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SESSÃO 0 – AVALIAÇÃO INICIAL 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Introdução 
do Programa 
e das 
Dinamizador
as 

15 Sim Apresentada apenas 
uma dinamizadora. 

A segunda 
dinamizadora não 
conseguiu estar 
presente. 

Preenchimen
to dos 
Instrumentos 
de Avaliação 

45 Sim - - 

Atividades 
de Quebra 
Gelo 

20 Sim Adicionada mais 
uma atividade 

Sobrou tempo na 
sessão, então foi 
introduzida uma 
atividade escolhida 
na hora. 

Discussão 
Final 

5 Sim - - 

	  
Presenças: CM, RD, CS, AS, JM, EM, AC, EJ, AN, JS, AB 
 

Relatório Descritivo 

Na primeira sessão, inicialmente estavam presentes apenas dois participantes, pelo 

que esperamos uns minutos que chegassem os restantes. Com nove participantes, 

foi iniciada a sessão. Em primeiro lugar a dinamizadora apresentou-se e apresentou 

o programa e as regras de funcionamento das sessões, bem como ficou explícito 

que o comportamento dos participantes era sempre relatado aos Técnicos 

Superiores de Reinserção que os acompanhavam. Foi ainda referida a questão da 

necessidade da pontualidade e combinado com os participantes o horário que eles 

preferiam para a sessão. Relativamente à assiduidade foram informados que o 

participante mais assíduo durante o programa iria receber um prémio no final.  

 

De seguida foi pedido a todos os participantes que se apresentassem, com nome, 

idade, naturalidade e ocupação. Todos os participantes se apresentaram, apesar de 

se notar alguma vergonha em alguns. Foi então explicado que além de ser um 

programa ligado à DGRSP, fazia parte de um protocolo com a FMH, e então a 

dinamizadora presente era estagiária de mestrado e como tal este programa iria ser 

avaliado para perceber quais os benefícios do mesmo. Assim, foi pedido aos 

participantes que preenchessem os instrumentos de avaliação que foram 

distribuídos por todos. 
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Notou-se algum desconforto, desconcentração e fadiga no preenchimento dos 

mesmos por parte dos participantes. 

 

No final do preenchimento foram realizadas algumas atividade de quebra-gelo. Os 

participantes voltaram a apresentar-se, desta vez em circulo, passando uma bola de 

trapos uns entre os outros. De seguida foi feita uma atividade de memória, na qual 

os participantes tinham que decorar o nome dos colegas anteriores e do objeto 

associado ao nome dos mesmos. A maioria dos participantes conseguiu realizar a 

atividade, mostrando-se interessados na mesma. Foi ainda feita uma outra 

atividade, introduzida na hora, devido ao facto de ainda haver algum tempo antes do 

final da sessão. Esta atividade consistiu em colar um nome de um personagem 

famoso na testa de cada individuo, e terem que fazer perguntas uns aos outros para 

adivinharem quem era a personagem que estavam a representar.  

 

Na parte final, os participantes referiram que gostaram das atividades e que estavam 

dispostos a vir a na próxima sessão e a cumprir as regras de bom funcionamento 

que tínhamos falado. 
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SESSÃO 1 – COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
sessão 
anterior 

5 Sim - - 

Atividades 
de Quebra 
Gelo 

20  - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 20 Sim Foram utilizados 
dois computadores. 

Não havia projetor 
na sala. 

Atividade 2 20 Sim   
Discussão 
Final 

5 Sim - - 

 
Presenças: CM, RD, CS, AS, JM, EM, AC, EJ, AN, JS, AN 
 

Relatório Descritivo 

Na sessão, inicialmente estavam presentes nove indivíduos, sendo que os outros 

dois chegaram atrasados . A sessão iniciou com as perguntas habituais acerca de 

como tinha corrido a semana aos participantes e se havia algo que gostassem de 

partilhar. Após este momento, foi pedido aos presentes na primeira sessão que 

explicassem aos colegas de que se tratavam estas sessões, passando 

posteriormente a apresentarem-se um a um, incluindo as dinamizadoras. 

 

Na primeira atividade de quebra-gelo, a atividade do novelo, participaram os nove 

indivíduos e as dinamizadoras, tendo sido iniciada por uma das mesmas. Os 

indivíduos passaram os novelos em várias direções e não apenas para o colega do 

lado, conseguindo identificar as suas características boas ou menos boas, aquilo 

que gostam e não gostam e o seu maior sonho. Foi, no entanto, necessário ir 

lembrando aos colegas quais eram as coisas que tinham que dizer, tendo alguns 

imitado os colegas anteriores. 

 

Na segunda atividade de quebra-gelo, os indivíduos foram organizados em dois 

grupos, e conseguiram realizar a atividade respeitando as regras, ou seja 

organizaram-se, sem falar uns com os outros, utilizando apenas comunicação não-

verbal. Colocaram-se em fila segundo ordem decrescente de: altura, idade e nº de 

irmãos. No final de cada organização, foi pedido a cada participante que referisse 
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estas característica de modo a verificarmos o sucesso da atividade. Nesta atividade 

participaram dez elementos. 

 

Na terceira atividade de quebra-gelo, os indivíduos escreveram num papel, 

individualmente, três elogios que gostassem de receber num dia que lhes tivesse a 

correr mal. De seguida foram recolhidos os papéis e distribuídos, de modo a que 

nenhum ficasse com o seu papel. De seguida, cada participante escolheu um elogio, 

do papel que recebeu, que o alegrasse num dia desses. Todos conseguiram 

perceber que conseguem fazer os outros sentirem-se melhor, fomentando a coesão 

do grupo. As dinamizadoras participaram também na atividade. 

 

De seguida, foi introduzida a temática da sessão. Os participantes identificaram que 

a comunicação não-verbal é comunicar por gestos, utilizando o corpo e as 

expressões faciais, no entanto referiram que não era muito importante, dando mais 

importância à comunicação verbal. Os elementos mais participativos foram o JM, o 

CS, o AS e o AC. 

Na explicação dos passos para atingir a competência, os participantes não 

conseguiram identifica-los, tendo sido dadas pistas pelas dinamizadoras, para em 

conjunto serem escritos os passos no quadro. 

Visto ser a 1ª sessão, foi mais complicado o entendimento da lógica dos passos, no 

entanto os participantes perceberem a importância do mesmos e da própria 

comunicação não-verbal, após esta parte da sessão. Foi necessário o recurso a 

diversos exemplos, dados pelas dinamizadoras. 

 

Na atividade 1 foram, os participantes visualizaram alguns filmes sem som, 

escrevendo num papel aquilo que achavam que os personagens estavam a pensar 

ou a sentir, e quais os sinais da comunicação não-verbal que os tinham feito chegar 

a essa conclusão. Os participantes acertaram a maioria dos sentimentos ou 

emoções dos personagens, no entanto tiveram algumas dificuldades em identificar 

os sinais da comunicação não-verbal, pelo que foi feito um esquema no quadro, com 

todos os sinais identificados pelos diferentes participantes. A maioria referiu ter 

percebido a importância desta competência, pois mesmo sem som, conseguiram 

entender o que estava a acontecer nos filmes. Foram também dados alguns 

exemplos de emoções e sentimentos por parte dos participantes e discutidos os 

aspetos da comunicação não-verbal nos mesmos. Os elementos mais participativos 

foram o CS, a CM, o RD e o JM. 

 



A Psicomotricidade na Promoção de Competências Pessoais e Sociais 
Intervenção com jovens adultos a cumprir medidas penais em execução na comunidade 

vi	  

Na atividade 2, foi pedido a três voluntários para irem para fora da sala, tendo sido o 

AC, a CM e o JM. Foi-lhe dito que quando entrassem teriam que se sentar à frente 

dos colegas com o objetivo de não transmitirem qualquer tipo de emoção ou 

sentimentos. Aos restantes elementos, foi dito que teriam que prestar atenção aos 

aspetos da comunicação não-verbal nos colegas, para identificarem as emoções ou 

sentimentos que eles estivessem a representar. 

A atividade não decorreu como o esperado, pois sendo o primeiro role-play os 

participantes estavam a rir bastante e muito nervosos e desconcentrados, pelo que 

que os colegas acharam que eles estavam a transmitir algumas emoções. Ainda 

assim, as emoções foram identificadas pelos colegas e os aspetos da comunicação 

não-verbal foram bem identificados relativamente a cada um dos três voluntários.  

Os participantes perceberam que por vezes, mesmo não querendo estamos a 

comunicar, e as pessoas à nossa volta apercebem-se disso, pois reparam na nossa 

comunicação não-verbal. 

 

Na discussão final, foi pedido aos participantes que identificassem alguns exemplos 

práticos do dia-a-dia em que utilizassem a comunicação não-verbal ou que 

reparassem nisso nas outras pessoas. O RD refere que “toda a gente o faz e 

maioria das vezes não reparamos nisso”, o AC referiu que “a mãe abre muito os 

olhos quando se chateia com ele ou os irmãos” e o JM referiu que “utiliza muitos 

gestos com as mãos quando fala para ajudar as pessoas a perceber melhor o que 

quer dizer”. No geral, os participantes perceberam a importância da competência 

Comunicação Não-verbal. 
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SESSÃO 2 – ESCUTA ATIVA 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
sessão 
anterior 

5 Sim - - 

Atividades 
de Quebra 
Gelo 

5  Utilizado só um 
objeto. 

Não havia 
participantes 
suficientes para 
utilizar vários 
objetos. 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 20 Sim - - 
Atividade 2 10 Sim Não foram utilizados 

papéis. 
Os elementos 
apenas falaram 
sobre o que tinham 
observado, para 
haver mais tempo 
para a atividade 
seguinte. 

Atividade 3 30  Todos os elementos 
ficaram a observar 
todos os passos. 

Havia mais 
elementos do que 
passos, e desta 
forma todos 
estavam atentos a 
tudo. 

Discussão 
Final 

5 Sim - - 

	  
Presenças: CM, RD, CS, AN, EJ, JM, AC. 

 

Relatório Descritivo 

Na sessão, estiveram presentes deste o inicio sete elementos. A sessão iniciou com 

as perguntas habituais acerca de como tinha corrido a semana aos participantes e 

se havia algo que gostassem de partilhar. Após este momento, foi pedido aos 

participantes que relembrassem os conteúdos abordados na sessão anterior. Os 

participantes lembraram-se em primeiro lugar das atividades e só depois do tema, 

tendo referido que repararam na comunicação não-verbal de alguns amigos e 

familiares durante a semana. 

