
ANEXO A – Instrumentos de Avaliação. 

 

Healthy Kids Resilience Assessment Module 

(Version 6.0) 

(Versão adaptada à população portuguesa por Helena Martins, 2002) 

Lê cuidadosamente cada afirmação e faz uma cruz na coluna que 

melhor indica como te sentes face ao que é afirmado 

As seguintes afirmações são sobre a tua personalidade 

 Ao nível da personalidade… 

 Totalmente 

falso 

Um pouco 

certo 

Bastante 

certo 

Muito 

certo 

... sinto-me triste quando vejo 

que outra pessoa sofre, porque 

alguém a magoou. 

    

… tento compreender as 

dificuldades das outras pessoas. 

    

… quando preciso de ajuda, 

encontro alguém com quem 

falar. 

    

… eu sei onde posso encontrar 

ajuda quando tenho um 

problema. 

    

… tento resolver os problemas 

falando com alguém sobre eles. 

    

… sou capaz de resolver os 

meus problemas. 

    

... consigo fazer tudo, desde que 

tente. 

    

… sou capaz de trabalhar com 

alguém cujas opiniões sejam 

diferentes das minhas. 

    

… há muitas coisas que faço 

bem. 

    



 Totalmente 

falso 

Um pouco 

certo 

Bastante 

certo 

Muito 

certo 

… gosto de trabalhar em 

conjunto com outros alunos da 

minha idade. 

    

… defendo os meus direitos 

sem ofender os outros. 

    

… tento compreender como é 

que as outras pessoas pensam e 

sentem. 

    

… a minha vida tem objectivos.     

… compreendo a minha 

maneira de ser e os meus 

sentimentos. 

    

… compreendo porque faço o 

que faço. 

    

… tenho planos e objectivos 

para o meu futuro. 

    

… penso vir a ter uma 

profissão. 

 

    

… penso vir a ter uma ocupação 

que me deixe feliz. 

    

 

   

Muito obrigada pela tua colaboração! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Healthy Kids Resilience Assessment Module 

(Version 6.0) 

(Versão adaptada à população portuguesa por Helena Martins, 2002) 

Questionário para Pais 

Caros pais, 

este questionário averigua factores de resiliência relacionados com o(a) seu(sua) 

filho(a), nomeadamente recursos internos (como a empatia, resolução de problemas, 

autoconhecimento...). 

Ajuda-nos muito se responder a todas as afirmações o melhor que puder, mesmo que 

não tenha a certeza absoluta ou que a afirmação lhe pareça estranha. Por favor, responda 

com base no comportamento da criança nos últimos seis meses ou neste ano escolar. 

 

Leia cuidadosamente cada afirmação e faça uma cruz na coluna que 

melhor indica como o(a) seu(sua) filho(a) se sente face ao que é 

afirmado 

 

As seguintes afirmações são sobre a personalidade do(a) seu(sua) 

filho(a) 

 Ao nível da personalidade, o(a) seu(sua) filho(a)… 

 Totalmente 

falso 

Um pouco 

certo 

Bastante 

certo 

Muito 

certo 

... sente-se triste quando vê que 

outra pessoa sofre, porque 

alguém a magoou. 

    

… tenta compreender as 

dificuldades das outras pessoas. 

    

… quando precisa de ajuda, 

encontra alguém com quem 

falar. 

    

… sabe onde pode encontrar 

ajuda quando tem um problema. 

    



 Totalmente 

falso 

Um pouco 

certo 

Bastante 

certo 

Muito 

certo 

… tenta resolver os problemas 

falando com alguém sobre eles. 

    

… é capaz de resolver os seus 

problemas. 

    

... pensa que consegue fazer 

tudo, desde que tente. 

    

… é capaz de trabalhar com 

alguém cujas opiniões sejam 

diferentes das suas. 

    

… pensa que há muitas coisas 

que faz bem. 

    

… gosta de trabalhar em 

conjunto com outros alunos da 

sua idade. 

    

… defende os seus direitos sem 

ofender os outros. 

    

… tenta compreender como é 

que as outras pessoas pensam e 

sentem. 

    

…  tem objectivos na vida.     

… compreende a sua própria  

maneira de ser e os seus 

sentimentos. 

    

… compreende porque faz o 

que faz. 

    

… tem planos e objectivos para 

o seu futuro. 

    

… pensa vir a ter uma 

profissão. 

 

    

… pensa vir a ter uma ocupação 

que o deixe feliz. 

    

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 



Healthy Kids Resilience Assessment Module 

(Version 6.0) 

(Versão adaptada à população portuguesa por Helena Martins, 2002) 

Questionário para Professores 

Caro professor, 

este questionário averigua factores de resiliência relacionados com o(a) seu(sua) 

aluno(a), nomeadamente recursos internos (como a empatia, resolução de problemas, 

autoconhecimento...). 

