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Projeto “Afetos nas Escolas” 

 
Data: 24 de outubro de 2011                                                                              Sessão nº3 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
A sessão iniciou-se com a minha apresentação e uma pequena apresentação dos alunos, 
visto já ser a terceira sessão de “Afetos” que tinham tendo-se apresentado na primeira 
sessão com mais detalhe.  
Após todos terem sido apresentados foi-lhes entregue a folha de autoavaliação dos 
comportamentos onde assinalaram quais as coisas que preferem fazer de entre as 
imagens que se encontravam desenhadas e escreveram também o seu nome e idade. 
Como é uma turma de 1º ano foi necessária alguma ajuda para o preenchimento desta.  
De seguida iniciou-se a elaboração do “Painel do Eu”. Neste painel as crianças tinham 
que se desenhar primeiro sozinhas, depois com a família, de seguida na escola e por fim 
com os amigos. Esta atividade decorreu como esperado, tendo todos os alunos feito os 
desenhos com bastante empenho. Um dos alunos ao desenhar-se a si com a sua família 
fez uma família com muitos elementos, desenhando vários irmãos. Quando lhe pedimos 
que nos dissesse o nome de todos os irmãos disse vários nomes repetidos, tendo 
alterado alguns quando lhe pedimos para repetir, significando que estaria a mentir quanto 
à existência daquele número de irmãos. Após conversarmos com a professora do aluno 
esta disse-nos que ele era filho único. 
No final da sessão cada aluno autoavaliou o seu comportamento tendo depois a Dr.ª Ana 
confirmado, ou não, se a autoavaliação dos alunos estava correta. A avaliação do 
comportamento varia entre: “verde” se os alunos tiverem um bom comportamento; 
“amarelo” se os alunos tiverem um comportamento razoável; e “vermelho” se os alunos 
tiverem um mau comportamento. Visto todos terem estado bastante concentrados na 
atividade não tendo dispersado nem distraído os colegas todos tiveram “verde” no 
comportamento. Após este momento foi explicado aos alunos o que iriam fazer na 
próxima sessão.  
 
 
 
Data: 31 de outubro de 2011                                                                              Sessão nº4 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão teve como objetivo explicar aos alunos o conceito de pensamento.  
Primeiro a Dr.ª Ana perguntou se alguém sabia o que era um pensamento e os alunos 
partilharam o conceito que tinham da palavra pensamento tendo de seguida a Dr.ª Ana 
feito um resumo sobre o que era um pensamento. Os alunos mostraram compreender 
bem este conceito não tendo levantado dúvidas após a explicação.  
De seguida foi entregue a cada aluno uma ficha para pintarem as várias partes do corpo, 
a “nuvem na cabeça” que representava o pensamento, assim como o coração que 
representava o sentimento (conceito explicado na sessão seguinte). Os alunos realizaram 
a atividade rapidamente e sem se distraírem. Como cada parte do corpo tinha de ser 
pintada de cor diferente alguns alunos tiverem dificuldade em lembrar-se da cor correta 
pelo que foi necessário lembrarmos alguns alunos. 
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Após todos terem terminado de pintar a ficha foram formadas quatro equipas. Cada 
equipa escolheu um elemento para fazer de canguru que ficava de pé encostado à 
parede. A Dr.ª Ana ia fazendo várias questões de estudo do meio a cada grupo e a cada 
resposta correta o aluno que fazia de canguru dava um salto para a frente. A equipa 
vencedora era a que chegava primeiro à linha final anteriormente definida. Nesta 
dinâmica de grupo os alunos de um modo geral mostraram uma boa capacidade de 
trabalhar em equipa, discutindo sempre primeiro dentro do grupo qual a resposta que 
achavam ser a correta elegendo a pessoa que iria dar a resposta.  
No final os alunos fizeram a autoavaliação do comportamento. Todos os alunos tiveram 
um bom comportamento durante a sessão pelo que mereceram “verde”. 
 
 
 
Data: 7 de novembro de 2011                                                                            Sessão nº5 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão teve como objetivo explicar aos alunos o conceito de sentimento e 
diferenciar os conceitos de sentimento de pensamento. 
Primeiro os alunos disseram o que pensavam ser um sentimento e os sentimentos que 
conheciam, criando-se assim uma definição de sentimento em conjunto. Os alunos não 
mostraram dificuldade em perceber este conceito. Ao fazer a revisão do conceito de 
pensamento alguns alunos estavam um pouco baralhados confundindo pensamento com 
sentimento pelo que foi necessário reforçar estes conceitos diferenciando que um vem do 
coração e outro da cabeça. 
Após esta explicação passámos à cartolina do pensamento/sentimento. Para esta 
atividade a turma foi divida em grupos (para ser mais fácil formaram-se os grupos da 
sessão anterior). A cada grupo era lida uma frase e cada grupo tinha de decidir em 
conjunto se a frase continha um pensamento ou um sentimento. Depois de decidirem e a 
Dr.ª Ana confirmar ser era pensamento ou sentimento um elemento do grupo ia colar a 
frase na nuvem (pensamento) ou no coração (sentimento). A turma esteve participativa 
mas um pouco distraída e barulhenta havendo alguns alunos que não adquiriram os 
conceitos trabalhados. Um dos grupos esteve toda a sessão distraído a fazer desenhos e 
a falar sendo necessário estar constantemente a chamar a atenção. Um dos alunos 
durante toda a atividade não interagiu com o seu grupo nem esteve com atenção à 
atividade. No final da atividade a Dr.ª Ana voltou a dizer algumas frases aos alunos mais 
distraídos tendo a maioria errado o que mostrou a falta de atenção com que tiveram 
durante a atividade. 
Para terminar os alunos autoavaliaram o seu comportamento tendo os alunos mais 
distraídos tido “amarelo” no comportamento e os restantes “verde”. 
 