 

Foi realizada então a atividade de quebra-gelo, na qual participaram também as 

dinamizadoras. Foram feitas várias rondas, pois inicialmente ainda não sabiam os 

nomes uns dos outros, então fomos passando várias vezes a bola de trapos. No 
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final todos a maioria dos participantes sabiam os nomes dos colegas. O EJ 

continuou sem saber os nomes dos colegas, mostrando muita desconcentração. O 

CS sabia os nomes dos colegas logo no inicio da atividade, pois também já conhecia 

alguns fora das sessões. 

 

De seguida, foi introduzida a temática da sessão. Os participantes referiram que a 

escuta ativa era “ouvir o outro”, mas após alguns exemplos dados pelas 

dinamizadoras referiram que além de ouvir era preciso ouvir atentamente. Neste 

momento foram abordadas algumas posturas a ter na escuta ativa, p.e.: olhar nos 

olhos, abanar a cabeça e dizer “hm, hm”. 

No momento de abordar os passos para atingir a competência, estes foram escritos 

no quadro pelas dinamizadoras, utilizando as ideias dos participantes e o referido no 

manual. Os participantes referiram que por vezes saltam alguns passos, ou não dão 

conta de os fazerem, identificando alguns problemas aos nível da escuta ativa dos 

mesmos. Os elementos mais participativos foram o CS, a CM, o JM e o RD.  

 

Na atividade 1, os indivíduos dividiram-se em quatro pares, tendo uma das 

dinamizadoras participado na atividade pois o número de elementos era ímpar. 

Ambos experienciaram cada uma das posições. No final da atividade os 

participantes referiram que: “não tinham gostado de ser ignorados pela outra 

pessoa”, “não tinham vontade de continuar a falar”, “não gostaram de ignorar a outra 

pessoas, pois não faziam isso aos seus amigos”. O AC referiu que “não se importou 

muito, pois estava habituado a que lhe fizessem isso”.  

Com esta atividade os participantes perceberam a importância da escuta ativa, 

através da experiência de uma escuta não ativa, na posição de falante e ouvinte. 

 

Na atividade 2, as dinamizadoras exemplificaram em primeiro lugar as más 

estratégias de comunicação e em segundo lugar as boas estratégias de 

comunicação. Os participantes identificaram como más estratégias: “olhar para o 

lado”, “mexer no telemóvel”, “fingir que estava a ouvir” e “sorriso falso”; e como boas 

estratégias: “olhar para a pessoa”, “sorrir”, “abanar a cabeça” e “dizer “hm, hm” e 

“sim, sim””. Foram questionados todos os participantes, no entanto os mais 

participativos foram o AC, o JM e o CS. 

Esta atividade serviu de introdução à atividade seguida, na qual foi pedido aos 

indivíduos que utilizassem estas estratégias para exemplificarem a escuta ativa. 
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Na atividade 3, os participantes foram divididos em pares, tendo o RD participado 

duas vezes, devido ao número impar de elementos. A maior dificuldade foi na 

criação das situações para representar, notando-se ainda muitos risos por parte de 

alguns participantes (CM, RD e AC) e pouco à vontade para as atividade de role-

play. Ainda assim, conseguiram utilizar as boas estratégias, após as dinamizadoras 

criarem situações de representação para os pares que não o conseguiram fazer. Os 

restantes elementos conseguiram identificar os passos da competência e quais as 

coisas em que os colegas poderiam melhorar, chegando inclusive a querer 

representar de novo a mesma situação, de modo a exemplificarem o seu ponto de 

vista. 

 

No momento de discussão final, os participantes deram alguns exemplos do dia-a-

dia, no qual tenham sentido dificuldades em escutar ativamente, sendo o mais usual 

no contexto escolar, relativamente à matéria dada pelos professores. Referiram 

ainda que por vezes também não o fazem em casa com os pais. No geral, 

perceberam a importância da escuta ativa, conseguindo identificar as boas 

estratégias. 
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SESSÃO 3 – FAZER PERGUNTAS 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
sessão 
anterior 

5 Sim - - 

Atividade de 
Quebra Gelo 

5  Inserida na sessão, 
não fazia parte do 
manual. 

Não haver ainda 
uma forte coesão 
do grupo e à 
vontade uns com 
os outros. 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 20 Sim - - 
Atividade 2 25 Sim - - 
Relaxação 10 Sim - - 
Discussão 
Final 

5 Sim - - 

 
Presenças: RD, EM, AN, AB, JM. 
 

Relatório Descritivo 

Na sessão, estiveram presentes deste o inicio cinco elementos. A sessão iniciou 

com as perguntas habituais acerca de como tinha corrido a semana aos 

participantes e se havia algo que gostassem de partilhar. Após este momento, foi 

pedido aos participantes que relembrassem os conteúdos abordados na sessão 

anterior. Os participantes lembraram-se uma vez mais, em primeiro lugar das 

atividades e só depois do tema, referindo que não notaram diferenças ao longo da 

semana na escuta ativa. 

 

Foi realizada de seguida a atividade de quebra-gelo, na qual, em roda, os 

participantes e as dinamizadoras, iam passando um objeto uns aos outros, em 

qualquer direção, imaginando que o objeto era: “viscoso”, “um bebe”, “tinha picos”, 

“dava choques elétricos”, “era de vidro”. De seguida, foram os participantes a dar 

uma característica ao objeto, passando este a ser: “muito pesado”, “uma bola de 

futebol”, “muito quente”, “molhado” e “um telemóvel”.  

 

De seguida, foi introduzida a temática da sessão. Os participantes referiram que 

fazer perguntas servia para sabermos alguma informação, mas que por vezes 

tinham vergonha de fazer perguntas, dando alguns exemplos práticos dessas 

situações. Foram de seguida abordados os passos para atingir esta competência, e 
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escritos no quadro pelas dinamizadoras. Nesta competências houve algumas 

dificuldades relativamente à identificação dos passos, pois os participantes achavam 

que fazer uma pergunta era só isso, esquecendo-se do processo mental anterior. No 

final, perceberam a importância de percorrer todos os passos para a pergunta ser 

feita à pessoa correta, no local correto e da forma mais assertiva. 

 

Na atividade 1 foram coladas no quadro imagens com diferentes contextos, uma de 

cada vez: Hospital, Café, Cinema, Casa, Centro de Emprego e Supermercado. Para 

um destes contextos, foram abordadas situações exemplo de perguntas, a quem 

perguntar e qual a forma mais assertiva de o fazer, havendo três opções de escolha 

para cada uma das situações. Os participantes, escolheram as opções que acharam 

corretas, sendo feita uma analise a cada escolha, dando no final a resposta correta 

para cada situação. No geral, os participantes conseguiram identificar a pessoa a 

quem perguntar em cada contexto e também a forma mais assertiva de o fazer. Os 

elementos mais participativos foram: o JM, o RD e o AN. 

 

Na atividade 2, os participantes organizaram em pares, onde escreveram num 

papel, uma situação em que precisassem de saber alguma informação, sendo 

necessário fazer uma pergunta. Identificaram, o dia, a hora, o local e a pessoa a 

quem fazer a pergunta. De seguida representaram cada uma das situações num 

role-play. Notou-se alguma evolução ao nível deste tipo de atividade, não havendo 

risos e notando-se mais concentração e à vontade na atividade. As situações 

representadas foram: “ir a uma agencia de viagem saber informações sobre uma 

viagem ao Brasil”, “ir a escola de condução saber preços e horários” e “pedir 

informações acerca da porta de entrada num estádio de futebol”. Os participantes 

conseguiram utilizar os passos para fazer perguntas de forma assertiva. 

Esta foi a primeira sessão na qual foi introduzida a atividade de relaxação. Foi uma 

atividade mais curta, mas que revelou algum desconforto por parte dos 

participantes, e apesar de terem realizado a atividade nenhum fechou os olhos, nem 

atingiu um estado de relaxação. 

 

Na discussão final os participantes referiram que apesar de fazerem muitas 

perguntas diariamente, nunca tinham reparado que por vezes podem modificar a 

forma de o fazerem para obterem a informação que necessitam, referindo que iam 

estar mais atentos aos passos que aprenderam na sessão. 
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SESSÃO 4 – DAR FEEDBACK 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
sessão 
anterior 

5 Sim - - 

Atividade de 
Quebra Gelo 

10 Sim Inserida na sessão, 
não fazia parte do 
manual. 

Não haver ainda 
uma forte coesão 
do grupo e à 
vontade uns com 
os outros. 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 15 Sim - - 
Atividade 2 30 Sim - - 
Relaxação 10 Sim - - 
Discussão 
Final 

5 Sim - - 

 
Presenças: CM, AC, CS, JS, RD, AS, AB, AN.  
 

Relatório Descritivo 

Na sessão, estiveram presentes deste o inicio quatro elementos. A sessão iniciou 

com as perguntas habituais acerca de como tinha corrido a semana aos 

participantes e se havia algo que gostassem de partilhar. Após este momento, foi 

pedido aos participantes que relembrassem os conteúdos abordados na sessão 

anterior. Os participantes lembraram-se uma vez mais, em primeiro lugar das 

atividades e só depois do tema, referindo que perceberam a importância de fazer 

perguntas na escola, em casa, e na DGRSP quando falaram com os Técnicos de 

Reinserção Social. 

 

Foi realizada de seguida a atividade de quebra-gelo introduzida na sessão, na qual, 

foi explicado aos participantes que ia haver uma regra dentro da sala, e foi pedido a 

um voluntário que saísse da sala, este teria que adivinhar qual era a regra que tinha 

sido imposta, fazendo perguntas e falando  com os colegas. A 1ª regra foi responder 

a qualquer interação com “sim”, de seguida “não” e assim sucessivamente. O CS 

adivinhou a regra após ter falado com os colegas 10 vezes. A 2ª regra foi dar uma 

resposta à pergunta mas respondendo à pergunta anterior. O AC não conseguiu 

adivinhar após 10 perguntas, pelo que foram dadas algumas pistas e após 15 

perguntas ele conseguiu descobrir. A 3ª regra foi falar muito rápido, esta foi 

descoberta pela CM após 7 perguntas.  
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Foi então introduzido o tema da sessão, dar feedback. Quando questionados, o CS 

respondeu que feedback é o que é feito quando é lançada uma música nova. 

Referido que o feedback pode ser bom ou mau consoante o que a pessoa tenha 

feito, mas é sempre construtivo. O CS e o AC acharam que o mau feedback é 

sempre dado de forma agressiva, podendo até recorrer à violência. 

Foram então introduzidos os passos para atingir esta competência e dados diversos 

exemplos, pois este foi um tema que gerou alguma discussão, principalmente ao 

nível do mau feedback, e da assertividade. 