Ajuda-nos muito se responder a todas as afirmações o melhor que puder, mesmo que 

não tenha a certeza absoluta ou que a afirmação lhe pareça estranha. Por favor, responda 

com base no comportamento da criança nos últimos seis meses ou neste ano escolar. 

 

Leia cuidadosamente cada afirmação e faça uma cruz na coluna que 

melhor indica como o(a) aluno(a) se sente face ao que é afirmado 

 

As seguintes afirmações são sobre a personalidade do(a) aluno(a) 

 Ao nível da personalidade, o(a) aluno(a)… 

 Totalmente 

falso 

Um pouco 

certo 

Bastante 

certo 

Muito 

certo 

... sente-se triste quando vê que 

outra pessoa sofre, porque 

alguém a magoou. 

    

… tenta compreender as 

dificuldades das outras pessoas. 

    

… quando precisa de ajuda, 

encontra alguém com quem 

falar. 

    

… sabe onde pode encontrar 

ajuda quando tem um problema. 

    

… tenta resolver os problemas 

falando com alguém sobre eles. 

    



 Totalmente 

falso 

Um pouco 

certo 

Bastante 

certo 

Muito 

certo 

… é capaz de resolver os seus 

problemas. 

    

... pensa que consegue fazer 

tudo, desde que tente. 

    

… é capaz de trabalhar com 

alguém cujas opiniões sejam 

diferentes das suas. 

    

… pensa que há muitas coisas 

que faz bem. 

    

… gosta de trabalhar em 

conjunto com outros alunos da 

sua idade. 

    

… defende os seus direitos sem 

ofender os outros. 

    

… tenta compreender como é 

que as outras pessoas pensam e 

sentem. 

    

…  tem objectivos na vida.     

… compreende a sua própria  

maneira de ser e os seus 

sentimentos. 

    

… compreende porque faz o 

que faz. 

    

… tem planos e objectivos para 

o seu futuro. 

    

… pensa vir a ter uma profissão. 

 

    

… pensa vir a ter uma ocupação 

que o deixe feliz. 

    

 

   

Muito obrigada pela sua colaboração! 

 



ANEXO B – Pedidos de autorização da implementação do estudo: dirigidos ao 

conselho pedagógico da escola e encarregados de educação dos alunos abrangidos 

na investigação. 

 

 

Cruz Quebrada, 17 de Janeiro de 2011 

Assunto: Pedido de autorização para recolha de dados e aplicação de um programa no âmbito 

de mestrado 

No âmbito do mestrado de Reabilitação Psicomotora, a Professora Doutora Celeste Simões da 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa vem por este meio 

solicitar ao Conselho Executivo da Escola [...], autorização para que a mestranda Joana 

Carvalho faça a recolha de dados através de questionários e consequente aplicação de um 

programa a alunos da UAEM, (assim como às suas famílias e professores) que frequentam as 

Actividades de Complemento Curricular.  

Este pedido prende-se com a realização do trabalho de investigação sobre “Estudo dos efeitos 

de um programa de promoção de resiliência e de competências pessoais e sociais em 

adolescentes com deficiência”, no âmbito do mestrado acima referido. 

Este estudo tem como objectivos: identificar quais os recursos internos ao nível de factores de 

resiliência que esta população possui, qual a sua influência a nível da sua qualidade de vida, e a 

aplicação de um programa de intervenção, centrado na promoção de factores de protecção 

aliados à saúde e resiliência. 

Mais informo que será previamente solicitado aos encarregados de educação o consentimento 

para a recolha dos dados. A confidencialidade dos dados a obter e o anonimato serão sempre 

preservados. 

Caso exista algum aspecto a esclarecer estarei ao vosso dispor através do correio electrónico: 

csimoes@fmh.utl.pt   

Com os melhores cumprimentos, agradece-se antecipadamente a atenção dispensada. 

 

mailto:csimoes@fmh.utl.pt


 

Cruz Quebrada, 17 de Janeiro de 2011 

Assunto: Pedido de autorização para recolha de dados e aplicação de um programa no âmbito 

de mestrado 

 

No âmbito do mestrado de Reabilitação Psicomotora, a Professora Doutora Celeste Simões da 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa vem por este meio 

solicitar ao Encarregado de Educação do 

aluno_______________________________________________, autorização para que a 

mestranda Joana Carvalho faça a recolha de dados através de questionários (ao aluno, à 

família e a professores) e consequente aplicação de um programa no horário que o aluno 

frequenta as Actividades de Complemento Curricular.  

