26 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Ra., Ge., Jo. e 
Ct.. 
 
A sessão iniciou-se como o diálogo inicial onde as crianças falaram sobre os 
acontecimentos mais marcantes da sua semana e sobre a sessão anterior. 
Após o diálogo inicial, as crianças preencheram o SDQ de modo a constituir a avaliação 
final destas, dada a sua participação nestas sessões de psicomotricidade. Preencheram 
também a ficha de avaliação de impacto do programa. Todas as crianças receberam um 
questionário e uma ficha e preencheram-no sozinhas apenas com alguma ajuda pontual 
das estagiárias, excetuando o Ra. que apresenta muitas dificuldades na leitura.  
A seguir realizou-se a atividade “Lidar com provocações” em que as estagiárias 
dinamizaram algumas situações para as crianças refletirem de seguida. As crianças 
estiveram com atenção às dramatizações, conseguiram refletir de modo apropriado sobre 
as situações dramatizadas, dizendo quais os comportamentos adequados e 
desadequados nas situações dinamizadas. As crianças encontravam-se bastante 
entusiasmadas e no final elas próprias quiseram dinamizar uma situação para as 
estagiárias analisarem. 
A atividade seguinte foi o “Quadrado cego” na qual as crianças foram colocadas em roda 
e foram vendadas, e em seguida agarraram uma corda. Com esta corda tiveram que 
realizar diferentes formas geométricas (quadrado, retângulo, triangulo, trapézio), sem 
trocarem de lugar e sem tirarem a venda. As crianças foram pensando em diferentes 
estratégias para conseguirem realizar a tarefa com sucesso, porém foi muito difícil 
conseguirem-se organizar e o que aconteceu com mais frequência foi que todos se 
encontravam a falar muito alto sem se ouvirem uns aos outros. A Ct. liderou a atividade 
na maioria do tempo e o Ge. começou a ficar desmotivado apresentando comportamento 
de oposição. O Ra. esteve também um pouco irrequieto dizendo que a venda lhe 
causava incómodo na vista. A Jo. esteve atenta e, juntamente com a Ct., mostrou maior 
capacidade de organização espacial. 
Em seguida passou-se para o momento de retorno à calma “Poção Mágica”. As crianças 
deitaram-se em decúbito dorsal e seguiram as instruções dadas pela estagiária. Durante 
a atividade as crianças estiveram calmas, realizando as instruções dadas pela estagiária 
de modo correto. 
No final as crianças sentaram-se em círculo e enumeram as atividades que tinham 
realizado nesta sessão e o que tinha aprendido em cada uma, realizando também a 
avaliação do comportamento. Todas as crianças obtiveram fogueira “amarela”, o que 
corresponde a um bom comportamento. O Ra. apresentou alguns comportamentos de 
oposição ao longo de toda a sessão tendo sido mal educado para as estagiárias porém, 
como no final reconheceu os seus erros obteve uma avaliação positiva do seu 
comportamento. Depois de realizada a autoavaliação das crianças, estas vestiram os 
casacos e duas estagiárias foram levá-las até à Casa da Fonte enquanto outras duas 
ficaram a arrumar o material na sala. 
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Data: 30-05-2012                                                                                               Sessão nº27 
Horário: 18h – 19h30                                          Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Ra., Ge. e Ct.. 
 
A Jo. não esteve presente nesta sessão pois tinha um teste no dia seguinte, tendo ficado 
a estudar na Casa da Fonte. 
A sessão iniciou-se, como habitualmente, com o diálogo inicial. As crianças sentaram-se 
à volta da fogueira, para falarem sobre os acontecimentos mais relevantes da sua 
semana e enumerarem as atividades efetuadas na sessão anterior. Falou-se sobre os 
testes da semana anterior e sobre os que ainda iriam realizar, sobre o fim de semana e 
sobre alguns problemas pessoais que cada criança teve no decorrer da semana. O Ra. 
teve um comportamento desadequado nesta primeira fase da sessão uma vez que, 
enquanto estavam todos a falar da sua semana, este começou a responder mal às 
estagiárias, sem educação para com as mesmas. As estagiárias interviram logo, 
mostrando ao Ra. que não estava a agir corretamente e que deveria pedir desculpa pelos 
seus atos. O Ra. não quis pedir desculpa e continuou com o seu comportamento já usual 
ao longo das últimas sessões.  
Na primeira atividade realizada “Construindo opiniões” as crianças teriam de dizer se 
concordavam, discordavam ou se tinham uma opinião neutra, sobre uma frase lida pela 
estagiária, justificando de seguida as suas opiniões. Todos conseguiram argumentar as 
suas ideias, defendendo-as corretamente e ouvindo e respeitando as opiniões dos outros. 
Algumas crianças depois de ouvirem a opinião dos colegas mudaram de opinião, 
percebendo o ponto de vista do colega. 
Na atividade seguinte, “Fitos Humanos”, foram formadas duas equipas, uma constituída 
pelas crianças e outra pelas estagiárias. A equipa que conseguisse derrubar os fitos 
humanos da outra equipa ganhava. As crianças começaram imediatamente a delinear 
estratégias e a definir objetivos. Trabalharam em sintonia e conseguiram ganhar devido à 
forma como conseguiram trabalhar em equipa. Durante esta atividade as crianças 
divertiram-se e cumpriram os objetivos propostos. 
Seguidamente foi efetuada a atividade denominada “Diverte-te a aprender”. Os mesmos 
grupos da atividade anterior, através de um jogo de tabuleiro, tinham de ir realizando 
diversas tarefas ao longo das casas do tabuleiro (mímica, mímica no corpo do outro, 
perguntas, autoconhecimento e desenho). Nesta atividade as crianças conseguiram 
realizar todas as tarefas propostas com sucesso, estando bastante entusiasmados com o 
jogo, divertindo-se. 
Por fim, o retorno à calma “voando na música” foi realizado através da representação de 
uma história narrada por uma estagiária. Todos participaram ativamente na relaxação e 
conseguiram seguir a história atentamente. O Ra. mostrou-se bastante irrequieto e teve 
que ser chamado à atenção algumas vezes. 
Na altura do diálogo final, o grupo sentou-se à volta da fogueira a fim de refletir sobre a 
sessão, o que foi feito, quais as atividades que mais gostaram e as que menos gostaram 
e como se comportaram durante a sessão. O Ra. voltou a ter um comportamento 
incorreto para com as estagiárias, voltando a ser mal educado e a levantar a voz às 
estagiárias, desafiando-as. As estagiárias voltaram a confrontá-lo com as suas atitudes e 
ele por fim, pediu desculpa a todos. Todos receberam uma fogueira “amarela” devido ao 
seu bom comportamento durante toda a sessão, à exceção do Ra. que recebeu uma 
fogueira “laranja escura” pelo seu comportamento ao longo da sessão. Finalmente, após 
a avaliação do comportamento as crianças preencheram a ficha para avaliar a sessão. 
Depois de realizada a autoavaliação das crianças, estas vestiram os casacos e duas 
estagiárias foram levá-las até à Casa da Fonte enquanto outras duas ficaram a arrumar o 
material na sala. 
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