 

Na atividade 1, as dinamizadoras demonstraram o exemplo dado no manual, 

explicando todas as hipóteses e seguindo os passos abordados anteriormente. A 

maioria dos participantes escolheu a hipótese certa, e os que não o fizeram estavam 

apenas desconcentrados, como o caso do AN e do AB. Ainda assim, o CS e o AC 

perceberam que é possível dar vários tipos de feedback utilizando sempre forma 

assertivas, sem ofender a outra pessoa e sem recorrer à violência.  

 

Na atividade 2, foi pedido que escrevem-se numa folha, uma situação na qual 

quisessem dar feedback. Neste tipo de atividade nota-se algumas dificuldades ao 

nível do pensamento lógico, da sequencialização da ação, da criatividade e mesmo 

da leitura e escrita. 

Apenas três participantes conseguiram encontrar situações: o CS - “dizer à mãe 

para não berrar com a irmã à frente dos amigos”, a CM – “dizer ao namorado que 

não gosta quando ele não a deixa falar”, o JM – “dizer aos jogadores do FCP que 

fizeram um ótimo jogo”.  

De seguida foi pedido aos outros participantes que representassem as situações dos 

colegas. Apesar de ter sido necessário o apoio das dinamizadora, notou-se já algum 

à vontade na realização de atividades de role-play, com os indivíduos a 

demonstrarem menos vergonha comparando com as primeiras atividades. 

 

No final, foram abordados outros exemplos referidos pelos restantes participantes e 

pelas dinamizadoras, discutindo a importância de dar feedback. Os participantes 

referem que muitas vezes não o fazem pois não se querem chatear. Quanto ao 

feedback positivo referem que não se lembram de o fazer, mas que acham 

importante para a pessoa saber que está a fazer algo bem. Foi então pedido que 

estivessem atento a estas situações durante a semana. 
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A relaxação foi feita no final da sessão, e apesar de se mostrarem apreensivos em 

fechar os olhos, conseguiram manter-se em silencio e ficar mais calmos. Esta 

diferença notou-se bastante, pois durante a sessão houve muito barulho, e alguns 

participantes a perturbar o funcionamento da sessão, e no momento da relaxação 

todos permaneceram em silencio, seguindo as instruções da dinamizadora. 
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SESSÃO 5  – DAR E RECEBER ELOGIOS 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 20 Sim Adicionado um 
brainstorming de 
elogios. 

Os participantes 
estavam 
bloqueados, pois 
não sabiam muitos 
elogios, utilizando 
principalmente 
características 
físicas. 

Atividade 2 20 Sim   
Atividade 3 20 Sim   
Relaxação 0 Não Não realizada. As atividades 

demoraram muito 
tempo e os 
participantes não 
quiseram fazer a 
relaxação. 

Discussão 
Final 

10 Sim - - 

 
Presenças: RD, CM, JM, EJ, CS, AS, JS, AN 
 

Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com quatro participantes e com as perguntas habituais acerca de 

como tinha corrido a semana aos participantes e se havia algo que gostassem de 

partilhar. Após este momento, foi pedido que recordassem o que tínhamos estado a 

trabalhar na semana anterior, lembravam-se que tínhamos falado em “Dar feedback” 

e que isso era “dizer coisas boas ou más às pessoas consoantes o que elas tinham 

feito”. Foi ainda questionado se tinham reparado nesta competência ao longo da 

semana, principalmente ao CS, relativamente a uma situação que tinha referido na 

sessão anterior, no entanto todos referiram que não tinham assinalado nenhuma 

situação. 

 

De seguida foi introduzida a temática da semana, e questionadas acerca do 

significado da mesma, o CS referiu que os elogios podem ser coisas boas ou más, 

enquanto os outros participantes referiram que eram apenas coisas boas. Foi então 

explicado que os elogios são sempre características boas ditas às pessoas, 
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enquanto as criticas ou ofensas já são más, podendo acontecer casos em que 

achamos que estamos a elogiar alguém, mas a pessoa não entende como um 

elogio. Os participantes referiram que costumam dar elogios todos os dias, e 

também costumam receber. As pessoas a quem mais dão elogios são às 

namoradas/os, aos filhos e aos irmãos, e fazem-no porque se sentem bem em 

elogiar os outros, mas preferem receber do que dar. 

 

Relativamente aos passos para atingir a competência, os participantes já começam 

a entender que antes de realizar a ação existem alguns passos mentais que 

precisam de ser executados conscientemente. O primeiro passo foi referido pelas 

dinamizadoras, enquanto que os outros foram referidos pelos participantes com 

algumas pistas dadas pelas dinamizadoras. Nota-se ainda a necessidade do 

questionamento direto nesta parte da sessão.  

 

Na atividade 1, já estavam presentes os oito participantes. Houve algumas 

dificuldades nesta atividade, na parte de escreverem elogios às pessoas que tinham 

escolhido, uma vez que não sabiam exemplos de elogios e utilizavam sempre os 

mesmos. Desta forma, inicialmente foi feito um brainstorming no quadro, com 

elogios ditos pelos participantes e pelas dinamizadoras, e só de seguida os 

participantes realizaram a atividade, pelo que foi mais demorada do que se 

esperava. No final os participantes escolheram 5 pessoas das 10 que tinham escrito 

e partilharam um elogio que tinham escrito para cada uma das pessoas referindo o 

porque de terem escolhido esse elogio. Foi pedido aos participantes para durante a 

semana tentaram elogiar realmente as pessoas que tinham escolhido para depois 

contarem na sessão seguinte qual a reação delas e qual o sentimento provocado 

neles próprios. 

 

A atividade 2, foi uma atividade na qual participaram todos os elementos e também 

as dinamizadoras, iniciando uma delas. Todos conseguiram referir elogios diferentes 

para o colega do lado, notando-se aqui que os participantes já se conhecem um 

pouco uns aos outros, fazendo uso das atividades de quebra gelo e da observação 

das características dos colegas para encontrar os elogios. Exemplos: “Tens uns 

olhos bonitos.”; “És simpático.”; “Tens um penteado engraçado”; “És muito pontual.”, 

entre outros. Os participantes sentiram-se à vontade na atividade, referindo um 

gosto pela mesma, pois sentiram-se bem após terem sido elogiados pelos colegas. 
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Na atividade 3, os participantes foram divididos em duas equipas, ficando uma 

dinamizadora com cada uma das equipas de modo a prestar o auxilio necessário. 

Apesar de terem demorado algum tempo a escolher os dois adjetivos para cada 

colega, conseguiram faze-lo sem ajuda. Sendo uma atividade de competição, 

esperava-se algum desrespeito pelas regras, o que não aconteceu, tendo a 

atividade corrido bastante bem, e todos conseguiram adivinhar a quem se referiam 

os elogios. 

 

Os participantes não quiseram fazer a atividade de relaxação, pois já estava quase 

na hora de acabar a sessão, e a maioria não queria mesmo fazer, no entanto todos 

concordaram que na semana seguinte a relaxação ia ser realizada, e não podiam 

continuar a sentir aversão à mesma, pois sem experimentarem mais vezes não 

poderiam saber se iam gostar ou não. 

 

No geral os participantes referem ter gostado da sessão e das atividades, pois 

aprenderam que além de ser bom receber elogios também é bom dar de modo a 

mostrar a importância que as outras pessoas tem pra nós e o quanto estamos 

atentos às suas características. 
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SESSÃO 6  – EXPRIMIR DESACORDO 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim A abordagem dos 
passos a seguir, foi 
feita após a 1ª 
atividade. 

Fazia mais sentido 
explicar em 
primeiro lugar o 
tema através da 
atividade 1, e só 
depois abordar os 
passos. 

Atividade 1 20 Sim - - 
Atividade 2 30 Sim - - 
Relaxação 15 Sim - - 
Discussão 
Final 

10 Sim - - 

	  
Presenças: RD, AS, CS, JS, CM, EJ, JM, AN. (um colega do CS também participou 
na sessão) 
 
Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com seis participantes, tendo os restantes chegado atrasados. 

Foram feitas as perguntas habituais acerca de como tinha corrido a semana aos 

participantes e se havia algo que gostassem de partilhar. Aproveitando o facto do 

CS ter trazido um colega, foi pedido aos restantes que explicassem para que 

serviam estas sessões e falassem acerca do tema abordado na sessão anterior. 

Referiram que tínhamos falado acerca de dar e receber elogios. O RD referiu que 

não reparou nisso durante a semana nao tendo dado nem recebido nenhum elogio, 

enquanto que os outros participantes referiram que tinham dado e recebido dos 

namorados/as e dos filhos/as. 

 

Foi introduzido o tema da sessão “exprimir desacordo” e os participantes quando 

questionados referiram que era “não estar de acordo” ou “dizer a alguém que não 

concordamos com alguma coisa”. 

 

De seguida, foi realizada a atividade 1, uma atividade mais teórica, onde foram 

abordadas as formas agressivas e assertivas de expressar desacordo. Foi explicado 

que por vezes a comunicação não-verbal pode transmitir agressividade quando 

exprimimos desacordo. Os participantes concordaram e foram pedidos exemplos, 

aos quais os mesmos referiram: a expressão facial, a postura, os gestos agressivos, 
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o tom de voz e o contacto físico desconfortável. Foi então explicado que devemos 

ser assertivos quando exprimimos desacordo e que devemos faze-lo, pois temos 

direito à nossa opinião, no entanto não o devemos fazer com o objetivo de mudar a 

opinião da outra pessoa. 

Quando questionados acerca das formas assertivas, os indivíduos conseguiram 

identificar a maioria das formas descritas no manual do programa, tendo sido estas 

e as restantes, escritas no quadro pelas dinamizadoras. Os elementos mais 

participativos foram o CS, o AS e a CM. 

 

Posteriormente foram abordados os passos a seguir para atingir esta competência. 

Os participantes conseguiram identificar a maioria dos passos, utilizando as suas 

palavras, tendo sido escritos também no quadro e explicados um a um pelas 

dinamizadoras, utilizando recurso a exemplos práticos. Referiram que não dão conta 

da maioria dos passos, pois “acontecem muito rápido na cabeça”. 

 

De seguida foi realizada a atividade 2, na qual os participantes, um a um leram 

frases, e escolheram um dos cartões que lhe foi entregues para a classificar, 

consoante concordavam ou discordavam, mais ou menos, com a frase. Cada 

participante classificou uma frase e explicou o porque, sendo depois perguntada a 

opinião dos restantes colegas, havendo uma espécie de debate. Foram poucas as 

frases nas quais os participantes todos deram a mesma resposta, o que serviu para 

refletirem acerca da possibilidade de todos termos pontos de vista diferentes nao 

havendo nenhum certo ou errado. Sem darem conta, os participantes utilizaram a 

maioria das formas assertivas de exprimir desacordo abordadas na atividade 1. 