Este pedido prende-se com a realização do trabalho de investigação sobre “Estudo dos efeitos 

de um programa de promoção de resiliência e de competências pessoais e sociais em 

adolescentes com deficiência”, no âmbito do mestrado acima referido. 

Este estudo tem como objectivos: identificar quais os recursos internos ao nível de factores de 

resiliência que esta população possui, qual a sua influência a nível da sua qualidade de vida, e a 

aplicação de um programa de intervenção, centrado na promoção de factores de protecção 

aliados à saúde e resiliência. 

A confidencialidade dos dados a obter e o anonimato serão sempre preservados. 

Caso exista algum aspecto a esclarecer estarei ao vosso dispor através do correio electrónico: 

csimoes@fmh.utl.pt   

Com os melhores cumprimentos, agradece-se antecipadamente a atenção dispensada. 
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ANEXO C – Folha de rosto dos questionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caros pais, 

 

Nesta pasta encontram-se 3 instrumentos que nos permitirão fazer a 

avaliação inicial do(a) seu(sua) filho(a): 

 

- Healthy Kids Resilience Assessment Module – verificar 

factores intermos de resiliência e protecção 

 

- SDQ (The Strengths and Difficulties Questionniare) 

questionário de capacidades  e dificuldades em domínios emocionais e 

comportamentais 

 

- Kidscreen-10 – verificar a qualidade de vida relacionada com a saúde 

 

Estes intrumentos terão que ser preenchidos em 3 momentos da avaliação 

inicial, pois trata-se de um trabalho de investigação. 

Por não serem muito densos e por estar assegurada uma avaliação e uma 

intervenção com o(a) seu(sua) filho(a), agradecemos antecipadamente a  

sua compreensão e colaboração no seu preenchimento. 

 



ANEXO D – Imagem do suporte visual de ajuda no preenchimento dos questionários: 

“os frasquinhos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E – Informação disponibilizada aos pais após a análise dos dados da linha de 

base. 

 

Olá Pais! 
 
Graças ao contributo de todos, conseguimos verificar um perfil do 
comportamento pessoal e social do(a) seu(sua) filho(a). 
De seguida, apresenta-se uma tabela onde estão relatadas as áreas em 
que o jovem apresenta mais dificuldades, de acordo com os dados dos 
questionários realizados pelo próprio, pelos pais e pelos professores:  
 
 

 
Programa de competências pessoais e sociais 

 
Temas por semanas: 
 

1. Cooperação e comunicação 
12 e 13 Maio 
 

2. Auto-conhecimento 
18, 19 e 20 Maio 
 

3. Auto-eficácia 

25,26 e 27 Maio 
 

4. Resolução de problemas 
1 e 3 Junho 
 

5. Empatia 
 8 e 9 Junho 
 

6. Objectivos e aspirações 
15, 16 e 17 Junho 
 
FESTA 
22 de Junho às 16h (último dia de aulas). Pais estão convidados! 

 
 

 PRÓPRIO PAIS PROFESSORES 

EC1 Empatia 
Auto-eficácia 
Auto-conhecimento 

Auto-eficácia 
Cooperação 
 

Auto-eficácia 
Auto-conhecimento 
Objectivos 



 
ANEXO F  – O Programa de promoção da Resiliência e de Competências Pessoais e 
Sociais. Programação e exemplos de materiais e fotografias das sessões. 

 
1. Cooperação e 

comunicação 
12 e 13 Maio 
 

 
Objectivos gerais: 
- Identificar as barreiras e factores facilitadores à comunicação. 
- Tomar consciência do corpo e suas potencialidades em termos comunicativos. 
- Verificar as vantagens de se trabalhar cooperativamente. 

 

 
 

I. Preparação para a aula e apresentação do programa 
 1 min de silêncio de preparação para a aula 

 Explicar que vamos fazer uns jogos sobre as perguntas do “jogo dos 
copinhos” 

 Mostrar as áreas que têm mais dificuldades 

 Explicar a estrutura do programa 
 

II. Actividades 
Actividade 1-  Expressar sentimentos (adapt. Freitas, 2010) 
Objectivo: Ter consciência da linguagem não verbal e adequá-la às circunstâncias. 
 
Descrição: 

 Mostrar as folhas com várias imagens faciais expressivas que ilustram um 
sentimento (cansado, alegre, envergonhado, zangado, assustado, triste, 
pensativo e infeliz), e ao lado de cada imagem é apresentada uma rima 
para ser completada com o nome do sentimento ilustrado. 

 Depois de terem adivinhado, cada aluno tenta imitar a expressão e 
nomeiam algumas situações em que tenham vivido esse sentimento. 

