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Projeto “Afetos nas Escolas” 

 
Data: 7 de fevereiro de 2012                                                                            Sessão nº12 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
Esta foi a primeira sessão de “Afetos” desta turma em que estive presente fruto da troca 
com o 2º ano. Foi-me pedido para mudar para esta turma pois é uma turma mais 
desafiante em que os alunos precisam de um acompanhamento maior pois têm maior 
dificuldade em focar a atenção durante muito tempo na mesma tarefa, havendo alguns 
alunos que precisam de um acompanhamento mais personalizado para assim 
conseguirem realizar as atividades junto com os colegas. É uma turma pequena, com 
apenas 14 alunos sendo que três alunos já me conheciam das sessões de 
psicomotricidade.  
No início da sessão apresentei-me e de seguida foi feita a chamada, o que me permitiu 
saber o nome dos alunos. De seguida, a Dr.ª Marta explicou aos alunos o que iam fazer 
nesta sessão e que consoante o comportamento da turma na semana seguinte podiam, 
ou não, ver um filme. Como todos queriam ver um filme na próxima sessão todos 
disseram que iriam estar com atenção e que se iam portar bem.  
A sessão consistiu no preenchimento de uma ficha que tinha como tema o “bem e mal”. 
Primeiro li um texto a todos os alunos que continha uma situação em que uma menina 
comia o lanche de outro colega e, para refletirem sobre o texto, preencheram uma ficha 
sobre o texto. Nesta ficha os alunos tinham de dizer e explicar se o comportamento era 
bom ou mau, as suas consequências, como podia ter sido evitado e o que devia ter sido 
feito. A maioria dos alunos preencheu a ficha bastante rapidamente tendo algumas 
dúvidas na compreensão de uma das perguntas que a Dr.ª Marta explicou novamente 
para a turma toda. Dois alunos demoraram mais tempo no preenchimento da ficha tendo 
um deles recusado ajuda e o outro ter aceitado ajuda pois tinha dificuldades em se focar 
no que estava a escrever, “perdendo-se” a meio das frases, pelo que era necessário 
voltar a pensar na pergunta. Este aluno teve também dificuldade em perceber o que era 
pedido pelo que lhe estive a explicar as perguntas de modo a que compreendesse 
melhor. Após todos terem preenchido a ficha procedeu-se à sua correção tendo cada 
aluno lido a sua resposta a cada uma das perguntas. Foi possível ver que a maioria dos 
alunos percebeu a mensagem que o texto transmitia e compreendeu as perguntas.  
No final da sessão realizaram a autoavaliação do comportamento. Visto todos terem tido 
um bom comportamento tiveram todos “verde” (bom). Ficou então combinado que na 
próxima sessão iriamos ver um filme.  
 
 
 
Data: 14 de fevereiro de 2012                                                                          Sessão nº13 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
Nesta sessão visionámos o filme “Ás segundas, não deixes que te salte a Tampa” e de 
seguida os alunos preencheram uma ficha relacionada com o filme. 
Quando chegámos à sala fizemos a chamada e de seguida pedimos para se juntarem 
dois a dois à porta para irmos ver o filme. Quando chegámos à sala para ver o filme os 
alunos estavam um pouco agitados mas quando o filme começou pararam e ficaram a 
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ver com atenção. Todos gostaram do filme e após este acabar voltámos para a sala para 
preencherem a ficha onde tinham de dizer o que significava “saltar a tampa”, como 
sentiam o stresse, quais as situações que o causavam e como lidavam com este. Tinham 
também de dizer qual o método de relaxação, que viram no filme, que mais tinham 
gostado. Como um dos alunos tem bastante dificuldade na leitura e escrita dei-lhe um 
apoio mais individualizado enquanto a Dr.ª Marta ia tirando dúvidas aos restantes alunos. 
Muitos alunos tiverem dificuldade em perceber o que era o stresse e o que lhes causava 
stresse, dizendo que nunca tinham sentido stresse e que por isso não conseguiam 
responder a algumas das perguntas da ficha. Foi necessário explicar várias vezes o que 
era stresse e dar exemplos de situações que o poderiam causar para assim conseguirem 
entender melhor este conceito. Alguns alunos após terem preenchido a ficha começaram 
a falar destabilizando os que ainda estavam a preencher a ficha, sendo necessário 
chamar-lhes a atenção. Após esta chamada de atenção e de lhes ter sido dito para 
desenharem no verso da folha enquanto esperavam apenas um aluno continuou mais 
irrequieto. O aluno que acompanhei teve dificuldade em perceber algumas perguntas e 
pensar sobre estas, sendo necessário explicar-lhe por outras palavras o que era 
pretendido em cada questão. Em termos da escrita o aluno mostrou grande dificuldade, 
sendo necessário analisar as palavras sílaba a sílaba para assim conseguir escrever, 
sendo necessário corrigi-lo. 
No final da sessão os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento para, de 
seguida, preencherem a caderneta do comportamento. Todos os alunos mereceram 
“verde” (bom) à exceção de um aluno que esteve irrequieto após o preenchimento da 
ficha tendo por isso merecido “amarelo” (razoável).  
 