 
 
Data: 14 de novembro de 2011                                                                          Sessão nº6 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Nesta sessão foram apenas feitas dinâmicas de grupo e como estava bom tempo fomos 
para a rua fazer a sessão. Pedimos aos alunos que se juntassem aos pares à entrada da 
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sala para irmos de maneira ordeira, sem incomodar as turmas que estavam a ter aulas, 
para o recreio. A professora não acompanhou os alunos ficando na sala de aula.  
A primeira dinâmica feita foi “40 maneiras de lá chegar”. Os alunos encontravam-se 
sentados em roda e cada um na sua vez tinha de dar a volta à roda andando de uma 
maneira à sua escolha não podendo repetir a dos colegas. Os alunos estavam 
entusiasmados a fazer a atividade tendo sido muito criativos. Houve uma aluna que não 
se lembrava de nenhuma maneira diferente de dar a volta à roda, ficando envergonhada, 
não querendo fazer, pelo que uma das colegas se ofereceu para fazer com ela, dando 
uma ideia de como poderiam andar de uma maneira diferente em conjunto.  
A segunda dinâmica feita foi “tocar numa coisa azul”. Nesta dinâmica um aluno ia ao 
meio da roda e dizia um objeto, cor ou parte do corpo em que todos tinham de tocar. 
Visto estarmos num espaço aberto a turma dispersou-se nas primeiras vezes que se fez 
a dinâmica tendo depois compreendido quais os limites do espaço em que podiam 
procurar os objetos ou cores para tocar. A maioria dos alunos dizia uma cor ou objeto que 
possuísse de modo a todos os colegas lhe tocarem, pelo que pedimos que dissessem 
algo que não tivesse vestido. Durante ambas as dinâmicas a turma esteve animada e 
energética aderindo bem às atividades.  
No final das dinâmicas, juntaram-se aos pares e voltaram para a sala onde preencheram 
a caderneta do comportamento com a sua autoavaliação. Como foi a primeira vez que 
fizemos atividades na rua e a turma teve um bom comportamento todos os alunos 
mereceram “verde”.  
 
 
 
Data: 21 de novembro de 2011                                                                          Sessão nº7 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
A sessão teve como objetivo a explicação do conceito de elogio aos alunos. 
Inicialmente a Dr.ª Ana perguntou quem sabia o que é um elogio e pediu que dessem 
alguns exemplos de elogios. Após a troca de ideias entre os alunos da turma foi então 
explicado o conceito de elogio. Os alunos não mostraram dificuldade em perceber o 
conceito mas tiveram dificuldade em dizer exemplos de vários elogios diferentes. Os 
elogios ditos pelos alunos foram “jogar bem”, “ser amigo”, “ser giro” e “ser inteligente”. 
Estivemos então a dar exemplos de outros elogios para assim poderem realizar a 
atividade seguinte mais facilmente e perceber melhor o conceito de elogio. 
Após o conceito ter sido entendido por todos os alunos foi feita uma dinâmica de grupo, o 
“Telegrama”. Cada aluno fez um desenho que continha um elogio para oferecer a um 
colega da turma escolhido por sorteio. No final, o desenho foi apresentado à turma e o 
seu autor explicou qual o elogio presente no desenho e o motivo porque tinha escolhido 
determinado elogio. Após todos os desenhos terem sido apresentados foram entregues 
aos seus destinatários. A maioria dos elogios dados pelos alunos foi “ser amigo”, “jogar 
bem” e “ser giro”. A turma esteve concentrada na atividade e empenhada tendo alguns 
alunos feito desenhos muito elaborados. Na apresentação dos desenhos alguns alunos 
ficaram envergonhados quando davam ou recebiam o elogio tendo todos ficado 
contentes com os elogios recebidos. 
No final da sessão foi preenchida a caderneta do comportamento tendo os alunos 
efetuado corretamente a sua autoavaliação. Como todos se portaram de modo ajustado à 
atividade efetuada, todos tiverem “verde”. 
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Data: 28 de novembro de 2011                                                                          Sessão nº8 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão teve como objetivo a apresentação dos sentimentos através de “power-
point”. 
No início da sessão fez-se uma breve revisão sobre os conceitos de sentimento e 
pensamento. Alguns alunos confundiram os conceitos pelo que foram novamente 
explicados.  
Após os conceitos estarem explicados deu-se início à apresentação dos sentimentos 
através de “power-point”. Conforme os sentimentos iam sendo apresentados os alunos 
diziam situações em que sentissem aquele sentimento. Não foi possível mostrar o 
“power-point” com o projetor pelo que os alunos tiveram de estar todos em roda do 
computador o que dificultou um pouco o visionamento. Como estavam muito juntos 
alguns deles começaram a falar destabilizando o resto da turma. Foi necessário colocar 
um dos alunos noutro canto da sala perto da professora devido ao seu comportamento. 
Os restantes alunos estiveram atentos e participativos na atividade.  
Após a explicação dos sentimentos e para reforçar os sentimentos aprendidos através do 
“power-point” fez-se um jogo com cartões com sentimentos. Cada aluno retirava um 
cartão e construi-a uma frase que integrasse esse sentimento (ex: sinto-me feliz 
quando…”). Nesta atividade os alunos mostraram alguma dificuldade em dizer a frase 
mas após uns momentos a pensar, e por vezes com ajuda do colega, conseguiam dizer a 
frase.  
No final realizaram a sua autoavaliação para colocar na caderneta do comportamento. 
Apenas três alunos tiveram “amarelo” pois estiveram constantemente a falar durante a 
sessão. Todos os restantes tiverem “verde” no comportamento. 
 