 Para reflexão: a importancia de se saber expressar os sentimentos de 
forma clara, de modo a que as outras pessoas consigam perceber o que 
cada um pensa/sente. Será que se estivermos mais atentos às expressões 
dos outros, perceberemos melhor aquilo que em nós, perturba os outros? 
Será que isso nos pode evitar problemas e conflitos? As expressões do 
corpo e da face são importantes? Porquê? Será que transmitem o seu 
estado de espírito, isto é, se estão felizes, tristes, zangadas,… 

 Etapas que facilitam a expressão de sentimentos: 
a. Prestar atenção ao que se está a passar com o nosso corpo e com as 

nossas expressões faciais, como o olhar, as sobrancelhas e boca, e 

identificar o sentimento 

b. Pensar no que aconteceu para nos estarmos a sentir assim...esse 

sentimento terá origem na discussão dos meus pais? Será falta de 

atenção nos meus amigos?... 

Perguntas Healthy Kids: 
- sou capaz de trabalhar com alguém cujas opiniões 
sejam diferentes das minhas 
- gosto de trabalhar em conjunto com outros alunos da 
minha idade 
- defendo os meus direitos sem ofender os outros 

 

 



c. Pensar nas diferentes maneiras de expressar esse sentimento e 

escolher uma 

d. Expressar o nosso sentimento. Considerar, também, a alternativa de 

falar com alguém próximo sobre esse sentimento ou fazer uma 

actividade física para descontrair ou distanciar-nos da situação. 

 

Material:  

 Ficha dos sentimentos com rimas 

 Canetas ou lápis 

 

Actividade 2  – Espaço interpessoal (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, Diniz 
& Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Verificar a importância da proxémia na comunicação 
 
Descrição: 

 À vez, dois alunos cumprimentam-se e sentam-se em duas cadeiras na 
posição adequada conforme diferentes situações que a terapeuta vai dizendo: 

o Falar com um professor 
o Falar com um amigo 
o Falar com o director da escola 
o Falar com o irmão 
o Falar com a namorada 
o Falar com o Presidente da República 

 Debater sobre as situações e a prestação dos alunos. 
 

Material: 

 Duas cadeiras 
 
 
Actividade 3 – Olhar nos olhos (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo: Verificar a importância do contacto visual na comunicação 
 
Descrição: 

 Os participantes são colocados dois a dois, frente a frente, formando duas 
linhas paralelas à distância de sensivelmente 1 metro.  

 A terapeuta esclarece que, durante a actividade, os pares deverão, sem 
falar, olhar-se nos olhos sem nunca desviar o olhar. Ao dinamizador cabe 
a tarefa de circular atentamente por entre os pares, tentando levá-los a 
desviar o olhar um do outro. Assim que isso aconteça, esse par junta-se-
lhe e ajuda-o a distrair os restantes pares, sem no entanto poder tocar-
lhes. 

 Serão vencedores os dois últimos pares em jogo. 

 Para o debate: Foi interessante? Foi difícil tentar manter o contacto 
visual? Porquê? É importante olhar para os olhos dos outros quando 
falamos com eles? Gostam de conversar com pessoas que não vos olham 
nos olhos? Porquê? O que é que isso vos faz pensar? Que tipos de olhares 
já tiveram oportunidade de identificar nas pessoas? 
 

Material: uns óculos “malucos” (para identificar a actividade). 



Actividade 4 – Aparência física (adapt. adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, 
Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Verificar a importância da aparência física na comunicação 
 
Descrição: 

 Mostrar imagens de várias pessoas: estilo punk, pessoa que aparenta 
sujidade, rainha, criança, camponesa... 

 Para cada situação, os alunos devem expressar a 1ª impressão que têm da 
pessoa, relativamente a: o seu estatuto, poder atractivo, estilo, gosto, 
personalidade, sexualidade, idade, bem como o seu grau de 
conformidade com as normas – estas pessoas podem estar assim em 
casa? Na rua? Num casamento? 

 Mostrar também fotografias deles e debater sobre a impressão que 
devem causar nos outros. 

 
Material:  

 Ficha das várias imagens. 
 

 
Actividade 5 – Semelhanças e diferenças (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, 
Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo:  Aperfeiçoar as capacidades de comunicação com os outros e promover 
o sentimento de pertença ao grupo. Verificar que por vezes temos gostos 
diferentes mas que isso não impede o trabalho e a amizade. 
 
Descrição:  

 Em roda, atirar uma bola grande com perguntas coladas ao contrário, 
cantando uma música. 

“Atirei a bola ao lado-do 
Para alguém-guém-guem 

Apanhar-nhar-nhar 
Um amigo-go 

Vai dizer-zer-zer 
O que gosta mais e menos de fazer – VAIS VER!” 

