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Projeto “Afetos nas Escolas” 

 
Data: 24 de outubro de 2011                                                                             Sessão nº2 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºC 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
A sessão iniciou-se com a minha apresentação e uma curta apresentação dos alunos, 
visto já ser a segunda sessão de “Afetos” que tinham, tendo-se apresentado na sessão 
anterior com mais detalhe. Os alunos mostraram-se bastante curiosos e acolhedores. 
De seguida cada aluno decorou a capa dos “Afetos” a seu gosto. Esta capa irá 
acompanhá-los ao longo de todas as sessões e é onde irão guardar tudo o que for feito 
nestas sessões. Os alunos mostraram-se bastante empenhados nesta atividade tendo 
elaborado a capa com bastante cuidado. Durante esta atividade os alunos estiveram um 
pouco faladores, voltando a concentrarem-se na tarefa quando chamados a atenção. 
Apenas dois alunos mostraram-se mais agitados, levantando-se do seu lugar e falando 
alto o que destabilizou um pouco a turma.  
Após todos terem feito as capas a seu gosto preencheram a ficha do comportamento 
fazendo primeiro uma autoavaliação em que a Dr.ª Patrícia dizia se concordava ou não 
com a cor escolhida (verde quando o comportamento é bom, amarelo quando é razoável, 
e vermelho quando é mau). Na altura da autoavaliação um dos alunos demonstrou 
comportamento desafiante perante a Dr.ª Patrícia pelo que teve vermelho no 
comportamento, assim como um outro aluno que não se manteve sentado mesmo após 
ter sido chamado à atenção. Quanto ao resto dos alunos os que estiveram mais 
faladores, distraindo os colegas tiveram amarelo no comportamento e os restantes 
tiveram verde. 
No final da sessão foi explicado aos alunos o que se irá fazer na próxima sessão. 
 
 
 
Data: 31 de outubro de 2011                                                                              Sessão nº3 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºC 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Nesta sessão foram feitas dinâmicas de grupo pelo que fomos para o ginásio.  
A primeira dinâmica feita foi o “Pisa-Pisa” em que os alunos estão divididos em dois 
grupos e têm de ir de uma ponta à outra do ginásio pisando apenas duas folhas de jornal. 
Quando chegam ao final voltam para trás a correr com os jornais para darem ao colega 
até todos terem feito a atividade. Durante esta atividade os alunos estiveram bastante 
entusiasmados. Inicialmente e devido à vontade de serem os primeiros a acabar para 
ganhar, fizeram a atividade muito rapidamente quebrando algumas das regras (não 
arrastar nem rasgar o jornal). Dois dos alunos após terem sido chamados à atenção 
continuaram a não cumprir as regras do jogo e as regras dos “Afetos” pelo que vieram 
para a sala onde ficaram a trabalhar com a professora. Os restantes alunos voltaram a 
realizar esta dinâmica, desta vez com mais cuidado e mais devagar tendo em atenção ao 
cumprimento das regras e não tanto a qual a equipa que acabava primeiro. 
A segunda dinâmica feita foi o “Quem falta?” em que os alunos estavam sentados em 
roda, pedia-se a um aluno para sair e quando voltasse tinha de dizer quais os dois 
colegas que tinham trocado de lugar. Esta atividade correu como o previsto, tendo os 
alunos aderido bem à atividade.  
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No final da sessão voltaram para a sala para autoavaliarem o comportamento. Os dois 
alunos que foram para a sala durante a atividade devido ao seu comportamento tiveram 
“vermelho” (mau) e os restantes tiveram “verde” (bom). Uma das alunas que teve 
“vermelho” não aceitou bem a nota tendo sido rude para a psicóloga pelo que quando os 
restantes colegas saíram para almoçar esta ficou na sala connosco e a professora para 
falar sobre o comportamento que tinha tido tendo então percebido que não devia ter 
tomado tal atitude. 
 