Apesar de ter havido alguma confusão no inicio, as dinamizadoras conseguiram 

moderar o debate. O AN e o EJ quase não participaram na atividade revelando 

muita desatenção. Os restante todos participaram ativamente na atividade, 

mostrando interesse pela mesma. 

Relativamente à relaxação, foi complicado iniciar a atividade pois os participantes 

estavam muito agitados, com muitos risos e desconcentrados. No entanto, uma das 

dinamizadoras sentou-se com eles, fechou os olhos e começou a aderir à relaxação 

que estava a ser guiada pela outra dinamizadora. Este foi um método que resultou, 

pois os participantes acabaram por imitar o comportamento da dinamizadora, 

percebendo a importância destes momentos na sessão. 

 

Na discussão final, os participantes referiram que gostaram da sessão, pois era mais 

divertido aprender estes conceitos através de atividades do que estar só a ouvir, 
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como na escola. Referiram ainda que tinham gostado mais desta relaxação do que 

as anteriores, mas que não era algo com que se sentissem à vontade. 
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SESSÃO 7  – AVALIAÇÃO INTERMÉDIA 1 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

5 Sim - - 

Atividade 1 15 Sim - - 
Atividade 2 20 Sim Foram distribuídas 

folhas com as 
imagens a cada 
participante. 

Impossibilidade de 
utilizar o projetor. 

Atividade 3 20 Sim - - 
Discussão 
Final 

10 Sim - - 

	  
Presenças: AC, CM, RD, JS, CS, EM, EJ. 
 

Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com quatro participantes, tendo os restantes chegado atrasados. 

Foram feitas as perguntas habituais acerca de como tinha corrido a semana aos 

participantes e se havia algo que gostassem de partilhar. De seguida foi pedido aos 

participantes que recordassem a sessão anterior. Estes lembravam.se que tínhamos 

falado sobre exprimir desacordo, que tínhamos feito uma atividade de debate e que 

devemos ser assertivos quando damos a nossa opinião. 

 

Foi então dito aos participantes que não haveria tema nesta sessão, pois era a 

sessão de avaliação do primeiro módulo. Os participantes prontamente perguntaram 

se iria haver um teste, ao que as dinamizadoras responderam que não. No entanto 

iriamos relembrar os temas através de algumas atividades, e os mesmos ficaram 

mais descansados. 

 

A atividade 1, era uma espécie de atividade de quebra-gelo, pelo que as 

dinamizadoras também participaram devido ainda ao reduzido número de 

participantes que tinham chegado a horas. Apesar de conseguirem adivinhar com 

poucas perguntas quem era o elemento que a outra pessoa estava a pensar, a 

maioria das perguntas feitas referiam-se a características físicas ou visíveis 

diretamente como a roupa. Os participantes quando questionados, referiram que 
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ainda não se conhecem muito bem para conseguirem adivinhar através das 

características psicológicas. 

 

Na atividade 2, já com todos os participantes presentes, foram distribuídas folhas 

com uma imagem correspondente a cada uma das competências abordadas 

anteriormente. Os participantes lembraram-se de alguns temas, mas não de todos. 

Desta forma, as dinamizadoras escreveram no quadro, os temas referidos pelos 

participantes e os restantes temas. Um a um fomos questionando acerca das 

imagens e da associação com os temas, pedindo que fizessem uma pequena 

explicação do mesmo. Conseguiram associar as imagens aos temas, no entanto 

perceberam-se algumas dificuldades relativamente à explicação dos temas por 

alguns participantes. Então, em conjunto foi feito um resumo acerca dos temas já 

abordados. 

 

A atividade 3, foi uma atividade de partilha, na qual, cada participante foi 

questionado individualmente acerca do tema que tinha gostado mais, a atividade 

mais interessante, e os conceitos mais e menos importantes. Todos foram capazes 

de dar respostas a estas perguntas, algumas mais elaboradas, como no caso do 

CS, da CM, do RD e do JS. No geral, o tema que mais gostaram foi o de exprimir 

desacordo e da comunicação não-verbal. Referiram que a atividade que mais 

gostaram foram aquelas em que visualizaram os filmes, e a atividade do debate da 

ultima sessão.  

 

Na discussão final os participantes foram questionados acerca do interesse pelas 

sessões, e responderam que estavam a gostar e que era “mais giro” aprender com 

estas atividades pois não eram “uma seca”. Foi ainda dado espaço aos participantes 

para proporem alguma mudança no decorrer das sessões, mas os mesmos não 

quiseram mudar nada. 
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SESSÃO 8  – AUTOCONCEITO 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 25 Sim - - 
Atividade 2 35 Sim - - 
Relaxação 0 Não Não realizada Os participantes 

não quiseram 
realizar. 

Discussão 
Final 

10 Sim - - 

	  
Presenças: AC, CS, RD, CM, AN, AB, JM, EM. 
 

Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com seis participantes, tendo os restantes chegado atrasados. 

Foram feitas as perguntas habituais acerca de como tinha corrido a semana aos 

participantes e se havia algo que gostassem de partilhar. De seguida foi perguntado 

aos participantes se recordavam qual o tema abordado na sessão anterior, e os 

mesmos responderam que não foi abordado nenhum tema, pois tinha sido uma 

sessão de avaliação, onde tínhamos falado sobre os temas todos do primeiro 

módulo. Os participantes conseguiram ainda identificar os temas abordados. 

 

Foi introduzido o tema da sessão “autoconceito” e todos os participantes disseram 

que não sabiam o que era. As dinamizadoras “desmontaram” a palavra no quadro, 

perguntando o significado de “auto” e de “conceito”, aos que os participantes 

responderam corretamente. Assim, o RD disse que o autoconceito é “aquilo que 

achamos de nós próprios”. Primeiramente acharam que dependia apenas do que 

nós achávamos, mas com alguns exemplos conseguiram perceber que depende 

ainda das nossas experiências e da influência sobre nós daquilo que o que os outros 

pensam acerca de nós como pessoa. 

Foram então introduzidos os passos, que nesta competência foram difíceis de ser 

dados pelos participantes, pois nenhum deles era de ação, sendo todos de 

processamento mental, no entanto com algumas ajudas, conseguimos em conjuntos 

escrever os passos para atingir esta competência. 
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De seguida foi realizada a atividade 1, os participantes demoraram muito tempo a 

preencher a ficha que lhes foi dada, onde tinham que responder a perguntas acerca 

deles próprios, do que eram, do que gostavam mais e menos, do que poderiam 

melhor, do seu futuro e dos seus sonhos. As técnicas também participaram, e 

apesar de alguns participantes não terem respondido a todos os itens, no momento 

de partilha acabaram por conseguir faze-lo. Neste momento de partilha, os itens 

foram lidos um a um por cada individuo, ou seja, primeiro todos lemos o item 1 e 

assim sucessivamente. Notou-se uma linguagem um pouco pobre em alguns 

participantes, principalmente no AC, que respondeu quase sempre o mesmo e só 

numa palavra. Apesar de se terem notado algumas dificuldades, referiram que tinha 

sido fácil, mas que realmente não costumavam pensar nestas coisas. 

 

A atividade 2 foi realizada de seguida, e houve bastante confusão no inicio, pois os 

participantes demoraram a perceber que no conjunto de todas as características só 

podiam ter 10 papéis, e a características mais representativas teria que ter mais 

papéis. Passado algum tempo, e com várias instruções e apoio individual 

conseguiram perceber e realizar o pedido. No momento de partilha verificou-se que 

muitos participantes só tinham retirado papéis de 3 ou 4 características, e apenas o 

CS retirou papéis de quase todas as características. Disseram que tinha sido fácil 

pois conheciam-se muito bem. Quando questionados acerca de mudanças que 

fariam nas suas características, a maioria gostariam de ser menos teimosos e mais 

sociáveis, controlados e empenhados.  

 

Quando foram instruídos relativamente à atividade de relaxação, o CS e o AC 

quiseram sair, pois não gostam desta atividade. Foi pedido que ficassem, mas como 

a maioria também não queria fazer a atividade, acabamos por deixa-los sair. No 

entanto foi pedido que pesquisassem acerca de atividades de relaxação que 

pudessem gostar, para serem introduzidas na sessão e todos concordaram.  

 

Foi feito então um momento de discussão final no qual os participantes falaram 

acerca da sua opinião sobre eles próprios e se aquilo que os outros pensam deles 

os influencia. Foi um momento de partilha bastante importante, verificando alguns 

défices nesta área em alguns participantes, passível de intervenção posterior. 
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SESSÃO 9  – RECONHECER SENTIMENTOS 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 20 Sim Os vídeos foram 
visualizados apenas 
uma vez. 

Não havia tempo 
suficiente para ver 
os vídeos todos 2 
vezes. 

Atividade 2 20 Sim Cada par 
representou dois 
sentimentos. 

Havia apenas dois 
pares 

Relaxação 15 Sim - - 
Discussão 
Final 

10 Sim - - 

	  
Presenças: RD, AC, EM, AN 
 

Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com os quatro participantes e com as perguntas habituais acerca 

de como tinha corrido a semana aos participantes e se havia algo que gostassem de 

partilhar. Após este momento, foi pedido que recordassem o que tínhamos estado a 

trabalhar na semana anterior, principalmente para os colegas que tinham faltado 

também ficarem a conhecer o tema. O RD, referiu que tínhamos falado sobre o 

autoconceito, que era a forma como nos víamos a nós próprios. Uma vez mais os 

participantes lembram-se primeiro das atividade e só depois do tema. 

 

De seguida foi feita a introdução da temática da sessão, na qual os participantes 

deram exemplos se sentimentos e referiram que para os conhecermos temos que 

ter em atenção os sinais do corpo e a comunicação não-verbal e ainda conhecermos 

bem a outra pessoa ou nós próprios. Foram abordados posteriormente os passos 

para atingir esta competência, e escritos no quadro, sempre utilizando as ideias dos 

participantes para formular os passos. 

 

Quanto a atividade 1, os participantes viram os filmes e reconheceram facilmente os 

sentimentos das personagens, no entanto foi mais complicado reconhecerem os 

seus próprios sentimentos, principalmente porque por vezes eram contrario aos das 

personagens, como p.e.: no filme do medo, os participantes sentiram alegria, pois 
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era um filme cómico. O AC, apesar de ter identificado corretamente os sentimentos 

expressados pelos personagens, referiu que os filmes não o fizeram sentir nada, 

não manifestando nenhuma emoção. 

 

Na atividade 2, foram formados dois pares: 

- O RD e o AN representaram a Surpresa e o Desgosto. Conseguiram 

representar facilmente o primeiro sentimento, sendo que para o segundo 

foram necessárias algumas ajudas por parte das dinamizadoras. 