 Quando a música termina, o aluno a quem calhou a bola deve escolher 
uma pergunta, destacando-a, lendo-a com a ajuda da terapeuta e 
assegurar que todos dão uma resposta, conduzindo o diálogo 

 As várias respostas são anotadas nesse papel que vai para um placcard 
com o desenho de várias crianças a dar as mãos em roda. 

 Depois de todas as perguntas feitas, o grupo deve debater sobre as 
semelhanças e diferenças encontradas dentro de um grupo. 
 

Material: 

 Bola de praia 

 Papeís coloridos com as perguntas da Ficha 1 

 Canetas e fita-cola 
 
 
 
 
 

Ficha 1 
• Qual é o teu clube? 
• Qual é a tua disciplina preferida? 
• O que comes ao pequeno-almoço? 
• Qual é o programa de TV que gostas mais de ver? 
• O que gostas de fazer nos tempos livres? 
• Qual é a tua sobremesa preferida? 

 O que mais gostas de pesquisar na Internet? 



Actividade 6 – Trabalhar em equipa (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo:  Verificar a necessidade de se trabalhar em conjunto, dando diferentes 
contributos, para a construção de um todo. 
 
Descrição:  

 Introduzir o tema com uma chuva de ideias acerca das vantagens e 
desvantagens de se trabalhar em equipa. 

 Realizar a ficha de trabalho, dando ênfase que  muitas tarefas são 
complexas e requerem mais do que uma pessoa para as realizar.” Pensa 
nos trabalhos seguintes e identifica pessoas que podem fazer parte deles. 
Explica depois como pode afectar todo o trabalho se essa pessoa não fizer 
a sua parte.” 

 Para reflexão: A responsabilidade individual no sucesso do grupo. Abdicar 
de ritmos/ideias/interesses/preferências pessoais em detrimento dos 
objectivos do grupo. A entreajuda, a capacidade de um grupo se moldar e 
dar resposta às necessidades dos seus elementos e à manutenção da 
coesão do grupo. 
 
Material: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas (sugestões): 
1. empreiteiro, pedreiros, máquinas, electricistas, etc. / a casa não fica bem 
construída; 
2. piloto, controlador aéreo / queda; 
3. médicos, enfermeiras, administrador hospitalar, farmacêutico, etc. / se não 
correr bem o paciente pode sofrer ou morrer; 
4. actores, músicos, ajudantes de teatro, etc. / muitos erros podem arruinar a 
peça; 
5. astronautas, cientistas, físicos, etc. / os astronautas podem não estar a salvo; 
6. director do hotel, serviços de quartos, porteiro, recepcionista, etc. / se a pessoa 
tiver uma má experiência pode não voltar lá; 
7. um condutor, mecânicos, etc. / segurança para todos os que estão envolvidos; 
8. mecânicos, desenhadores, etc. / o carro pode não ser seguro para conduzir. 
181 
 Membros da equipa 
Consequências de não serem 
responsáveis 

 
 

 

Ficha  

 Construir uma casa (mostrarimagem de casa) 

 Andar de avião (IMG) 

 Realizar uma operação (IMG) 

 Participar numa peça de teatro 

 Fazer uma viagem espacial à lua 

 Dormir num hotel 

 Participar numa corrida de fórmula 1 

 Montagem de um carro novo 
 
 

 



Actividade 7 – Construindo opiniões (adapt. Freitas, 2010) 
Objectivo: Desenvolver a aptidão “exprimir uma opinião”. 
 
Descrição:  

 São colados três cartazes de cores diferentes em três cantos distintos da 
sala com as seguintes inscrições: concordo, mais ou menos (neutro) e 
discordo (verde, amarelo e vermelho, respectivamente).  

 A terapeuta vai escrevendo frases de opinião no quadro. Perante cada 
frase, os alunos deslocam-se para um dos três cantos de acordo com a sua 
opinião. De seguida cada grupo explica as razões para se situarem 
naquele canto. Após todos se pronunciarem o orientador deve perguntar 
aos alunos se alguém deseja mudar de canto. 

 Para reflexão: A riqueza da partilha de opiniões num contexto de respeito 
e tolerância. O conforto do apoio dos colegas no mesmo canto. A 
mudança de opinião face à existência de novos argumentos. O cuidado a 
ter para que a nossa opinião não prejudique ou agrida os outros. A 
atenção ao outro quando este emite uma opinião. 
 

Material: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. Auto-conhecimento 
 
18, 19 e 20  Maio 
 

 
Objectivos gerais: 
- Saber identificar em si e nos outros aspectos característicos pessoais 
- Tomar consciência dos vários sentimentos e das situações que os despoletam 
-Promover a auto-estima, tomando consciência das nossas potencialidades 

 

 

I. Preparação para a aula  
 1 min de silêncio de preparação para a aula 

 Explicar que cada menino vai ter um boneco da sala destinado onde 
vamos expôr os TPC’s do PCPS 

 Apresentar o tema 

Frases de opinião 

 Devemos dar o nosso lanche inteiro a um amigo. 