 
 
Data: 5 de dezembro de 2011                                                                            Sessão nº9 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta foi a última sessão de “Afetos” do 1º período pelo que foi feita a autoavaliação global 
do comportamento de cada aluno e de seguida fomos para a rua juntamente com a turma 
do 1ºC fazer o “jogo da lagarta”. 
Na autoavaliação do comportamento os alunos respondiam a uma folha com várias 
perguntas sobre o seu comportamento ao longo de todas as sessões e a cada pergunta 
respondiam “bom”, “razoável” e “mau”. Como era uma turma de 1º ano a Dr.ª Ana lia as 
perguntas em voz alta e depois os alunos respondiam nas folhas. Como um dos alunos 
da turma não é português e tem dificuldade em perceber a língua, tendo começado a ir 
às aulas à pouco tempo, estive a acompanhá-lo a fazer a avaliação do comportamento 
para assim poder explicar melhor o que cada pergunta significava. Algumas perguntas 
foram difíceis de perceber pois o aluno é turco e apenas consegue perceber algumas 
palavras em português. 
Após todos terem a autoavaliação do comportamento feita fomos para a rua mais a turma 
do 1ºC fazer o “jogo da lagarta”. Neste jogo os alunos de cada turma encontravam-se em 
fila sentados no chão uns atrás dos outros e o primeiro da fila tinha de passar a bola para 
trás por cima da cabeça até esta chegar ao último aluno da fila. Quando este recebia a 
bola tinha de ir a correr até a frente e sentar-se e passar para trás a bola da mesma 
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maneira, até a fila estar na mesma ordem que estava no início do jogo. Os alunos 
gostaram muito desta atividade mas distraiam-se a ver a equipa adversária a jogar 
levando a que demorassem mais tempo a fazer o jogo. 
No final os alunos voltaram para a sala e fizeram a autoavaliação do comportamento. 
Visto todos se terem portado bem todos tiveram “verde” no comportamento. 
 
 
 
Data: 9 de janeiro de 2012                                                                               Sessão nº10 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta foi a primeira sessão de “Afetos” do 2º período e os alunos estavam muito 
motivados. Inicialmente partilharam como tinha sido o seu Natal e, de seguida, passámos 
à atividade da “História do Félix”. 
A atividade da “História do Félix” consiste em os alunos desenharem a banda desenhada, 
em seis quadrados, de uma história contada pela monitora, mas primeiro identificar quais 
os sentimentos presentes na história. Como os alunos estiverem muito tempo sem rever 
os sentimentos, começámos por fazer uma revisão pedindo aos alunos que dissessem os 
sentimentos que conheciam. Os alunos disseram todos os sentimentos que lhes são 
apresentados nos “Afetos” no primeiro ano, tendo dito ainda outros que também 
conheciam. Passámos então à leitura da história para os alunos identificarem os 
sentimentos presentes. Os alunos estiverem muito atentos durante a leitura da história 
tendo conseguido identificar todos os sentimentos presentes. Após lerem a história 
fizeram o desenho tendo estado todos muito motivados fazendo vários pormenores nos 
desenhos. Enquanto desenhavam os alunos estiveram concentrados e sem falar com os 
colegas do lado. Após todos terem acabado o desenho, mostrámos os desenhos à turma 
para todos verem o que os colegas tinham feito. Os alunos gostaram dos desenhos dos 
colegas elogiando-os. 
No final da sessão os alunos fizeram a autoavaliação do seu comportamento para 
preencherem a caderneta. Como todos os alunos tiveram atentos e empenhados nas 
atividades, todos mereceram “verde” no comportamento. 
 
 
 
Data: 16 de janeiro de 2012                                                                             Sessão nº11 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão teve como objetivo a reflexão sobre os comportamentos.  
Quando chegámos à sala os alunos estavam a fazer uma ficha, tendo arrumado as 
coisas de modo a darmos início à sessão de “Afetos na Escola”. Começámos por falar 
sobre o que era o comportamento e o que diferenciava o bom comportamento do mau 
comportamento. Inicialmente os alunos tentaram definir o que era o bom e o mau 
comportamento e, de seguida, fizemos uma explicação mais elaborada desta diferença.  
De modo aos alunos perceberem melhor as diferenças, organizámos a turma em grupos 
de 4 e demos várias imagens para estes colarem na folha verde caso considerassem ser 
um bom comportamento, ou na folha vermelha se considerassem ser um mau 
comportamento. Os alunos trabalharam bem em grupo, tendo sido necessário chamar à 



Junta de Freguesia de São Francisco Xavier  
Estagiária: Lígia Cardoso  

Orientadora: Prof. Dra. Celeste Simões 
 

6 
 

atenção pois estavam a fazer demasiado barulho enquanto discutiam as ideias dentro do 
grupo. 
Após todos os grupos terem terminado passámos à correção. A maioria dos grupos 
colocou as imagens todas na folha correta, tendo apenas dois grupos trocado algumas 
imagens pois interpretaram de maneira errada o que estava representado na imagem.  
No final da sessão distribuímos as capas e os alunos realizaram a sua autoavaliação do 
comportamento. Visto todos os alunos estarem atentos e terem trabalhado bem em 
grupo, todos mereceram “verde” no comportamento. 
 