 
 
Data: 28 de fevereiro de 2012                                                                          Sessão nº14 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
No dia 21 de fevereiro não houve sessão de “Afetos” pois este foi o período de férias do 
Carnaval da escola.  
Nesta sessão fizemos a apresentação da tabela dos pensamentos e, de seguida, 
algumas perguntas sobre quais os pensamentos presentes em cada situação. Houve 
algumas dificuldades em dar início à sessão devido a problemas com o equipamento 
para projeção da apresentação em powerpoint sobre os pensamentos e após a sua 
resolução conseguimos iniciar a sessão. Durante este período os alunos estavam 
agitados e impacientes, levantando-se das cadeiras. Enquanto não era possível começar 
a apresentação, a Dr.ª Marta fez a chamada marcando as presenças na sua folha de 
registo. Apenas um aluno não esteve presente na sessão. 
Após darmos início à apresentação dos pensamentos os alunos focaram-se na atividade, 
estando com atenção e participando de forma correta na atividade. Um dos alunos esteve 
mais irrequieto brincando com as mãos em frente ao projetor para criar sobras na parede. 
Foi necessário chamar várias vezes a atenção do aluno para este parar esse 
comportamento. Após a explicação de todos os pensamentos alguns alunos ainda tinham 
algumas dúvidas tendo os colegas explicado o que era cada um dos pensamentos. 
De seguida, passámos às perguntas sobre os pensamentos. Eu e a Dr.ª Marta lemos 
algumas frases e os alunos tinham de identificar o pensamento presente. Algumas das 
frases os alunos tiveram dificuldade em perceber o pensamento nelas presente o que nos 
levou a rever alguns pensamentos a meio da atividade. As frases associadas ao 
pensamento “convencido” não estavam muito adequadas e assinalámos essas frases 
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para assim as podermos rever posteriormente e modificar de modo a torna-las mais 
compreensíveis. Os alunos participaram bem na atividade, havendo alguns que 
respondiam de modo muito impulsivo, tendo nós de lhes pedir para primeiro pensarem e 
só depois dizerem a resposta, esperando pela vez de falar. 
No final da sessão fizemos a autoavaliação do comportamento na sessão para depois 
preencherem a caderneta do comportamento. Todos os alunos tiveram “verde” (bom) no 
comportamento à exceção do aluno que teve mais distraído na apresentação dos 
pensamentos, o qual mereceu “amarelo” (razoável).  
 
 
 