 Não devemos ir ao médico quando não nos apetece. 

 Podemos namorar na escola. 

 Quando não tenho dinheiro e preciso posso tirar da 
carteira dos nossos pais. 

  

Perguntas Healthy Kids: 
- a minha vida tem objectivos 
- compreendo a minha maneira de ser e os meus 
sentimentos 
- compreendo porque faço o que faço 

 

 



 

II. Actividades 
Actividade 1-  Características pessoais (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, 
Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Estimular o auto e heteroconhecimeto entre o grupo 
 
Descrição: 

 Mostrar à vez, a cada jovem,  uma folha com a sua fotografia 

 Esse jovem sai da sala, e os restantes elementos do grupo dizem à 

terapeuta, que escreve na folha, características identificadoras desse 

colega (sugestões: organizado, responsável, amigável, paciente, atlético, 

inteligente, calmo, energético, bem-disposto, nervoso, tímido, solitário, 

trapalhão, distraído, desafiador, desleixado, trabalhador, justo, divertido...) 

 O jovem volta a entrar na sala, senta-se numa cadeira à nossa frente, e vai 

também dizer características sobre si próprio 

 As várias opiniões são reveladas e o jovem deve dizer se concorda ou não 

 Debater com o grupo as descobertas que fizeram 

Material:  

 Canetas e lápis  

 Folha com a fotografia 

 

Actividade 2 -  O meu objecto preferido (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, 
Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Desenvolver o auto e o heteroconhecimento 
 
Descrição: 

 Pedir aos jovens que tragam um ou dois objectos pessoais de que mais 

gostem. 

 Espalhar todos os objectos em cima de uma mesa e perguntar 1º aos 

jovens, qual o objecto que acham que um determinado colega gosta mais. 

 O respectivo colega retira da mesa o objecto com que mais se identifica e 

diz aos colegas as razões para a escolha 

 Os colegas devem participar com as questões que considerarem 

pertinentes 

Material:  

 Objectos pessoais trazidos pelos jovens 

 

Actividade 3 -  Quais as emoções dominantes em mim (adapt. Canha & Neves, 
2008) 
Objectivo: Promover a consciencialização dos sentimentos próprios 

       Promover a reflexão sobre a relação entre situações e sentimentos. 
 
Descrição: 

 Começa-se por falar do significado das emoções expressas na ficha de 

actividade – tabela de dupla entrada (crianças e emoções) 



 Posteriormente, cada um vai preencher a ficha com o máximo de 

sinceridade. São dadas a cada jovem 8 circunferências em papel 

representando pedaços de tempo (4 circunferências maiores –2 vermelhas 

e 2 verdes - e as outras 4 com metade do diâmetro destas – 2 vermelhas e 

2 verdes). Cada jovem vai reflectir sobre os estados emocionais que os 

acompanham com maior frequência, distribuindo as circunferências pelos 

espaços na coluna mais à direita: sempre que sentirem essa emoção como 

negativa para eles colocam o tempo a vermelho; se, pelo contrário, lhes 

for uma emoção agradável colocam o tempo a verde. A escolha da 

dimensão da circunferência, maior ou menor, depende do peso que cada 

jovem sente que aquela emoção tem nele (na sessão, esta actividade foi 

realizada por pintura de circunferências, de tamanho correspondente ao 

peso desse sentimento). 

 Depois do mapa preenchido, verificar quais as situações que podem 

provocar esses sentimentos. 

 Pistas de refl exão: Ficaram mais conscientes das situações que provocam 
as vossas emoções? Têm ou não controlo sobre essas situações? Acham 
que têm que mudar o mapa do tempo das emoções? Como? 

 
Material: 

 Folhas coloridas recortadas como descrito 

 Caneta 

 Placcard com ficha de actividade 
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Actividade 4 – Os meus três “Eus” (adapt. Peterson) 
Objectivo: Consciencialização do que o sujeito realmente é, do que não gosta de 
si e do que gostaria de ser 
 
Descrição: 

 Para esta actividade utiliza-se a parte de trás da folha da actividade 

características pessoais 

 Cada aluno diz frases para a terapeuta escrever, relativamente a: 

o Como eu sou 

o O que não gosto em mim 

o O que eu gostaria de ser 

Material: 

 Folha da actividade “características pessoais” 

 Caneta 

 O que me faz ficar zangado? 

 O que me faz ficar triste? 

 O que me faz ficar contente? 

 O que me faz sentir orgulhoso? 