 
 
Data: 23 de janeiro de 2012                                                                             Sessão nº12 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão teve por objetivo a revisão da tabela dos sentimentos. 
Começámos a sessão por perguntar se as crianças se lembravam de alguns dos 
sentimentos que tínhamos falado a algumas sessões atrás. A maioria das crianças 
recordava ainda muitos sentimentos e à medida que estas iam dizendo os sentimentos, 
íamos apontando no quadro. Após todos terem dito os sentimentos que recordavam 
perguntámos se tinham dúvidas em relação a algum deles. Um dos alunos disse não ter 
compreendido a diferença entre envergonhado e culpado, pelo que lhe estivemos a 
explicar dando alguns exemplos práticos.  
Após esta revisão realizámos uma dinâmica com as crianças. Cada uma na sua vez, 
dirigia-se a uma mesa onde se encontravam vários cartões e escolhia um. De seguida, 
teria de mimar esse sentimento de modo aos colegas conseguirem perceber qual o 
sentimento expressado. Os alunos gostaram da atividade tendo compreendido a maioria 
dos sentimentos expressados. Os sentimentos “arrependido”, “culpado” e “invejoso” 
foram aqueles que as crianças tiveram maior dificuldade em compreender, sendo 
necessário dar alguns exemplos para assim conseguirem perceber qual o sentimento 
mimado. Durante a atividade os alunos estiveram atentos e bastante participativos, 
querendo todos realizar a mímica para os colegas. 
No final da sessão distribuímos as capas e os alunos retiraram a caderneta do 
comportamento para a preencherem. Todos os alunos mereceram “verde” devido ao seu 
bom comportamento ao longo da sessão. De seguida, recolhemos as capas e 
despedimo-nos dos alunos. 
 
 
Data: 30 de janeiro de 2012                                                                             Sessão nº13 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão teve como objetivo a reflexão sobre a amizade. 
Como era necessário preparar a televisão na biblioteca da escola para podermos ver o 
filme “Animais e amigos: um cruzeiro inesquecível”, a Dr.ª quando chegou à escola 
dirigiu-se diretamente à biblioteca e eu fui à sala buscar os alunos. Os alunos agruparam-
se aos pares junto à porta da sala e foram até à biblioteca sem fazer barulho. Quando 
chegámos à biblioteca os alunos sentaram-se no chão para ver o filme. As meninas 
quiseram ficar sentadas nas cadeiras atrás dos colegas, tendo feito algum barulho com 
as cadeiras. Durante o filme alguns alunos estavam distraídos a falar com o colega do 
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lado não prestando atenção ao filme. No final do filme perguntámos o que tinham visto e 
muitos alunos não conseguiam responder e outros baralharam algumas partes do filme. 
Voltámos então a ver o filme para os alunos prestarem mais atenção e conseguirem 
resumir o filme no final. As meninas que estavam sentadas nas cadeiras começaram a 
brincar com as cadeiras pelo que lhes dissemos para as arrumarem e sentarem-se no 
chão com os restantes colegas. 
No final do filme as crianças organizaram-se novamente aos pares e voltámos para a 
sala. Como o tempo da sessão já estava a acabar, fizemos uma revisão das personagens 
do filme e da história que este contava e pedimos para que fizessem um desenho em 
casa sobre o filme para depois partilharem com os colegas na sessão seguinte. 
Passámos de seguida à autoavaliação do comportamento. Como foi a primeira vez que 
saímos da sala para ir ver um filme e os alunos tiveram um bom comportamento, todos 
mereceram “verde” no comportamento. 
 
 
 
Data: 6 de fevereiro de 2012                                                                            Sessão nº14 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Nesta sessão apenas estavam presente metade dos alunos da turma. 
Visto isto, optámos por realizar dinâmicas de grupo para assim continuarmos a falar 
sobre o comportamento com o resto da turma. Para realizarmos as dinâmicas de grupo, 
pedimos aos alunos que se juntassem aos pares à porta da sala, para de seguida nos 
dirigirmos ao ginásio. Quando chegámos ao ginásio os alunos sentaram-se em roda para 
explicarmos qual a primeira dinâmica que iríamos realizar.  
A primeira dinâmica realizada foi o “jogo dos animais”. Para este jogo a turma foi divida 
ao meio e a cada aluno foi dado um cartão com a imagem de um animal. Os alunos 
tinham imitar o animal para assim encontrarem o seu par no outro grupo. Os alunos 
gostaram da atividade tendo-a realizado com bastante facilidade. Voltámos de seguida a 
realizar a mesma atividade, mas desta vez os alunos apenas podiam imitar o andar do 
animal, sem poderem falar. Nesta variação da atividade os alunos já mostraram maior 
dificuldade, no entanto todos conseguiram encontrar o seu par com sucesso.  
A segunda dinâmica feita foi o “bom dia”. Nesta atividade uma criança ficava no centro da 
roda de olhos vendados e rodava até querer parar. Quando parava apontava o dedo para 
a pessoa à sua frente e essa tinha de dizer “bom dia meu senhor” distorcendo a voz de 
modo a ficar mais difícil de reconhecer. O aluno que estava de olhos vendados tinha de 
identificar qual o colega que tinha falado. Os alunos gostaram todos da atividade, 
divertindo-se bastante. No entanto, houve um aluno que quando chegou a sua vez de 
ficar no centro da roda se afastou do grupo dizendo não querer mais jogar. Dissemos 
então para este voltar à atividade que se não queria não precisava de ficar no meio da 
roda. O aluno voltou, no entanto continuava com medo de ser chamado para ficar no 
centro. 
Após as dinâmicas voltámos com os alunos para a sala e estes realizaram a 
autoavaliação do comportamento para preencherem a caderneta do comportamento. 
Visto todos terem realizados as dinâmicas de forma adequada, todos mereceram “verde” 
no comportamento. 
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Data: 13 de fevereiro de 2012                                                                          Sessão nº15 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Quando chegámos à escola a Dr.ª Ana Morato dirigiu-se à biblioteca para preparar o 
filme e eu fui ter com os alunos à sala. Quando cheguei expliquei que iriamos ver um 
filme para a biblioteca e que para tal os alunos tinham de se colocar aos pares à porta da 
sala para podermos ir até à biblioteca. 
Quando chegámos à biblioteca os alunos sentaram-se em frente à televisão e demos 
início ao filme “um cruzeiro inesquecível”. Os alunos estiveram atentos durante o 
visionamento do filme tendo gostado muito. Quando o filme acabou, fizemos algumas 
perguntas aos alunos de modo a perceber se estes tinham estado com atenção. Os 
alunos conseguiram responder a todas as perguntas, lembrando-se bem da história do 
filme. Pedimos então que se voltassem a juntar aos pares para irmos de volta para a 
sala. 
Quando chegámos à sala os alunos explicaram o filme à professora e, de seguida, 
realizaram uma ficha sobre o comportamento. Visto já faltar pouco tempo para o fim da 
sessão nem todos os alunos conseguiram realizar a ficha até ao final, ficando combinado 
que terminariam na próxima sessão. 
Para terminar realizámos a autoavaliação do comportamento. Como todos os alunos 
tinham estado atentos ao visionamento do filme, realizando posteriormente a ficha sem 
distrair os colegas, todos mereceram “verde” no comportamento. 
 