Data: 13 de março de 2012                                                                              Sessão nº15 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
Esta sessão ocorreu no dia 13 de março pois não foi possível para a Dr.ª Marta estar 
presente no dia 6 de março.  
Quando chegámos à escola para a sessão os alunos encontravam-se ainda no recreio, 
pois tinham chegado à pouco tempo de uma visita de estudo. Dirigimo-nos à sala de aula 
e preparámos os materiais necessários para a sessão. Após tudo estar preparado, fui 
chamar os alunos ao recreio para darmos início à sessão de “Afetos”. Alguns alunos 
ficaram chateados por não terem o tempo que habitualmente têm de recreio, tendo 
amuado e não querendo voltar para a sala. 
Esta sessão teve como tema os sentimentos. Os alunos organizaram-se nos grupos 
anteriormente definidos e resolveram as palavras cruzadas sobre os sentimentos. Um 
dos alunos fazia anos estando muito excitado, sempre distraído e levantando-se 
constantemente. Como anteriormente tinham estado na visita de estudo, os alunos ainda 
se encontravam muito agitados, com dificuldade em focarem-se na tarefa e trabalharem 
em grupo. Os alunos estavam constantemente a colocar dúvidas, algumas sobre coisas 
que tinham sido acabadas de explicar, revelando falta de atenção. Uma das alunas 
começou a chorar pois um dos colegas do seu grupo não aceitou a resposta dela, 
dizendo que estava errada e escreveu outra resposta nas palavras cruzadas. Explicámos 
à aluna que ao trabalharem em grupo tinham de decidir as coisas em conjunto e tinham 
de saber ouvir a opinião dos outros para juntos chegarem a uma conclusão. Após todos 
os grupos terem preenchido as palavras cruzadas, passámos à sua correção. Os grupos 
conseguiram fazer a maioria das palavras de forma correta tendo havido um grupo que 
não as conseguiu acabar.  
No final da sessão realizámos a autoavaliação do comportamento para os alunos 
preencherem a caderneta do comportamento. Cada aluno disse o que achava que 
merecia e justificou e, de seguida, a Dr.ª Marta, eu e a professora, dizíamos se 
concordávamos ou não com a avaliação. Nesta sessão apenas dois alunos tiveram um 
bom comportamento merecendo “verde” (bom), quatro alunos mereceram “vermelho” 
(mau) pois estiveram constantemente a falar e a levantarem-se, e os restantes tiveram 
“amarelo” (razoável). 
 
 
 
Data: 21 de março de 2012                                                                              Sessão nº16 
Horário: 11h15 – 12h15                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
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Esta sessão deveria ter ocorrido no dia 20 de março mas, como a Dr.ª Marta não podia 
estar presente, ocorreu no dia 21 de março. Não me foi possível estar presente na 
sessão pois neste momento encontrava-me na sessão de psicomotricidade do Centro 
Social Paroquial de Oeiras. 
Esta foi a última sessão do 2º período, pelo que, os alunos estiveram a preencher a ficha 
de autoavaliação do comportamento do 2º período e, de seguida, estiveram a fazer as 
dinâmicas da Páscoa. 
 
 
 