 

Actividade 5 -  O que os outros pensam de mim (adapt. Peterson; Canha & 
Neves, 2008) 
Objectivo: Consciencializar do que transmitimos aos outros e da influência sobre 
nós 
 
Descrição: 

 Pedir aos jovens para pensar em pessoas que disseram algo positivo ou 

negativo sobre eles que os marcasse.  Com a ajuda da terapeuta, isso é 

anotado no mapa das relações.  

 Dramatizar as situações e pedir aos alunos para explicarem o impacto que 

isso teve neles e se concordam ou não. 

Material: 

 Canetas ou lápis 

 Ficha “Mapa das relações” 

Actividade 6 - Cotar a minha auto-estima (adapt. Peterson) 
Objectivo: Consciencializar sobre os diferentes aspectos da auto-estima 
 
Descrição: 

 Perguntar aos jovens, pedindo para se colocarem em posição relativa na 

sala (de uma parede com cotação 0 para outra parede com cotação 10), 

como sentem a sua auto-estima em termos físico, intelectual, social  e 

emocional. 

 Em cada questão,  debater em grupo sobre esse sentimento: os colegas 

têm essa percepção? Como podemos melhorar a auto-estima? 

 
Material: 

 Nºs grandes ou linha presa no chão 

Actividade 7 -  O objecto mais precioso do mundo (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo: Promover a auto-estima 
 
Descrição: 

 Como material para esta actividade é necessária uma caixa onde caiba 
dentro um espelho. A terapeuta explica que trouxe consigo o objecto mais 
precioso do mundo para cada um deles. Formam-se pequenos grupos e o 
orientador pede que tentem chegar a um consenso sobre o que poderá 
estar naquela caixa, isto é, o que é o mais importante para cada um. 

 Quando chegarem a um consenso o orientador diz que podem ir confirmar 
se o objecto corresponde às suas expectativas, mas que existem regras 
importantes para se ir ver este objecto: a exploração é feita 
individualmente; cada jogador inclinar-se-á perante a caixa num gesto de 
reverência (a fim de se colocar no plano ideal à obtenção do seu reflexo no 
espelho); a observação é feita em silêncio e assim deve permanecer após a 
mesma, até que todos tenham descoberto o objecto. 



 Pistas de refl exão: Tinham descoberto o que estava na caixa? Acham que 
a pessoa, cada um de vós, é o bem mais precioso do (seu) mundo? 
Porquê? Tinham grandes expectativas? Ficaram desiludidos com a 
simplicidade do objecto? 

 

Material: 

 Caixa de cartão com espelho 

 

Actividade 8 -  Os meus valores (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo: Desenvolver o autoconhecimento e a noção de valores  
Descrição: 

 Explicar o que é um valor, dando exemplos de palavras que no seu 

conjunto simbolizam um valor: ganhar a lotaria, moedas de ouro, 100.000 

euros – DINHEIRO; tio, mãe, primo – FAMÌLIA; diploma, boas notas – 

REALIZAÇÃO ACADÈMICA. VALOR – algo de muito importante para alguém 

 Perguntar se querem dar exemplo de outros valores. Há valores certos e 

errados? Os valores são iguais para todas as pessoas? 

 Mostrar o quadro de valores. Os jovens, no espaço ao lado, devem colocar 

a sua letra do nome se esse valor tiver importância para si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VALO 
 
 
 
 
 
 
RES IMPORTANTES PARA MIM 
 
 
 

 

VALORES 
1. Ter muito dinheiro 
2. Ter bons resultados na escola 
3. Ter muitos amigos 
4. Ter um amigo íntimo 
5. Dar-me bem com a minha família 
6. Ter tempo para mim 
7. Arranjar um bom trabalho 
8. Ser respeitado pelos outros 
9. Ser bom em alguma coisa 
10. Ter um quarto limpo 
11. Ser bem-educado 
12. Ter uma boa saúde 
13. Ser bonito (a) 
14. Saber que alguém me ama 
15. Ter muitas coisas 
16. Estar em boa forma física 
17. Ter um(a) namorado(a) 
18. Ajudar os outros 
19. Ser reconhecido por ter ajudado os outros 
20. Ser feliz 

 



 

3. Auto-eficácia 
 
25, 26 e 27  Maio 
 

 
Objectivos gerais: 
- Reconhecer situações geradoras de stress e identificar estratégias para lidar com elas 
- Desenvolver o sentimento de auto-eficácia 

 

 

I. Preparação para a aula  
 1 min de silêncio de preparação para a aula 

 Apresentar o tema 
 

II. Actividades 
Actividade 1 -  Reconhecer situações stressantes (adapt. Simões, Matos, Tomé, 
Ferreira, Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Identificar algumas situações que causam stress 
 