 
 
Data: 7 de novembro de 2011                                                                            Sessão nº4 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºC 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Nesta sessão os alunos fizeram uma atividade chamada “Brasão”. No “Brasão” os alunos 
tinham de enumerar três características suas (não podiam dizer características físicas, 
apenas psicológicas), três coisas que gostassem (não podia ser comida nem jogos 
eletrónicos), três coisas que não gostassem, a sua maior realização na vida, o seu desejo 
para o futuro e um símbolo que os caracterize. Durante a elaboração do “Brasão” três 
alunos estiveram bastante faladores pelo foi necessário chamar a atenção algumas 
vezes.  
No final de todos terem acabado iniciou-se a apresentação dos “Brasões”. Para 
apresentarem os alunos tinham de ir para o quadro, de frente para a turma, tendo alguns 
alunos ficado envergonhados e outros mostrado alguma resistência a apresentarem o 
que tinham escrito no “Brasão”, tendo no entanto todos apresentado. Um dos alunos 
demonstrou alguma imaturidade e uma baixa autoestima tendo dito apenas caraterísticas 
negativas. Em conversa com a professora no final da sessão esta disse que o aluno diz 
que é “burro” e tem uma autoestima muito baixa mas que este faz os trabalhos bem feitos 
sem dificuldade sendo um dos melhores alunos daquela turma. 
No final da sessão cada aluno autoavaliou o seu comportamento tendo depois a Dr.ª 
Patrícia confirmado ou não se a autoavaliação dos alunos estava correta. Visto a maioria 
dos alunos se terem tido um bom comportamento tendo apenas três alunos destabilizado 
um pouco a turma, todos tiveram “verde” no comportamento à exceção desses três 
alunos que tiveram “amarelo”. 
Esta foi a última sessão de “Afetos” que tive com esta turma pois o horário da 
Psicomotricidade no Centro de Dia de Caselas sobrepõe-se ao horário das sessões de 
Afetos nesta turma. Passarei a acompanhar a turma de 2º ano da Escola EB1 de 
Caselas.  
 
 
 
Data: 28 de fevereiro de 2012                                                                          Sessão nº14 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºC 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta sessão ocorreu excecionalmente com a minha presença pois o horário da sessão de 
“Afetos” nesta semana teve de ser trocada com a turma do 4ºB devido a uma visita de 
estudo. Como não me foi possível comparecer na segunda-feira (dia 27 de fevereiro) na 
sessão de “Afetos” do 4ºB, pois o horário coincidiu com a sessão de Psicomotricidade no 
Centro de Dia de Caselas, participei na sessão do 4ºC. 
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No início os alunos estavam muito agitados, não deixavam que se explicassem as 
atividades que iriam ser feitas, levantando-se e correndo pela sala enquanto falavam com 
os colegas. Foi necessário chamar à atenção os alunos várias vezes e explicar que assim 
não iriam ter sessão para pararem de brincar e darmos início à atividade.  
A atividade realizada foi de situações problema, em que era necessário formar três 
grupos que iriam representar situações e os restantes alunos seriam “comentadores” 
dando a sua opinião no final da representação dos colegas. Todos os alunos queriam 
pertencer aos grupos que representavam as situações problema, pelo que foram tirados 
à sorte, consoante o número dos alunos. Os grupos foram para o átrio comigo treinar as 
suas representações enquanto os restantes alunos ficaram na sala com a Dr.ª Patrícia. 
Os grupos conseguiram-se organizar bem sozinhos, havendo um grupo com um pouco 
mais de dificuldade, dando demasiada importância aos adereços e esquecendo o que era 
essencial na situação que tinham de representar. Após todos terem combinado como iam 
fazer fomos para a sala apresentar as situações problema aos colegas. O primeiro grupo 
representou uma situação sobre tabaco, no entanto, a representação estava demasiado 
confusa e os colegas não conseguiram perceber o que se passava pelo que foram para o 
fundo da sala treinar de novo. Enquanto este grupo ia treinando os outros dois grupos 
apresentaram, representando a situação sobre álcool e droga. Ambos os grupos fizeram 
uma boa representação e os restantes colegas participaram ativamente na reflexão sobre 
os dois temas, dizendo qual a atitude correta a tomar e o porquê. O grupo que fez a 
apresentação sobre o tabaco, no final voltou a representar, desta vez de um modo mais 
elaborado e percetível. Os alunos debateram as três temáticas, demonstrando interesse, 
estando atentos ao que era falado. Alguns elementos da turma estavam mais agitados 
pelo que foi necessário chamar-lhes à atenção. 
Como a atividade demorou muito tempo não houve tempo de se fazer a autoavaliação do 
comportamento, ficando combinado fazer na sessão seguinte. 