Data: 10 de abril de 2012                                                                         Sessão nº17 e 18 
Horário: 13h30 – 15h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
Esta foi a primeira sessão do 3º período. Como estávamos com uma sessão em atraso 
fizemos duas sessões seguidas de modo a compensar a sessão em atraso. 
Nesta sessão realizámos o jogo do “Gostarzinho” que os alunos já conheciam mas já não 
se lembravam das regras. Após a explicação, os alunos juntaram-se nos grupos já 
anteriormente formados, e de seguida lançaram os dados para determinar a ordem de 
jogo. Seguidamente os alunos escolheram a cor do pino da sua equipa, o nome da 
equipa, e organizaram-se relativamente à ordem em que cada elemento da equipa 
jogava, e qual a sua função. Uma das equipas teve dificuldade em organizar-se, não 
falando entre si, demorando assim mais tempo até estarem preparados para iniciar o 
jogo.  
De um modo geral, a atividade correu bem, tendo os alunos feito o que era pedido e 
cumprido as regras do jogo. Houve no entanto alguns alunos que estiveram muito 
agitados perturbando os restantes grupos. Foi necessário estar constantemente a chamar 
à atenção os alunos para podermos prosseguir com o jogo. Durante a realização do jogo, 
os alunos estiveram empenhados e motivados, tendo participado de forma adequada, 
apesar de por vezes se distraírem com os colegas quando não era a vez da sua equipa 
jogar. Apenas um dos grupos teve um comportamento desadequado, ficando 
estabelecido que futuramente dois dos alunos desse grupo não ficariam novamente 
juntos pois não se conseguiam focar na atividade quando juntos. 
Visto não ter sido possível terminar o jogo, apontámos numa folha a posição em que 
cada grupo se encontrava, e respetivos pontos, para continuarmos o jogo na sessão 
seguinte. Para tal, cada grupo, na sua vez, dirigiu-se ao tabuleiro e contou quantas casas 
tinha andado e o número de pontos obtidos.  
Para terminar, dois alunos distribuíram as capas e os alunos realizaram a autoavaliação 
do comportamento. A maioria dos alunos mereceu “verde” pois mostrou um bom 
comportamento, havendo dois alunos que mereceram “amarelo” (razoável) e dois outros 
que mereceram “vermelho” (mau). Um dos alunos que mereceu vermelho, considerou 
inicialmente que merecia “amarelo” ou “verde”, dizendo ter cumprido quase todas as 
regras do jogo. Após refletirmos, em grupo, sobre o seu comportamento o aluno 
percebeu o motivo de merecer “vermelho”. 
Como no dia anterior tinha sido o aniversário de uma das alunas, e esta tinha levado bolo 
para comemorar com os colegas, antes de sairmos, cantámos os parabéns à aluna em 
conjunto com o resto da turma.  
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Data: 17 de abril de 2012                                                                                 Sessão nº19 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
Nesta sessão os alunos continuaram o jogo “Gostarzinho” que tinham iniciado na sessão 
anterior. Como alguns alunos estavam de castigo a terminar uma ficha, um dos alunos 
estava sem colegas de grupo pelo que se juntou a outra equipa enquanto os seus 
colegas não terminavam a ficha. 
Demorámos algum tempo até conseguirmos iniciar o jogo pois os alunos estavam muito 
agitados e desatentos, o que dificultou a organização dos grupos e, consequentemente, o 
início do jogo. Enquanto os grupos se organizavam, eu e a Dr.ª Marta preparámos o jogo, 
colocando os pinos nas casas em que os grupos tinham ficado na sessão passada. Nesta 
sessão a professora não se encontrava na sala pois necessitou de se ausentar para se 
reunir com outra professora. 
Após o início do jogo houve alguns alunos que não conseguiram respeitar os colegas e 
esperar pela sua vez, estando constantemente a interromper, a falar, ou a brincar, não 
respeitando também as monitoras. Apesar de serem constantemente chamados à 
atenção, não pararam com este comportamento pelo que foi retirado um ponto de 
“gostar” (pontos ganhos quando executam a tarefa proposta de modo adequando, sendo 
necessários quatro pontos no final do jogo para poderem passar à ultima casa) às duas 
equipas que estavam a destabilizar a turma. As outras duas equipas estavam mais 
atentas, havendo no entanto, alguns momentos em que se distraiam, não prestando 
atenção quando as outras equipas jogavam. No final do jogo, apenas uma equipa 
conseguiu chegar à meta pois, com as constantes interrupções devido ao comportamento 
dos alunos, não houve tempo para as outras equipas chegarem à meta. 
Uma das alunas que se encontrava inicialmente a terminar a ficha, não chegou a 
participar na sessão pois distraia-se constantemente a ver os colegas jogarem, pelo que 
não acabou a ficha a tempo. 
Para terminar a sessão, dois alunos distribuíram as capas dos “Afetos” e todos 
preencheram a caderneta do comportamento. Os alunos que estavam mais agitados, 
interrompendo consecutivamente o jogo, desrespeitando os colegas e monitoras, 
mereceram “vermelho” (mau comportamento). Os restantes alunos da turma, como 
também não conseguiram estar com atenção, realizando o jogo de forma adequada, 
mereceram “amarelo” (comportamento razoável).  
Visto a sessão seguinte ser uma sessão de dinâmicas de grupo, e o comportamento dos 
alunos nesta sessão ter sido mau, a Dr.ª Marta explicou aos alunos que, consoante o 
comportamento destes no início da próxima sessão, iria decidir se realizavam as 
dinâmicas previstas, ou se realizavam uma cópia sobre o comportamento. 
 