- O AC e o EM representaram a Raiva e o Ciúme sem quaisquer dificuldades, 

notando-se bastante à vontade por parte do AC para este tipo de atividades. 

No geral todos os participantes se mostram cada vez mais disponíveis para as 

atividade de role-play, e com menos receio relativamente ao grupo. 

 

Na relaxação o AC não quis participar e apesar de lhe ter sido dito que não podia 

sair, o mesmo acabou por abandonar a sessão, ainda assim, os outros participantes 

mostraram-se interessados em realizar a atividade, pelo que todos seguiram as 

instruções de olhos fechando, notando-se alguma irrequietude por parte do RD. 

 

No diálogo final foi abordada a importância de reconhecer os sentimentos tantos nos 

outros como em nós próprios de modo a agirmos as situações tendo em conta os 

sentimentos. Os participantes refletiram acerca das suas capacidade de reconhecer 

os sentimentos nos outros, principalmente relativamente às namoradas e aos pais, 

tendo sido dadas algumas pistas para o futuro. 
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SESSÃO 10  – EXPRESSAR SENTIMENTOS 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 15 Sim - - 
Atividade 2 20 Sim - - 
Relaxação 15 Não - - 
Discussão 
Final 

10 Sim - - 

	  
Presenças: RD, EM, EJ, AN 
 

Relatório Descritivo 

A sessão iniciou apenas com um participantes, tendo os restantes chegado 

atrasados. Foi perguntado ao RD se a semana tinha corrido bem e se recordava 

qual o tema abordado na sessão anterior. O mesmo referiu que tínhamos falado 

acerca de reconhecer sentimentos, e que esteve atento aos sentimentos das outras 

pessoas durante a semana mas não aos dele próprio pois não costuma ligar nem 

pensar muito nisso. 

 

Iniciamos então a introdução do tema da sessão, “expressar sentimentos” e os 

restantes participantes foram chegando. Foi referido que devemos expressar 

sempre os nossos sentimentos utilizando as diversas formas de comunicação. 

Foram então escritos os passos no quadro com a ajuda dos participantes que já se 

encontravam todos presentes. O RD referiu que não costuma expressar-se muito, 

pois é uma pessoa um pouco fechada, enquanto que o EM referiu que expressa 

bastante os seus sentimentos. 

Realizamos a atividade 1, mas no geral os participantes não conseguiram realiza-la 

com sucesso. Estiveram quase o tempo todo parados e não fecharam os olhos. 

Apenas aderiram durante alguns minutos após uma das dinamizadoras ter aderido 

também à atividade. Ainda assim, o EM conseguiu realizar a atividade com sucesso 

mostrando-se bastante empenhado e interessado. No final, os restantes 

participantes referiram que não se sentiam muito à vontade para realizar este tipo de 

tarefas pois tinham vergonha e não se conseguiam libertar. No entanto referem que 

a música ajuda a transmitir sentimentos, e quando ouvem música noutros contextos 
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conseguem libertar-se. Referiram ainda que os diferentes tipos de música 

transmitem sentimentos diferentes. 

 

Na atividade 2, como eram poucos, cada um retirou um papel, e representou então 

dois sentimentos. Todos conseguiram realizar a atividade e transmitir os 

sentimentos corretamente utilizando a comunicação não-verbal. Perceberam mais 

uma vez a importância deste tipo de comunicação. 

 

Foi realizada a atividade de relaxação à qual todos aderiram, fechando os olhos e 

permanecendo em silencio. O RD continua bastante irrequieto durante esta 

atividade, abrindo varias vezes os olhos e abanando as pernas. Os restantes 

entraram na atividade notando-se que estavam realmente a atingir um estado de 

relaxação. 

 

Por último foi feito um diálogo final no qual foi abordada a importância de transmitir 

sempre os nossos sentimentos e não guarda-los para nós próprios, pois um dia 

podemos não conseguir guardar mais e essa transmissão será feita de um modo 

não assertivo, podendo até chegar a causar ansiedade e problemas a nível 

psicológico. Foram dados alguns exemplos pelas dinamizadoras e pelos 

participantes referentes à temática. 
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SESSÃO 11  – LIDAR COM O STRESS 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 20 Sim - - 
Atividade 2 20 Sim - - 
Atividade 3  10 Sim - - 
Relaxação 15 Não - - 
Discussão 
Final 

5 Sim - - 

 
Presenças: RD, AC, CS, EM, EJ, JS, AN (e dois colegas do CS que quiseram 
participar na sessão, um deles já tinha participado numa anterior) 
 

Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com os participantes todos presentes. Foram feitas as habituais 

perguntas acerca de como tinha corrido a semana e se tinham algo que gostassem 

de partilhar com o grupo. Aproveitando o facto de estarem presentes dois elementos 

de fora do grupo, foi pedido aos participantes que explicassem as sessões e os 

temas já abordados, relembrando o tema da sessão anterior. Apesar de não terem 

aproveitado a semana para melhorar a competência abordada na sessão anterior, 

muitos foram os participantes que referiram ter dificuldades em transmitir 

sentimentos, devendo expressa-los de melhor forma. 

 

Foi então introduzido o tema da sessão “lidar com o stress”. O tema era familiar a 

todos os participantes, referindo que “temos stress quando não conseguimos lidar 

com alguma coisa complicada”. O RD disse que nunca tem stress, enquanto os 

restantes referiram que sentem stress varias vezes na escola, no trabalho, em casa 

e com as namoradas. 

 

Foi então pedido que realizassem a atividade 1, e escrevessem num papel 3 fatores 

stressantes para eles, um do passado, um do presente e um do futuro. Os fatores 

mais apontados pelos participantes foram: o dinheiro, os filhos, as namoradas, o 

trabalho, os jogos, a prisão, a reforma e o futebol. Foi importante verificar a 

preocupação dos participantes com alguns fatores como o caso do dinheiro pois 
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referenciaram a falta do mesmo, a preocupação com o futuro dos filhos e o medo de 

poderem irem presos, ou de já terem estado nessa situação. 

 

Os passos para atingir a competência foram escritos no quadro de seguida, 

utilizando as ideias dos participantes e completando com o manual. Apesar de 

concordarem com os passos referem que não dão conta de os fazerem no dia-a-dia. 

 

De seguida, foi realizada a atividade 2, os participantes referiram diversas coisas 

que sentem quando tem stress, mas associaram principalmente a sentimentos, não 

conseguindo chegar às manifestações corporais, que foram introduzidas pelas 

dinamizadoras e os participantes concordaram referindo que costumam sentir “dores 

na barriga”, “o coração a acelerar”, “as mãos transpiradas”, entre outras. Foram de 

seguida distribuídos os papéis com diferentes técnicas para lidar com o stress ou 

para diminuir os momentos stressantes. Os participantes leram as técnicas uma a 

uma e referiram benefícios das mesmas. A única com a qual não concordaram foi o 

“Não fumar ou beber”, pois acreditam que fumar tabaco e estupefacientes ajuda a 

relaxar.  

 

De seguida foi feita a atividade 3, na qual foram abordadas as diferentes técnicas de 

relaxação, e dados exemplos de exercícios de relaxação que ajudam a reduzir o 

stress diário. O CS referiu uma vez mais que este tipo de exercícios não o deixa 

relaxado, pois não gosta de fazer relaxação, e o AC concordou com o colega. Os 

restantes acham que pode ajudar, mas que não se sentem muito à vontade em faze-

lo em grupo. 

 

Foi então realizada a atividade de relaxação, na qual todos participaram uma vez 

que o tema abordava estas técnicas. Ainda assim, notou-se, na maioria dos 

participantes bastantes dificuldades em concentrarem-se, fechar os olhos e usufruir 

da experiência. O AN mostrou-se bastante empenhado, sendo o participante que 

aproveita melhor esta atividade em todas as sessões. 

 

Por último realizou-se um momento de diálogo final e troca de experiências, no qual 

os participantes falaram dos momentos de mais stress ao longo do dia, aproveitando 

para relembrar as estratégias para lidar com o mesmo e pedido que as pusessem 

em prática durante a semana. 
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SESSÃO 12  – LIDAR COM ACUSAÇÕES E CRÍTICAS 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
1 da sessão  

10 Sim - - 

Atividade 1 20 Sim - - 
Introdução 
da temática 
2 da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 2  20 Sim - - 
Relaxação 15 Sim - - 
Discussão 
Final 

5 Sim - - 

 
Presenças: CM, AC, AN, RD, CS. 
 

Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com os participantes todos presentes. Foram feitas as habituais 

perguntas acerca de como tinha corrido a semana e se tinham algo que gostassem 

de partilhar com o grupo. De seguida foi perguntado aos participantes se 

recordavam o tema da última sessão, ao que responderam que tínhamos falado 

sobre lidar com o stress, referindo ainda algumas formas de o fazer. Referiram que 

não tinham sentido stress durante a semana. 

 

Foi então explicado aos participantes que a sessão iria ter duas temáticas 

relacionadas uma com a outra, lidar com acusações e com críticas. Em primeiro 

lugar foi abordada a primeira, e quando questionados os participantes disseram que 

era “acusar alguém”. Foi explicado que existem acusações justas ou injustas, e o 

mais difícil é lidar com as do segundo tipo. Os participantes referiram que já tinham 

sido acusados injustamente. Relativamente às condenações penais de cada um, 

apenas a CM achou que a sua condenação tinha sido injusta, os outros 

consideraram as suas penas justas. De seguida foram escritos e explicados os 

passos para lidar com as acusações, e todos concordaram com os mesmos. 

 

Foi, de seguida, realizada a atividade 1, na qual os jovens tinham que preencher 

uma grelha, com o pensamento e o comportamento que adotariam perante uma 

acusação injusta. Em primeiro lugar foi pedido para escreverem primeiro o 
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comportamento e só depois o pensamento, e posteriormente que fizessem o 

contrário com uma situação diferente. Foram visíveis diferenças nos 

comportamentos quando escritos após o pensamento, ou seja, quando pensam 

primeiro e agem depois as respostas às acusações foram mais assertivas. Os 

participantes perceberam que devemos sempre pensar antes de agir, que devemos 

defender os nossos direitos mas faze-lo de forma assertiva. 

 

De seguida foi introduzido o segundo tema da sessão, lidar com as críticas. Os 

participantes disseram que estas poderiam ser boas ou más, mas que é por vezes 

não lidam bem com as más, pois não as vêm como construtivas, mas sim 

destrutivas. Foi então explicado que devemos saber ouvir todas as críticas e aceitá-

las, percebendo se fazem sentido ou não; se fizerem sentido devemos melhorar 

esse aspeto, se não fizerem sentido devemos simplesmente esquecer. Foram 

escritos e explicados os passos para atingir esta competência e foram dados alguns 

exemplos pelas dinamizadoras de críticas que inicialmente não lhes faziam sentido, 

mas acabaram por fazer e conseguiram melhorar com elas. De seguida foram dados 

exemplos também pelos participantes, referindo principalmente críticas dadas pelos 

pais e pelas namoradas. 