 
 
Data: 27 de fevereiro de 2012                                                                          Sessão nº16 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão ocorreu após o período de férias de Carnaval e começámos por relembrar a 
o filme que tinham visto na sessão passada sobre o comportamento. Um dos alunos não 
esteve presente na sessão passada, pelo que, pedimos aos seus colegas que lhe 
explicassem o que tínhamos feito e como era o filme. A maioria dos alunos ainda tinha 
muito presente a história do filme, lembrando-se dos personagens e das várias partes da 
história. Enquanto falámos sobre o filme os alunos que não tinham terminado de 
preencher a ficha sobre o comportamento puderam acabar. Após todos os alunos terem 
finalizado o desenho, apresentaram-no à turma, mostrando a situação em que se 
meteram em sarilhos e a situação em que não se meteram em sarilhos. Um dos alunos 
estava bastante inibido não querendo mostrar o seu desenho aos colegas, pelo que foi 
necessário elogiar o desenho do aluno, reforçando assim positivamente, o que fez com 
que este perdesse o medo e mostrasse o desenho. Enquanto iam apresentando os 
desenhos os alunos permaneceram atentos, tendo sido necessário chamar à atenção 
apenas uma vez.  
A atividade seguinte foi a fábula “O Lobo e o Cordeiro”. Primeiro os alunos tinham de 
ouvir a história no rádio e de seguida fazer um desenho sobre esta. Os alunos estiveram 
atentos e na reflexão feita antes do desenho conseguiram contar a história e perceber a 
moral desta. Como a última parte alguns alunos não entenderam voltámos a ouvir a 
história e só depois fizeram o desenho. Os alunos estavam empenhados e motivados na 
realização do desenho. Visto a sessão estar a chegar ao fim não foi possível 
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apresentarem os seus desenhos tendo ficado para a próxima sessão a apresentação 
destes.  
No final da sessão os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento para 
colocarem na caderneta. Como na semana passada não tinha sido feita a autoavaliação 
do comportamento, preencheram o correspondente à sessão 15 e à sessão 16. Em 
ambas as sessões todos os alunos mereceram “verde” pois mostraram um 
comportamento adequado durante as atividades. 
 
 
 