 
 
Data: 24 de abril de 2012                                                                                 Sessão nº20 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
No início da sessão os alunos estavam muito agitados pelo que ficou decidido que iriam 
fazer uma cópia de dois poemas sobre o comportamento. 
Inicialmente foi explicado que devido ao seu comportamento, não iriam realizar as 
dinâmicas previstas mas sim uma cópia dos poemas sobre o comportamento. Os alunos 
ficaram chateados por realizar uma cópia, tendo acalmado quando lhes foi explicado que 
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caso voltassem a ter o mesmo comportamento da semana anterior iriam realizar uma 
outra cópia na semana seguinte. 
De seguida foram distribuídas as folhas com os poemas e os alunos, cada um na sua 
vez, leram uma quadra. Após a leitura dos poemas iniciaram a cópia. Durante a cópia a 
maioria dos alunos esteve em silêncio, no entanto, alguns alunos estavam 
constantemente a falar, distraindo os colegas. Após algumas chamadas de atenção os 
alunos continuaram a realizar a cópia sem mais distrações. 
No final da sessão os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. Todos os 
alunos mereceram “verde” (bom comportamento), exceto os três alunos que inicialmente 
destabilizaram mais a sessão que mereceram “amarelo” (comportamento razoável). 
 
 
Data: 8 de maio de 2012                                                                                  Sessão nº21 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
Esta sessão deveria ter ocorrido no dia 1 de maio, no entanto, tal não foi possível pois a 
professora não estava na escola, estando os alunos distribuídos pelas salas. 
O tema da sessão foi “sexualidade”, onde foram introduzidos alguns temas que serão 
abordados em mais detalhe quando os alunos estiverem no 4º ano.  
Quando chegámos à sala os alunos sentaram-se nos seus lugares e de seguida, 
montámos a visualização da apresentação em powerpoint sobre a sexualidade. Os 
alunos estavam muito curiosos e agitados, tendo o tema causado alguns 
constrangimentos em especial nas raparigas. Durante a apresentação os alunos foram 
fazendo várias perguntas e comentários. Foram explicadas as diferenças que existem 
entre o corpo dos rapazes e das raparigas e explicadas algumas mudanças que iriam 
ocorrer, sendo este processo denominado puberdade. Alguns alunos já tinham recebido 
alguma informação de familiares ou amigos mais velhos, tendo partilhado com os 
restantes colegas.  
Durante a apresentação dois alunos estiveram muito irrequietos, sendo necessário que 
mudassem de lugar. Apesar da mudança de lugar continuaram bastante agitados, 
distraindo os colegas. De um modo geral, os alunos estiveram interessados e 
participativos, no entanto, revelaram ainda alguma imaturidade. 
Para finalizar os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. Os alunos que 
estiveram mais agitados durante a sessão mereceram “amarelo” (comportamento 
razoável), enquanto os restantes alunos mereceram “verde”. 
Após todos terem preenchido a caderneta do comportamento foi explicado que na sessão 
seguinte os rapazes iriam realizar o desenho do corpo masculino e as raparigas o 
desenho do corpo feminino, para seguidamente discutirem as diferenças em grupo. 
 
 
 