 

Foi realizada a atividade 2, todos fizeram os desenhos e todos deram elogios e 

críticas uns aos outros. Não foi difícil aceitar estas críticas pois trata-se de algo que 

não têm grande importância para a vida deles. No entanto foram exploradas críticas 

que os participantes referiram ter dificuldades em aceitar, e foram dados exemplos 

de como lidar com as mesmas seguindo os passos abordados anteriormente 

. 

Apesar de não se encontrarem muito motivados para a atividade de relaxação, esta 

foi realizada. O AN continua a ser um dos elementos que melhor disfruta desta 

atividade. A CM e o RD têm bastantes dificuldades em ficarem quietos e de olhos 

fechados, no entanto notam-se algumas evoluções desde a primeira atividade de 

relaxação. 

 

Por último realizou-se um diálogo final onde se reforçou a importância de lidar com 

críticas e acusações, a diferença entre elas, a importância de manter a calma e 

utilizar sempre formas assertivas para falar com as pessoas de forma a entender os 

motivos pelos quais nos acusaram ou criticaram e de que forma podemos melhorar 

a nossa forma de ser com elas. 

  



A Psicomotricidade na Promoção de Competências Pessoais e Sociais 
Intervenção com jovens adultos a cumprir medidas penais em execução na comunidade 

xxxiii	  

SESSÃO 13  – LIDAR COM O FRACASSO 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
1 da sessão  

10 Sim - - 

Atividade 1 25 Sim - - 
Atividade 2  25 Sim - - 
Relaxação 15 Sim - - 
Discussão 
Final 

5 Sim - - 

	  
Presenças: CM, AB, CS, EM, JS, AN. 
 

Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com os participantes todos presentes. Foram feitas as habituais 

perguntas acerca de como tinha corrido a semana e se tinham algo que gostassem 

de partilhar com o grupo. De seguida foi perguntado aos participantes se 

recordavam o tema da última sessão e inicialmente não se lembravam. No entanto 

foram-se lembrando das atividades e depois do tema, referindo que não tinham sido 

acusados nem criticados por ninguém durante a semana. 

 

Foi introduzida a temática da sessão, lidar com o fracasso, e os participantes 

referiram que era “aprender a lidar com coisas que não conseguimos ou não 

sabemos fazer”, “não desistir”, e “voltar a tentar”. Foram então escritos e explicados 

os passos, e os participantes deram ideias relativamente às causas que nos levam a 

falhar e o que devemos fazer nesses casos. Os participantes não concordaram com 

o passo 4, pois referem que não devemos pensar se devemos tentar de novo ou 

desistir, pois acham que “desistir é para os fracos” e temos que tentar sempre. No 

entanto, quando questionados acerca do facto de terem abandonado a escola em 

alguns casos, todos perceberam que por vezes, por mais que devamos tentar 

sempre, acabamos por desistir. 

 

Foi realizada a atividade 1. Os participantes não sabiam a história do Mickael 

Jordan, não sabiam que ele também tinha fracassado na sua carreira, mas não 

desistiu e tornou-se num dos melhores basquetebolistas do mundo. Foi então 

pedido para preencherem a tabela referida no planeamento de sessão, no entanto 
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houve bastantes dificuldades, principalmente em encontrar as lições que tiraram dos 

fracassos e as consequências positivas. Foi então pedido que lessem tudo em voz 

alta e em conjunto tentamos encontrar lições e consequências positivas para os 

fracassos, cujos participantes não tinham conseguido individualmente. 

 

Foi realizada a atividade 2, na qual foi abordado o facto de o medo de fracassar nos 

impedir de voltar a tentar. Foram dados alguns exemplos de causas que nos levam 

a ter medo de falhar, e os participantes escreveram num papel aquelas que lhes 

pareciam ser as dos seus casos pessoais. As mais referidas foram “muita 

ansiedade”, “baixa autoestima” e “hesitar em tentar coisas novas”. Foram de seguida 

referidas algumas estratégias para ultrapassar o medo de falhar, com ideias 

apresentadas pelos participantes. Posteriormente foi pedido aos participantes que 

escrevessem num papel uma coisa que gostassem de experimentar mas não o 

fazem por ter medo de falhar. De todos os papéis foram escolhidos dois à sorte: 

“Pilotar um avião” e “Ser cozinheiro”, e foram referidas estratégias para ultrapassar 

estes medos, primeiro ditas pelos participantes e depois reforçadas pelas 

dinamizadoras. 

 

A atividade de relaxação consistiu na visualização de um vídeo motivacional. Todos 

os participantes gostaram e referiram que podíamos fazê-lo mais vezes. 

 

No diálogo final foi abordada a importância da motivação na diminuição do medo de 

falhar, e ainda a saída da zona de conforto de forma a “mergulhar” em novos 

projetos. 
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SESSÃO 14  – CONTROLO DA RAIVA 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
1 da sessão  

10 Sim - - 

Atividade 1 20 Sim Apenas 1 vídeo. Sessão muito 
longa, sem tempo 
para apresentação 
dos 2 vídeos. 

Atividade 2  25 Sim - - 
Relaxação 15 Sim - - 
Discussão 
Final 

10 Sim - - 

	  
Presenças: CM, RD, AC, CS, JS, AN. 
 
Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com os participantes todos presentes. Foram feitas as habituais 

perguntas acerca de como tinha corrido a semana e se tinham algo que gostassem 

de partilhar com o grupo. De seguida foi perguntado aos participantes se 

recordavam o tema da última sessão e inicialmente não se lembravam. No entanto 

foram-se lembrando das atividades e depois que tínhamos falado sobre o fracasso e 

sobre aprender a não desistir nem ter medo de falhar. 

 

Foi introduzida a temática da sessão, controlar a raiva. Foi pedido aos participantes 

que partilhassem momentos em que tivessem sentido raiva e todos os fizeram. Foi 

então explicado que a raiva é uma emoção, e que portanto é normal que a sintam, 

no entanto devemos aprender a lidar com ela da melhor forma, sendo sempre 

assertivos. Foram escritos e explicados os passos para controlar a raiva e utilizadas 

as ideias dos participantes em conjunto com o referido no manual. 

 

Foi visualizado o vídeo referente a atividade 1, e feito o Plano de Time Out no 

quadro em conjunto (participantes e dinamizadoras). De seguida foi pedido aos 

participantes para fazerem o mesmo exercício utilizando um exemplo de uma 

situação em que tenham sentido raiva. Houve bastantes dificuldades, pois referem 

que não costumam seguir estes passos, nem se vão lembrar de o fazer numa 

situação dessas pois normalmente estão muito chateados. Foram então discutidas 

todas as situações e completados os Planos de cada um.  
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De seguida foi explicado o que é o “self-talk”, e pedido que identificassem uma 

situação em que tivessem sentido raiva explicando o antes, o durante e o depois. 

Esta parte da atividade todos conseguiram realizar, de seguida foi pedido que 

escrevessem os “self-talk” em cada momento. Nesta parte, a maioria dos 

participantes não conseguiu fazer, uma vez que referiram “não pensar muito nisso”, 

“não saber o que iam pensar naquela situação”. Ou seja, acham que pensavam 

alguma coisa, mas não sabem o que. Foi uma atividade demorada, e foi dado apoio 

individual para todos conseguirem identificar um pensamento em cada momento da 

situação de raiva. No final foram lidos todos os exemplos e partilhadas as situações, 

encontrando “sel-talks” para todas. 

 

Foi realizada a atividade de relaxação, e explicado aos participantes que pessoas 

mais relaxadas tendem a controlar melhor as situações de raiva. Apesar de todos 

terem aderido à atividade, continuam a notar-se alguns participantes muito 

irrequietos e com dificuldade em permanecer em silêncio e de olhos fechados. 

No diálogo final falamos sobre a importância de fazer um time out, de modo a reagir 

à situação quando estamos “mais frios” e não logo no momento quando estamos a 

reagir “a quente”. Os participantes acham que é importante, mas no momento não 

conseguem pensar nisso. A maioria dos participantes referiu ainda que “como vivem 

em bairros sociais ou encaram tudo de frente e utilizando a violência ou então 

depois é pior para eles. Não se podem afastar e resolver a situação quando 

estiverem mais calmos porque os outros envolvidos não deixam”. Foi então referido, 

que a mudança tem que começar por algum lado, e podem ser eles a tentar 

modificar as formas de lidar com as situações de raiva no bairro, passando estas 

aprendizagens aos seus amigos.  
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SESSÃO 15  – AVALIAÇÃO INTERMÉDIA 2 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

5 Sim - - 

Atividade 1 15 Sim - - 
Atividade 2 40 Sim Foram distribuídas 

folhas com as 
imagens a cada 
participante e o 
vídeo foi visualizado 
em 2 computadores. 

Impossibilidade de 
utilizar o projetor. 

Relaxação 10 Sim - - 
Discussão 
Final 

10 Sim - - 

	  
Presenças: CM, RD, AC, JS. 
 

Relatório Descritivo 

A sessão iniciou com os quatro participantes presentes. Foram feitas as perguntas 

habituais acerca de como tinha corrido a semana aos participantes e se havia algo 

que gostassem de partilhar. De seguida foi pedido aos participantes que 

recordassem a sessão anterior. Os participantes estavam todos muito calados, mas 

o RD lembrou-se que tínhamos falado sobre a raiva, e o AC que tínhamos aprendido 

a “fazer uma pausa”, e os restantes foram recordando as atividades que tínhamos 

feito. Nenhum dos participantes experienciou uma situação de raiva durante a 

semana. 

 

Foi então dito aos participantes que não haveria tema nesta sessão, pois era a 

sessão de avaliação do segundo módulo e que iriamos relembrar os temas através 

de algumas atividades, tal como na sessão de avaliação do primeiro módulo. 

 

Na atividade 1, foram distribuídas folhas com uma imagem correspondente a cada 

uma das competências abordadas anteriormente, e foi visualizado um vídeo 

correspondente também a uma das competências. Relativamente às imagens, 

conseguiram identificar os temas a que correspondiam e com bastante 

questionamento conseguiram falar acerca de cada tema. Quanto ao vídeo, foi mais 

difícil associa-lo às competências relativas aos sentimentos, mas com ajudas das 
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dinamizadoras conseguiram perceber de que se tratava e abordar também este 

tema. Relativamente às competências na quais sentem mais dificuldades no seu 

dia-a-dia, a CM referiu que era “lidar com o stress” e “expressar sentimento”; o AC 

disse que era “reconhecer sentimentos”; e o RD e o JS referiram ser “expressar 

sentimentos”. Ainda assim, acham que todos os temas abordados eram importantes 

e conseguiram sempre aprender coisas novas e importantes para a vida deles. 