Data: 05 de março de 2012                                                                              Sessão nº17 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Na sessão passada os alunos estiveram a ouvir a fábula “O Lobo e o Cordeiro” e de 
seguida fizeram um desenho do personagem que mais tinham gostado. Como nem todos 
conseguiram acabar o desenho, demos algum tempo para o acabarem. Quando todos 
terminaram os desenhos, cada aluno foi ao quadro mostrar aos colegas o seu desenho. 
Durante a apresentação dos desenhos os alunos estiveram irrequietos, a falar e a 
brincar. Uma aluna esteve constantemente a escovar o cabelo apesar dos avisos 
constantes. 
De seguida, fomos para a rua fazer dinâmicas de grupo. Para tal, os alunos organizaram-
se aos pares e foram ordenadamente até à rua. A primeira dinâmica de grupo efetuada 
foi o “Sr. Doutor”. Como a maioria dos alunos ainda não conhecia o jogo pedimos a dois 
aluno que já conheciam para explicarem o jogo aos colegas. Durante o jogo, os alunos 
estavam muito entusiasmados e agitados não cumprindo as regras do jogo. Foi 
necessário chamar constantemente à atenção para conseguirmos fazer a atividade. Os 
alunos gostaram e queriam continuar a jogar mas, devido ao seu comportamento e, como 
demoraram muito tempo a organizarem-se, tivemos de passar para a dinâmica seguinte. 
A dinâmica que se seguiu foi a dinâmica “Estações” em que cada aluno tinha um papel 
com uma cor e quando uma das monitoras dizia uma cor, os alunos que tinham essa cor 
tinham de se levantar e trocar de lugar. Como esta atividade foi feita na rua e os alunos 
estavam sentados no chão formando um círculo, os lugares que ficavam livres não 
estavam bem definidos o que levou a alguma confusão por parte das crianças em trocar 
de lugar, criando lugares novos ou ficando um sem lugar. Ficou acordado que esta 
dinâmica de grupo teria de ser feita na sala de aula com cadeiras, para assim se 
perceber quais os lugares vagos. Apesar desta dificuldade, os alunos gostaram da 
atividade. Uma das alunos durante a atividade esteve novamente a pentear-se, sendo 
necessário voltar a pedir-lhe para arrumar a escova. 
Por fim, para os alunos acalmarem um pouco antes de voltarmos para a sala fizemos a 
relaxação “O Balão”. Esta relaxação consiste em os alunos sentados, inspirarem pelo 
nariz, e enquanto inspiram vão-se levantando, elevando os braços. Quando a monitora 
bate palmas (imitando o balão a romper-se), os alunos expiram pela boca, deixando-se 
cair no chão. Inicialmente os alunos estavam a brincar não cumprindo o que era pedido. 
Após nova explicação da atividade os alunos realizaram-na de forma adequada, estando 
atentos e sentido a sua respiração, como era pedido. 
Voltámos para a sala, com a turma organizada aos pares, e fomos fazer a autoavaliação 
do comportamento para depois preencherem a caderneta do comportamento. A maioria 
dos alunos mereceu “verde”, tendo os alunos que estavam mais agitados, não cumprindo 
as regras dos jogos, merecido “amarelo”, assim como uma aluna que estava 
constantemente a pentear-se em vez de estar atenta às dinâmicas efetuadas.  
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Data: 12 de março de 2012                                                                              Sessão nº18 
Horário: 14h00 – 15h00                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão teve como objetivo a introdução do conceito de solidariedade e reflexão 
sobre este. 
Quando chegámos à sala os alunos encontravam-se a fazer teste, tendo alguns já 
acabado. Durante o teste houve quatro alunos que estiveram a desenhar na mesa, pelo 
que, a professora nos pediu para falarmos sobre isso, reforçando o que esta já tinha 
anteriormente dito. Explicámos aos alunos que não era correto riscar a mesa pois não 
podiam estragar o material da sala de aula, e tinham de respeitar as auxiliares que já 
tinham muito trabalho, e a professora. De seguida, demos início a sessão de Afetos. 
O tema da sessão era a solidariedade, pelo que, perguntámos aos alunos se eles 
conheciam esta palavra. Os alunos disseram não conhecer o conceito e então 
explicámos, dando alguns exemplos. A turma compreendeu o conceito partilhando 
algumas ocasiões em que tinham sido solidários com alguém.  
Passámos seguidamente à realização do “Jardim dos Afetos”. Esta atividade consistia em 
os alunos desenharem num cartão uma situação em que tinham ajudado alguém e de 
seguida colavam na cartolina do “Jardim dos Afetos”, fazendo assim várias “flores”, que 
seriam as situações retratadas pelos alunos. A turma esteve empenhada e concentrada 
na realização do desenho mas houve um aluno que disse nunca ter ajudado ninguém, 
pelo que foi necessário ajudá-lo a lembrar-se de uma situação para desenhar. Após todos 
terem realizado o desenho, foram apresentar em frente a turma, explicando qual a 
situação retratada no desenho e, de seguida, colaram o cartão na cartolina. Durante as 
apresentações os alunos começaram a falar, não prestando atenção a quem 
apresentava. Após chamarmos à atenção, os alunos voltaram a focar a sua atenção nas 
apresentações, parando de falar com os colegas do lado. Quando todos colaram os 
desenhos na cartolina, afixámo-la numa parede para todos poderem observar os 
desenhos dos colegas no intervalo.   
Para terminar, distribuímos as capas dos “Afetos” e os alunos fizeram a autoavaliação do 
comportamento para preencherem a caderneta do comportamento. Todos os alunos 
realizaram a atividade de forma correta, tendo mostrado um bom comportamento, pelo 
que todos mereceram “verde”. 
 
 
 
Data: 20 de março de 2012                                                                              Sessão nº19 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão deveria ter ocorrido no dia 19 de março mas tal não foi possível pois a turma 
teve uma visita de estudo nessa tarde. A sessão ocorreu então no dia 20 de março, pelo 
que não me foi possível estar presente, pois coincidiu com a sessão de “Afetos” do 4ºB, 
turma que também acompanho. 
Esta foi a última sessão do 2º Período, tendo como tema a Páscoa. Durante a sessão os 
alunos fizeram uma atividade alusiva à Páscoa e no final preencheram a ficha de 
autoavaliação do comportamento do período. 
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Data: 16 de abril de 2012                                                                                 Sessão nº20 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta foi a primeira sessão do 3º Período, pelo que os alunos estiverem a partilhar o que 
tinham feito nas férias da Páscoa, e com quem a tinham passado.  
Passámos de seguida à realização do desenho da família. Neste desenho foi pedido aos 
alunos que desenhassem a sua família para de seguida apresentarem o desenho. Os 
alunos estavam empolgados e motivados, tendo desenhado vários membros da sua 
família. Dois alunos, durante o tempo que foi dado para desenharem, estiveram a falar e 
a brincar, não tendo feito o seu desenho na altura devida, realizando o desenho de modo 
apressado quando demos cinco minutos para acabarem o desenho.  
Após todos os alunos terminarem o desenho passámos às suas apresentações à turma. 
Para tal, cada aluno ia ao quadro mostrar o desenho e identificar quais os familiares 
presentes neste. De seguida, dizia com quem vivia, quem mandava em casa, quem era a 
pessoa mais simpática, quem era a pessoa que se zangava mais vezes e quem era a 
pessoa mais feliz. Os alunos estiveram atentos às apresentações dos colegas, tendo sido 
apenas possível cinco alunos apresentarem ficando combinado os restantes alunos 
apresentarem na sessão seguinte. Um dos alunos que apresentou a sua família não é 
português, estando a viver em Portugal a poucos meses, apenas com os pais, pelo que 
teve dificuldade em explicar quem eram os outros elementos da família que tinha 
desenhado, pois também ainda apresenta algumas dificuldades ao nível da compreensão 
do vocabulário.  
Para terminar a sessão, os alunos fizeram a autoavaliação do comportamento para 
preencherem na caderneta do comportamento. Apenas os dois alunos que estiveram a 
brincar na altura de realizar o desenho tiveram “amarelo” (razoável), tendo os restantes 
colegas obtido “verde” (bom). 
 