Data: 22 de maio de 2012                                                                                Sessão nº22 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
Esta sessão deveria ter ocorrido no dia 15 de maio mas tal não foi possível, pelo que foi 
realizada apenas a 22 de maio. 
A sessão deu continuidade à sessão a anterior sobre a sexualidade. A turma foi dividida 
em dois grupos (raparigas e rapazes) e cada grupo desenhou em papel de cenário o 
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contorno de um dos elementos do grupo e, de seguida, as várias partes do corpo 
distintas nas raparigas e nos rapazes. 
Para não haver muito barulho na sala, as raparigas foram comigo para uma outra sala e 
os rapazes ficaram com a Dr.ª Marta na sala de aula. Os grupos ainda se lembravam 
bem das diferenças explicadas na sessão anterior, tendo desenhado corretamente as 
várias partes do corpo. As raparigas optaram por dividir o corpo em várias partes, ficando 
cada uma com uma parte do corpo para desenhar, de modo a todas participarem de igual 
modo. Os rapazes desenharam à vez as várias partes do corpo. Como não podiam estar 
sempre a desenhar, tendo de esperar pela sua vez, saíram da sala e foram espreitar a 
sala onde estavam as raparigas a fazer o desenho, tendo estas ficado bastante 
envergonhadas pelos colegas verem o desenho. Isto levou a alguma agitação 
perturbando o trabalho das raparigas. 
Após todos acabarem de desenhar, voltámos para a sala e colocaram-se os desenhos 
expostos na parede de modo a todos conseguirem ver. Falámos então das diferenças 
existentes, e os alunos completaram algumas partes do desenho que não tinham feito. 
Durante esta apresentação alguns alunos estavam mais agitados, fazendo comentários 
inapropriados revelando ainda alguma imaturidade para falar sobre o tema.  
Após as apresentações os alunos distribuíram as capas dos “Afetos” e realizaram a 
autoavaliação do comportamento para colocarem na caderneta. Os rapazes que estavam 
mais agitados mereceram “amarelo” (comportamento razoável) e os restantes mereceram 
“verde” (bom comportamento). 
 
 
 
Data: 5 de junho de 2012                                                                                 Sessão nº23 
Horário: 13h30 – 14h30                                                            Local: Escola EB1 Caselas 
Turma: 3º Ano 
Psicóloga: Dr.ª Marta Ferraz 
 
Esta foi a última sessão de “Afetos” deste ano letivo. Como no dia 29 de maio não houve 
sessão e seria para introduzir o jogo “Carinhos”, considerou-se que não fazia sentido 
começar o jogo nesta última sessão pois não iam ter tempo de o acabar, pelo que 
realizámos dinâmicas de grupo. 
Quando chegámos à sala explicámos que esta seria a última sessão de “Afetos” e que 
por isso íamos realizar dinâmicas de grupo, mas que primeiro tinham de preencher a 
ficha de autoavaliação do comportamento. Como um dos alunos tem bastante dificuldade 
na leitura, acompanhei-o na realização da ficha. Os alunos realizaram a ficha 
rapidamente e conforme iam acabando, pintavam os desenhos da ficha enquanto os 
esperavam pelos colegas para passarem às dinâmicas de grupo.  
A primeira dinâmica realizada foi o “quem falou”, em que um aluno tinha os olhos 
vendados e era escolhido um outro aluno para falar e o colega adivinhar. Para tornar o 
jogo mais difícil pedimos aos alunos que fizessem uma voz diferente da sua tendo os 
alunos gostado da ideia e realizado várias vozes diferentes. Inicialmente os alunos 
estavam mais agitados, falando fora da sua vez, o que dificultou o jogo, mas após 
algumas chamadas de atenção ficaram em silêncio. Os alunos gostaram muito do jogo, 
tendo a maioria conseguido identificar corretamente o colega que falava. 
A segunda dinâmica realizada foi o jogo do “poing” em que os alunos contavam de 1 a 14 
(número de alunos da turma) e quando diziam um múltiplo de 2 em vez do número diziam 
“ping”, e se fosse um múltiplo de 3 diziam “poing”. Quando o número era múltiplo de 
ambos (6 e 12) tinham de dizer “ping poing”. Os alunos demoraram algum tempo a 
compreender as regras do jogo, tendo ficado assinalado no quadro quais os números em 
que tinham de dizer “ping” e os números em que tinham de dizer “poing”. Inicialmente os 
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alunos erravam muitas vezes, o que se deveu um pouco à falta de atenção, mas com a 
repetição do jogo conseguiram dizer todos os números. Os alunos gostaram da dinâmica 
querendo repetir mais vezes, o que não foi possível pois estava na hora de terminar a 
sessão. 
Antes de terminar dois alunos distribuíram as capas e todos realizaram a autoavaliação 
do comportamento. Visto todos terem realizado as dinâmicas corretamente, apesar de 
algumas distrações iniciais, todos mereceram “verde” (bom) no comportamento. De 
seguida, despedimo-nos dos alunos e terminámos a sessão. 
 

 