 

Foi então realizada a atividade 2, que consistia num quizz com perguntas relativas 

aos temas abordados. No geral os participantes acertaram praticamente todas as 

perguntas, notando-se que se recordavam dos temas abordados, dos passos, das 

estratégias e até mesmo das atividades. Foi uma atividade bastante divertida, e os 

participantes estavam interessados e motivados, notando-se ainda um respeito 

pelas regras e pelos colegas, pois deixavam que cada um respondesse na sua vez.  

 

Todos participaram na atividade de relaxação, incluindo o AC que nunca quer 

participar e desta vez foi o primeiro a dizer que sim. Apesar de se notarem algumas 

evoluções, a CM teve os olhos sempre abertos e o RD esteve a balançar a cadeira. 

O JS mostra evoluções muito positivas, sendo também um dos participantes que 

mais desfruta da atividade. 

 

Na discussão final foram abordados os benefícios do programa na vida de cada um. 

Os participantes foram questionados acerca do interesse pelas sessões, e 

responderam que estavam a gostar e que era “mais giro” aprender com estas 

atividades pois não eram “uma seca”. Foi ainda dado espaço aos participantes para 

proporem alguma mudança no decorrer das sessões, mas os mesmos não quiseram 

mudar nada, pois referiram que “estava tudo bom assim”. 
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SESSÃO 16 – IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática 
da sessão 

10 Sim - - 

Atividade 1 10 Sim Em vez de dois 
grupos, a atividade 
foi realizada em 
conjunto. 

Não havia 
participantes 
suficientes para 
dividir em dois 
grupos. 

Atividade 2 10 Sim Em vez do slide com 
as imagens, cada 
participante recebeu 
uma folha com as 
imagens. 

Dificuldades em 
utilizar os meios 
audiovisuais na 
sala, por falta de 
projetor. 

Atividade 3 10 Sim - - 
Atividade 4  10 Sim Em vez de dois 

grupos, cada 
participante recebeu 
um papel e realizou 
a atividade sozinho. 

Não havia 
participantes 
suficientes para 
dividir em dois 
grupos, e desta 
forma aumentou-se 
o sentido critico de 
cada participante 
individualmente. 

Relaxação 15 Sim - - 
Discussão 
Final 

5 Sim - - 

 
Presenças: CM, RD, JS, CS. 
 
Relatório Descritivo 

Na sessão, inicialmente estavam presentes três indivíduos, tendo os outros chegado 

atrasados. A sessão iniciou com as perguntas habituais acerca de como tinha 

corrido a semana aos participantes e se havia algo que gostassem de partilhar. 

Após este momento, foi pedido que recordassem o que tínhamos estado a trabalhar 

na semana anterior e todos se recordaram que tinha sido a sessão de avaliação do 

2º módulo, na qual foram abordadas todas as temáticas que o compõe. Os 

participantes tendem a lembrar-se das temáticas através da lembrança das 

atividades.  

 

Foi explicado então que este seria o último módulo, e que iriamos abordar a 

temática da resolução de problemas começando pelo tema da sessão “Identificação 
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do Problema”. Os participantes mostraram-se interessados pois referiram muitas 

vezes não resolver os problemas da forma mais correta. 

 

Foi feita a primeira atividade, na qual participaram quatro elementos, e as 

dinamizadoras, com o objetivo de identificar o problema relativamente à corda, ou 

seja, identificar onde estavam os nós e como se movimentarem para de libertarem 

deles. A CM e o RD foram os participantes mais ativos nesta atividade, tentando 

arranjar formas de conseguir resolver a situação-problema. 

 

De seguida foi explicada a temática e os passos para identificar um problema, sendo 

escritos no quadro a partir das ideias dadas pelos participantes que se mostraram 

todos ativos nesta parte da sessão, por ser habitual. 

Todos participaram na atividade 2, e deram os seguintes exemplos: 

CM – “Queria deixar de fumar mas não consigo” 

RD – “Estou atrasado para o trabalho” 

JS – “Tenho medo de andar de avião” 

CS – “Arranjei dinheiro para comprar um presente para a minha namorada, distrai-

me e fui gastar nos cigarros. Stressei-me, agredi o meu amigo e sai muito magoado, 

indo parar ao hospital. Passados 20 min, apareceu a policia mas eu não contei o 

que aconteceu” 

O CS utilizou várias imagens na identificação de um grande problema conjunto, mas 

no geral todos conseguiram identificar problemas, e na discussão da atividade foram 

surgindo mais ideias. 

 

Na atividade 3 foi pedido aos participantes que identificassem nos vídeos os dois 

tipos de problemas e todos identificaram que o empurrão era um problema imediato, 

mas a prisão injusta era um problema a longo prazo. Nesta ocasião refletiram acerca 

das suas penas, referindo que se tratavam também de problemas a longo prazo, 

causados por más avaliações de problemas que tinham tido.  

 

Na atividade 4, cada participante recebeu dois papéis, e abordou a sua forma de ver 

o problema tendo em conta a perspetiva refletida no papel, positiva ou negativa. 

A atividade de relaxação, apesar de ter sido realizada não revelou grande sucesso, 

uma vez que o CS continua a não conseguir cumprir com o que é pedido nesta 

atividade, principalmente o silencio, o que acaba por condicionar a atividade.  
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A discussão final passou por falar acerca da identificação dos problemas de cada 

participante, e como fazem para os identificar, concordando que estas atividades 

são importantes, principalmente a última, onde aprenderam formas positivas de 

encarar um problema. 
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SESSÃO 17 e 18 – DEFINIR OBJETIVO/RECOLHER INFORMAÇÕES E 
PROCURAR ALTERNTIVAS 

RELATÓRIO DE SESSÃO 
 

Dinâmicas Tempo 
(min) Sucesso Adaptadas em que 

aspetos 
Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática  
da sessão 17 

5 Sim - - 

Atividade 1 5 Sim - - 
Atividade 2 10 Sim - - 
Atividade 3 10 Sim - - 
Introdução 
da temática  
da sessão 18 

5 Sim - - 

Atividade 1 10 Sim - - 
Atividade 2 10 Sim - - 
Atividade 3 10 Sim - - 
Relaxação 10 Sim - - 
Discussão 
Final 

5 Sim - - 

 
As sessões 17 e 18 foram juntas numa mesma sessão, devido ao facto de os temas 
serem uma sequencia para a aprendizagem da resolução de problemas e as 
sessões serem muito pequenas para 1h30. 
 
Presenças: CM, RD, JS, CS, AC. 
 
Relatório Descritivo 

Na sessão, estiveram presentes desde o inicio os cinco participantes. A sessão 

iniciou com as perguntas habituais acerca de como tinha corrido a semana aos 

participantes e se havia algo que gostassem de partilhar. Após este momento, foi 

pedido que recordassem o que tínhamos estado a trabalhar na semana anterior e 

todos se recordaram que tínhamos falado sobre identificar problemas, pois este 

último modulo seria a resolução de problemas e este é o primeiro passo a fazer. 

 

Foi então explicado que nesta sessão iriamos abordar os dois passos seguintes. 

Quando questionados de qual seria o 2º passo após identificar o problema, os 

participantes referiram que seriam logo resolver o problema. Foi então explicado que 

primeiro é preciso recolher informações sobre o mesmo e estabelecer objetivos, 

tema da sessão 17. 
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Para perceberem melhor este passo, foi introduzida a atividade 1, na qual foram 

entregues imagens do “wally” para os participantes o procurarem. Todos realizaram 

a atividade e no fim foram feitas algumas questões. Os cliente referiram que o 

objetivo era encontrar o “wally” e o problema era o facto de haver muitas pessoas na 

imagem. Quanto à recolha de informações identificaram o facto de o “wally” ter 

óculos, calças azuis e camisola e gorro às ricas vermelhas e brancas, como 

informações facilitadoras, e a quantidade de pessoas com roupas iguais como 

informações que dificultavam o processo. Os participantes perceberam a 

importância de recolher as informações.  

 

De seguida foi feita a atividade 2, na qual foram escritas no quadro várias palavras 

como: Tempo, dinheiro, competências, as minhas características e os outros. Foi 

então explicado que quando temos problemas existem sempre barreiras e 

facilitadores da sua resolução. De seguida foi pedido que referissem quais das 

palavras escritas eram barreiras e quais eram facilitadores, dando exemplos. No 

geral, conseguiram dar exemplos para todas as palavras como facilitadores e 

barreiras. Todos participaram e perceberam que era importante sabermos verificar 

quais os fatores que nos podem facilitar ou prejudicar na resolução do no problema, 

devendo fazer este processo mental. 

 

Foi então realizada a atividade 3, na qual foi dado um exemplo de um problema com 

varias fases, e foi pedido aos participantes que em grupo definissem os problemas 

evidenciados, e quais os objetivos para a resolução de cada problema. Os 

participantes conseguiram identificar os problemas e os objetivos e escreveram-nos 

no quadro. De seguida foram discutidas as barreiras e facilitadores de cada um, e se 

haveria alguns objetivos irreais, chegando à conclusão de que é preciso definir 

objetivos reais, para não partirmos para uma resolução que acaba por ficar a meio 

do caminho. 

 

Foi então introduzido o 3º passo da resolução de problemas, o tema da sessão 18, 

procurar alternativas. Foi então explicado que após definir o objetivo devemos 

procurar varias alternativas de resolução. 

 

Foi então realizada a atividade 1. Cada participante foi questionado individualmente 

em relação a um objeto diferente. Todos conseguiram identificar diversas formas de 

utilizar cada objeto, notando-se alguma criatividade por parte dos participantes. Os 

objeto utilizados foram: um lápis, uma bola, um novelo de lã, uma tesoura e uma 
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folha de papel. Foi explicado então que o objetivo desta atividade é mostrar que 

existem alternativas menos óbvias, e que devemos explora-las todas. 

 

Foi então realizada a atividade 2, na qual os participantes em grupos de dois, foram 

percorrendo as folhas com exemplos de problemas e objetivos afixadas pela sala, 

onde tinham que escrever uma alternativa para a resolução daquele problema, não 

podendo escrever alternativas iguais às que já tinham sido escritas pelos colegas. 