 
 
Data: 30 de abril de 2012                                                                                 Sessão nº22 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Nesta sessão continuámos a abordar o tema da família.  
No início da sessão perguntámos aos alunos se estes sabiam o que era uma árvore 
genealógica. A maioria dos alunos já sabiam o que era pelo que explicámos apenas 
brevemente o que implicava a árvore genealógica e, de seguida, demos uma folha a cada 
criança para estas realizaram a sua árvore genealógica.  
Como uma das crianças não é portuguesa necessitou de um maior acompanhamento 
pois ainda não percebia bem o que era uma árvore genealógica. Durante a realização do 
desenho da árvore genealógica (pais e avós), os alunos tiveram algumas dúvidas que 
foram sendo explicadas individualmente. No decorrer da atividade os alunos tiveram 
concentrado na realização do seu desenho, sem distraírem os colegas.  
Após todos terem feito as suas árvores genealógicas passámos à apresentação. Alguns 
alunos não tinham conhecido os avós pelo que explicaram que tinham desenhado uma 
pessoa parecida com os pais.  
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Para terminar os alunos fizeram a autoavaliação do comportamento para preencherem na 
caderneta do comportamento. Todos os alunos mereceram “verde” devido ao seu 
empenho na realização da atividade. 
 
 
 
Data: 7 de maio de 2012                                                                                  Sessão nº23 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Nesta sessão a Dr.ª Ana não pode estar presente pelo que fiz a sessão sozinha. Quando 
cheguei à sala revimos o que tinha sido falado na semana anterior e distribuí as 
autorizações aos alunos sobre a sessão dos avós. De seguida, pedi aos alunos que se 
juntassem aos pares, junto à porta, para nos dirigirmos ao ginásio e realizar algumas 
dinâmicas. Houve alguma confusão na realização da fila, a qual foi resolvida 
rapidamente. Quando chegámos ao ginásio os alunos sentaram-se e explicou-se a 
primeira dinâmica a realizar. 
A primeira dinâmica foi “a troca” em que um aluno saia da sala e alguns alunos que 
estavam no ginásio trocavam objetos ou peças de roupa entre si, voltando depois o aluno 
ao ginásio onde tinha de identificar o que tinha mudado. Os alunos gostaram da atividade 
querendo todos trocar ou ser a pessoa a adivinhar. Durante a atividade houve alguma 
agitação por parte de dois alunos, sendo necessário chamar algumas vezes à atenção, 
tendo posteriormente a professora chamado um deles para perto de si, deixando assim 
de participar nas dinâmicas.  
A segunda dinâmica feita foi “o prisioneiro” na qual estavam seis alunos no meio da roda 
e os restantes colegas, de mão dada e com os braços no ar, andavam à roda enquanto 
cantavam uma música. Quando a monitora dizia “já” os alunos que formavam a roda 
tinham de baixar os braços, e quem estava dentro da roda tinha de tentar sair antes que 
isso acontecesse. Os alunos estavam muito divertidos e entusiasmados, tendo a 
atividade corrido como era esperado. Apenas três alunos estiveram mais irrequietos mas 
após terem sido chamados à atenção pararam com esse comportamento.  
A última dinâmica feita foi “o robot” na qual os alunos imitavam “robots” que iam 
avariando à medida que a monitora dizia, até pararem totalmente. Os alunos gostaram 
desta dinâmica estando muito divertidos.  
Após as dinâmicas os alunos juntaram-se novamente aos pares à porta do ginásio e 
voltámos para a sala para a realização da autoavaliação do comportamento. Os alunos 
que estiveram mais irrequietos mereceram “amarelo” (comportamento razoável) e os 
restantes mereceram “verde” (bom comportamento). 
 
 
 
Data: 14 de maio de 2012                                                                                Sessão nº24 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão teve como tema os avós. Nesta sessão não estiveram presentes alguns 
alunos pois no dia seguinte era feriado. 
Quando chegámos à sala os alunos arrimaram os materiais e sentaram-se todos de um 
lado da sala para darmos início à leitura do livro “os meus avós são especiais”. Conforme 
se ia lendo o livro os alunos partilhavam se também realizavam as atividades descritas no 
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livro com os avós e as semelhanças dos seus avós com os avós descritos no livro. Os 
alunos estiveram muito participativos estando atentos à leitura do livro. A maioria das 
crianças costumava brincar com os avós, passear e por vezes cozinhar (isto acontecia 
mais nas raparigas da turma). 
A meio da sessão a Dr.ª Ana teve de se ausentar pelo que continuei eu a leitura do livro. 
Os alunos comentaram as diferenças que existiam entre os avós e os pais, e entre os 
avós e os bisavós.  
Após a leitura do livro explicámos as crianças que na semana seguinte iria ser o dia dos 
avós na sessão de “Afetos na Escola” e que por isso estes poderiam convidar os avós a 
estarem presentes na sessão no intuito de partilharem as diferenças entre a escola no 
tempo dos avós e a escola atual. Os alunos acharam a ideia muito interessante, e foram 
entregues os convites para os alunos darem aos avós. 
Pro fim, realizámos a autoavaliação do comportamento. Todos os alunos mereceram 
“verde” pois todos mostraram um bom comportamento ao longo da sessão.  
 