Em todas as situações, os participantes conseguiram escrever 3 alternativas 

diferentes. No final foram lidas todas as situações e surgiram ainda mais alternativas 

por parte dos participantes, que perceberam a importância de procurar varias 

alternativas não ficando presos à primeira que “lhes vem a cabeça”. 

 

De seguida, foi realizada a atividade 3, na qual foram distribuídos papéis com 

situações do dia-a-dia, e foi pedido que escrevessem alternativas para lidar com 

aquela situação. No final, foram lidas todas as situações e as alternativas escolhidas 

e foi feita uma revisão relativamente ao tipo de problemas apresentados (imediatos 

ou a longo prazo) classificando as situações nesses termos, e foram ainda feitas 

algumas questões relativamente ao pensamento para a escolha da alternativa. No 

geral os participantes realizaram a atividade com sucesso. 

 

Foi realizada a atividade de relaxação da sessão 17, na qual todos participaram. 

Esta atividade correu bastante bem, pois tinha uma vertente de imaginação e de 

sensação, não obrigando os participantes a permanecer quietos e com os olhos 

fechados. Notando-se um maior interesse por esta atividade, relativamente às 

sessões anteriores. 

 

Por fim foi feito um diálogo final, relembrando todos os passos abordados até ao 

momento e a importância de cada um. Os participantes conseguiram identifica-los e 

explicar o que fazer em cada um deles. 
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SESSÃO 19 e 20 – VANTAGEN E DESVANTAGENS/ ESCOLHER A 
ALTERNATIVA E FAZER UM PLANO, EXECUTÁ-LO E AVALIÁ-LO 

RELATÓRIO DE SESSÃO 
 

Dinâmicas Tempo 
(min) Sucesso Adaptadas em que 

aspetos 
Motivo da 
adaptação 

Revisão da 
temática 
anterior 

5 Sim - - 

Introdução 
da temática  
da sessão 17 

5 Sim - - 

Atividade 1 10 Sim - - 
Atividade 2 15 Sim - - 
Introdução 
da temática  
da sessão 18 

5 Sim - - 

Atividade 1 10 Sim - - 
Atividade 2 25 Sim - - 
Relaxação 10 Sim - - 
Discussão 
Final 

5 Sim - - 

 
As sessões 19 e 20 foram juntas numa mesma sessão, devido ao facto de os temas 
serem uma sequencia para a aprendizagem da resolução de problemas e as 
sessões serem muito pequenas para 1h30. 
 
Presenças: RD, AB, CM. 
 
Relatório Descritivo 

Na sessão, estiveram presentes desde o inicio os três participantes. A sessão iniciou 

com as perguntas habituais acerca de como tinha corrido a semana aos 

participantes e se havia algo que gostassem de partilhar. Após este momento, foi 

pedido que recordassem o que tínhamos estado a trabalhar na semana anterior e 

todos se recordaram que tínhamos falado sobre a resolução de problemas, 

especificamente o 2º e 3º passo: recolher informações e definir o objetivo e procurar 

alternativas.  

 

Foi então explicado que nesta sessão iriamos abordar o último passo, escolher a 

alternativa após avaliar as vantagens e desvantagens de cada uma e ainda definir 

um plano de resolução de problemas executando-o e avaliando-o. 

 

Para perceberem melhor este último passo, foi introduzida a atividade 1 na qual 

foram mostradas imagens de 3 objetos: escova de dentes, tesoura e carro. Foi então 

pedido aos participantes individualmente que referissem vantagens e desvantagens 

de cada um dos objetos. Todos conseguiram faze-lo, percebendo que existem 
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sempre coisas boas e coisas más, e precisamos de saber avalia-as, ocorrendo o 

mesmo com as alternativas para a resolução de problemas. 

 

Foi então realizada a atividade 2, iniciando pela explicação de que, não nos 

podemos limitar a uma avaliação quantitativa das vantagens e desvantagens de 

cada alternativa, mas também ter em conta o poder de cada uma delas, podendo 

haver situações em que apenas uma desvantagem tem mais poder sobre 2 ou mais 

vantagens. Foi então dado um exemplo de uma situação e pedido aos participantes 

que referissem as diferentes alternativas para a continuação desta situação, 

avaliando as vantagens e desvantagens de cada situação. Cada participante referiu 

uma alternativa e as vantagens e desvantagens foram discutidas em grupo e escrita 

em quadro. De seguida procedeu-se a avaliação do poder de cada uma, chegando à 

conclusão que em algumas alternativas a quantidade não era suficiente para a 

escolher como a melhor alternativa. No final, todos escolheram a alternativa mais 

correta, sendo aquela que resolvia o problema mantendo um bem-estar e poucas 

consequências negativas.  

 

Foi realizado um diálogo onde foi feita uma revisão escrita e oral de todos os passos 

abordados para a resolução de problemas, de forma a introduzir o tema da sessão 

20, a planificação da resolução de problemas. Explicada a importância de fazer um 

plano com todos os passos já abordados de forma a estabelecerem bem o que 

necessitam de fazer em cada situação-problema. 

 

De seguida foi realizada a atividade 1 desta sessão, como eram poucos 

participantes, uma das dinamizadoras participou também na atividade, não havendo 

dois grupos, mas apenas um. No inicio tiveram bastantes dificuldades em escolher a 

pessoa que iria ser transportada pela sala, mas no final chegaram à conclusão que 

deveria ser a mais pequena e leve, escolhendo a CM. Como eram poucos 

elementos, foi dificil executarem a tarefa, no entanto, experimentaram varias 

alternativas e na última conseguiram executar a tarefa com sucesso. Notou-se que 

perceberam a importância de definir objetivos, procurar alternativas e perceber as 

vantagens e desvantagens de cada uma, executando por fim a alternativa mais 

correta. Além disso perceberam ainda a importância de agir em grupo, contando 

com a ajuda de todos os elementos do mesmo. 

 

Foi então realizada a atividade 2, na qual foi entregue uma ficha representando um 

plano, com todos os passos que devemos seguir antes de resolver  um problema. 
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Cada uma dos passos, e das opções de preenchimento foram explicadas e escritas 

no quadro, preenchendo um plano de exemplo com uma situação-problema dada 

pelas dinamizadoras. De seguida foi pedido aos participantes que pensassem num 

problema que tenham que resolver, e todos identificaram uma situação:  

RD – Ando a tentar tirar a carta há 2 anos e ainda não consegui 

CM – Recebi uma carta com as custas do tribunal e não sei como pagar 

AB – Preciso de resolver os meus problemas com a justiça 

Foi então pedido que, tendo em conta essas situações, preenchessem o plano que 

lhe foi entregue. 

Notaram-se bastantes dificuldades na execução do plano, em alguns passos, 

principalmente em descobrir as vantagens e desvantagens de cada alternativa 

proposta. Desta forma, as situações foram partilhadas com o grupo, e em conjunto, 

com o apoio das dinamizadoras, conseguiram preencher todo o plano. As questões 

mais difíceis foram apoiadas pelas dinamizadoras que acharam importante que os 

participantes levassem um plano preenchido. 

 

Foi realizada a atividade de relaxação da sessão 19, na qual todos participaram. 

Esta atividade correu bastante bem, pois tal como a da sessão anterior tinha uma 

vertente de imaginação e de sensação, não obrigando os participantes a 

permanecer quietos e com os olhos fechados.  

 

Por fim foi feito um diálogo final, onde foi abordada a importância dos passos para a 

resolução de problemas, pedindo aos participantes que se lembrassem deles 

sempre que tivessem alguma situação para a resolver. 
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SESSÃO 21 – AVALIAÇÃO FINAL 
RELATÓRIO DE SESSÃO 

 
Dinâmicas Tempo 

(min) Sucesso Adaptadas em que 
aspetos 

Motivo da 
adaptação 

Revisão do 
temas 

abordados 
ao longo da 

sessão 

20 Sim - - 

Preenchimen
to dos 

Instrumentos 
de Avaliação 

45 Sim - - 

Atividades 
de 

Cooperação 

20 Sim Adicionadas duas 
atividades. 

Importância de 
atividades de 
despedida do 

grupo. 
Discussão 

Final 
5 Sim - - 

	  
Presenças: CM, RD, CS, AC, EM, JS.  
 

Relatório Descritivo 

A última sessão foi iniciada com as habituais perguntas acerca de como tinha 

corrido a semana e se havia algo que gostassem de partilhar com o grupo. De 

seguida, foi explicado que seria a última sessão e que como tal iriamos fazer uma 

breve revisão de todos os temas, que tinham sido escritos pelas dinamizadoras no 

quadro. Desta forma, foi pedido aos participantes que falassem um pouco sobre 

cada tema, escolhendo aquele que tinham gostado mais e aquele no qual sentiam 

mais dificuldades. Todos conseguiram lembrar-se de pelo menos uma coisa 

abordada em cada tema, mostrando interesse e atenção ao longo da intervenção. 

 

De seguida foram preenchidos os instrumentos de avaliação final, notando-se uma 

vez mais bastante desatenção e fadiga no preenchimento. 

 

Após este momento foi realizada a atividade proposta no manual do programa, cujos 

participantes realizaram com interesse e cooperação. De seguida foi feita uma 

atividade na qual foi pedido aos participantes que desenhassem uma mala, onde 

escrevem-se 5 coisas boas e importantes que levassem do programa. Os 

participantes escreveram frases como “aprendizagens”, “amigos”, “competências”, 

“cresci”, “aprendi a ser mais calmo”, “aprendi a dar mais importância aos 

sentimentos”, “aprendi a conhecer-me melhor”, “aprendi forma de resolver 

problemas”, entre outras. De seguida foi pedido que desenhassem uma árvore, com 
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ramos, e onde colocassem um boneco representativo deles no inicio do programa e 

outro no final do programa. Todos os participantes colocaram o boneco 

representativo do final do programa nos ramos a cima do outro boneco, referindo 

que o programa os tinha feito crescer e olhar para as coisas de forma diferente. As 

dinamizadoras participaram também em toda as atividades. 

 

Por último foi realizada uma atividade, na qual foi colada uma folha em branco nas 

costas de cada participante e das dinamizadoras, e foi pedido para escreverem o 

que achavam uns dos outros nessa folha branca. No final, foi possível verificar que 

todos tinham algo positivo para dizer em relação aos colegas e às dinamizadoras, 

notando-se que ficaram bastante satisfeitos e alegres após lerem as coisas que os 

colegas e as dinamizadoras tinham escrito sobre eles. 

 

No final, foram distribuídos prémios para os 3 participantes mais assíduos, e foram 

dados chocolates a todos os participantes. Além disso foram ainda partilhados os 

contactos de e-mail das dinamizadoras e outros contactos entre os participantes, 

havendo ainda algum tempo de conversa antes de todos irem embora.	  

 

	  

 

	  