 
 
Data: 21 de maio de 2012                                                                                Sessão nº25 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão ocorreu em conjunto com o 1ºC no pátio do 1º ano. Para a sessão foram 
convidados os avós dos alunos para partilharem como era a escola no seu tempo, os 
castigos e as brincadeiras que realizavam, assim como outras coisas que eram diferentes 
naquela altura. Muitos avós comparecem na sessão tendo alguns levado livros, fotos e 
roupa do seu tempo de estudante. 
Depois de ambas as turmas se organizarem e todos os avós estarem sentados, demos 
início à troca de experiências. Primeiro a Dr.ª Catarina fez uma pequena introdução, 
agradecendo a comparência dos avós e explicando o que iriamos fazer. Após esta 
explicação os avós começaram a contar com era a escola no seu tempo. 
Conforme os avós foram falando sobre os materiais escolares, brincadeiras, castigos e as 
escolas de antigamente, foram apresentadas algumas imagens em powerpoint 
correspondentes ao tema abordado de modo a que os alunos percebessem melhor o que 
os avós estavam a dizer. Durante a sessão os alunos estiveram atentos aos avós tendo 
feito algumas questões. Alguns avós levaram fotos e outras lembranças da sua infância 
que foram passando pelos alunos enquanto os avós iam falando. 
Após a troca de experiências, avós e netos foram para o pátio da rua lanchar.  
Os alunos gostaram muito da sessão tendo estado bastante participativos e atentos, 
orgulhando-se das histórias contadas pelos seus avós. 
 
 
Data: 28 de maio de 2012                                                                                Sessão nº26 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão teve como objetivo a revisão dos sentimentos.  
Quando chegámos à sala os alunos arrumaram os materiais e demos início à sessão. 
Primeiro explicámos que iriamos fazer uma revisão sobre os sentimentos e de seguida foi 
distribuída a ficha “Como eu fico” para as crianças preencherem individualmente. Visto 
ser uma turma de primeiro ano a Dr.ª Ana lia as perguntas em voz alta dizendo as várias 
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hipóteses de escolha para os alunos assinalarem. Um dos alunos não é de nacionalidade 
portuguesa pelo que foi necessário realizar um acompanhamento mais individualizado ao 
aluno. Também outros alunos mostraram algumas dificuldades ao nível da compreensão 
do que era pedido, tendo nós explicado as dúvidas dos alunos conforme estas iam 
surgindo. 
Seguidamente fizemos a autoavaliação do comportamento tendo todos merecido “verde” 
(bom comportamento). Como ainda havia algum tempo até ao final da sessão optámos 
por realizar a relaxação “O urso”. Os alunos gostaram da relaxação tendo seguido as 
instruções dadas de forma entusiasta.  
No final, os alunos voltaram aos seus lugares, guardámos as capas dos “afetos” com a 
caderneta do comportamento preenchida e despedimo-nos dos alunos. 
 
 
 
Data: 4 de junho de 2012                                                                                 Sessão nº27 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta sessão foi realizada a pedido da professora tendo como tema os hábitos de higiene 
e de segurança.  
Quando chegámos à sala montámos a apresentação em powerpoint e demos início à 
sessão. Inicialmente falámos de alguns cuidados que deviam ter com o seu corpo e com 
os alimentos, e de seguida dos cuidados de segurança que deviam ter. Os alunos 
estiveram atentos, participando ativamente na sessão. Este já tinha sido um tema 
abordado no início do ano letivo pelo que os alunos não apresentaram muitas dúvidas. 
Após a apresentação os alunos foram divididos em grupo e foi escolhida uma pessoa de 
cada grupo para colocar uma peça do corpo humano no quadro, formando em conjunto o 
corpo de um menino. De seguida, foram distribuídas algumas fichas relacionadas com o 
tema abordado de modo a perceber se os alunos tinham compreendido o que foi falado.  
Alguns grupos mostraram problemas de cooperação, havendo alunos que não deixavam 
os colegas preencherem a ficha, querendo ser eles próprios a fazer tudo. Após 
chamarmos a atenção para a realização das fichas em conjunto foi notória uma melhor 
organização dos grupos.  
No final fizemos uma correção das fichas tendo todos os grupos feito corretamente as 
fichas. Antes de terminar fizemos a autoavaliação do comportamento. Os alunos que 
estiveram mais agitados mereceram “amarelo” e os restantes alunos mereceram “verde”. 
 
 
 
Data: 11 de junho de 2012                                                                               Sessão nº28 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºA 
Psicóloga: Dr.ª Ana Morato 
 
Esta foi a última sessão de “Afetos na Escola” do ano letivo. Para finalizar as sessões 
foram feitas dinâmicas escolhidas pelos alunos. 
Primeiro os alunos realizaram a ficha de autoavaliação do comportamento. Durante a 
realização da ficha estive a acompanhar o aluno de nacionalidade turca, pois este tinha 
grande dificuldade ao nível da compreensão dos conteúdos lidos. 
Após terminarem a ficha de autoavaliação do comportamento foram apontadas no quadro 
todas as dinâmicas que os alunos se lembravam de já ter realizado nas sessões de 
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“Afetos na Escola”. Os alunos conseguiram lembrar-se de várias atividade, tendo de 
seguida sido necessário fazer uma seleção das atividades que iriamos realizar. Após as 
atividades terem sido selecionadas as crianças colocaram-se aos pares junto à porta e 
fomos para o recreio.  
A primeira dinâmica que realizámos foi o Sr. Doutor. Os alunos estavam um pouco 
agitados sendo necessário pedir para se acalmarem pois assim ainda se podiam aleijar. 
Os alunos gostaram da atividade querendo repetir várias vezes. 
De seguida, realizámos a dinâmica “a troca”. Nesta dinâmica dois alunos saiam do grupo 
enquanto alguns alunos trocavam peças de roupa entre si. Quando os alunos voltavam 
ao grupo tinham de dizer o que tinha sido trocado. Os alunos divertiram-se bastante na 
realização da atividade, estando muito motivados e participativos. 
Para terminar foi feito o “robot”. Nesta dinâmica os alunos imitavam robots que iam 
avariando consoante a instrução dada, voltando depois à vida. Os alunos gostaram da 
atividade querendo realizar mais dinâmicas, no entanto, tal não foi possível pois a hora 
do fim da sessão já tinha chegado. Voltaram então para a sala e despedimo-nos dos 
alunos. 