Descrição: 

 Falar sobre algumas situações stressantes que ocorrem no dia-a-dia 

 Pedir que cada um identifique a forma como reconhece que uma situação 

o está a deixar stressado (sente-se tenso, agitado, abatido, impaciente, 

incapaz de ouvir os outros, impotente,...) – cada aluno desenha uma 

situação 

Material:  

 Folhas, canetas e lápis  

 

Actividade 2 -  Estratégias para lidar com o stress (adapt. Simões, Matos, Tomé, 
Ferreira, Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Identificar várias estratégias para lidar com o stress 
  Identificar as estratégias que o próprio habitualmente utiliza 
 
Descrição: 

 Sentados em círculo, a terapeuta distribui dois cartões da ficha para cada 

um 

 Pedir que seleccionem apenas uma das estratégias escolhidas 

 Apresentar uma sitação problemática ao grupo – retirar de notícias de 

jornais 

 Pedir que discutam, de entre as estratégias que cada um escolheu, quais 

serão as mais adequadas para lidar com aquela situação 

Material: 

 Jornais 

Perguntas Healthy Kids: 
- sou capaz de resolver os meus problemas 
- consigo fazer tudo, desde que tente 
- há muitas coisas que faço bem 

 

 



 Canetas e lápis 

 Papéis com as várias estratégias 

 Papel e cola 
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Actividade 3 -  Ameaças ou desafios? (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, 
Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Identificar algumas situações que podem ser encaradas como ameaças 
ou desafios 
 
Descrição: 

 Falar sobre o facto de que uma mesma situação pode ser vista como um 

problema ou um desafio ( se percebermos que não temos recursos ou não 

sabemos lidar com a situação podemos sentirmo-nos ameaçados, se 

percebermos que temos competências para lidar com a situação e a 

conseguimos ultrapassar então poderá ser visto como um desafio) 

 Em várias imagens apresentadas, pedir que cada um identifique uma 

situação que possa ser vista de ambas as formas (ameça ou desafio) 

 Falar sobre os aspectos que diferenciam estas duas visões, as vantagens e 

desvantagens de cada uma destas perspectivas e de que modo a nossa 

crença na auto-eficácia as pode influenciar 

 

Material: 

 Caneta ou lápis 

 Imagens de jornais 

 Papel e cola 

 

 Jogar computador 

 Evitar a situação 

 Lutar com a pessoa 

 Ir correr 

 Culpar alguém 

 Ir para a cama cedo 

 Falar com o melhor amigo 

 Pensar de forma positiva 

 Culpar-me a mim próprio 

 Chorar 

 Comer mais 

 Fazer um plano para resolver a situação 

 Pedir ajuda 

 Queixar-me 

 Ouvir música 
 



Actividade 4 -  Sou capaz (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, Diniz & Equipa 
do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Desenvolver o sentimento de auto-eficácia 
  Valorizar as coisas que são capazes de fazer 
 
Descrição: 

 Falar com os jovens sobre a importância de acreditar nas suas capacidades 

 Entregar a cada um a ficha 

 Após preenchimento da ficha, em grupo, tentar arranjar estratégias para 

ultrapassar o que acham que não são capazes 

 

Material: 

 Caneta ou lápis 

 Ficha: sou capaz; quero ser capaz; não sou capaz 

Actividade 5 -  O que posso e não posso fazer (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo: Desenvolver o sentimento de auto-eficácia 
  Valorizar as coisas que são capazes de fazer com o seu corpo 
 
Descrição: 

 Começa-se por sensibilizar para o facto de todos conseguirmos fazer 
coisas diferentes com o nosso corpo, uns conseguem mais que outros. 
Pode ser fomentada uma pequena conversa acerca das diferentes 
potencialidades das pessoas em termos da utilização do seu corpo, 
dependendo das características associadas a cada um: desportistas, 
investigadores, pessoas com limitações físicas, pessoas obesas, pessoa 
sociável, etc. 

 Dá-se a Ficha de Actividade para ser com ajuda da terapeuta 

 Pistas de reflexão: O que pensam da lista das coisas que conseguem 
fazer? (conseguem fazer muita/pouca coisa). O que pensam das coisas 
que não conseguem fazer? (posso aprender a fazer, nunca conseguirei). 
Da lista, o que é mais importante conseguirem/não conseguirem fazer? 
Depende de vocês conseguirem fazer o que querem com os vossos 
corpos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O que eu consigo fazer: 

 Sair da cama 

 Vestir-me 

 Lavar os dentes 

 Tomar banho 

 Comer sozinho 

 Entrar no autocarro 

 Lembrar-me do nome 

 Lembrar-me da morada 

 Fazer um telefonema 

 Comprar um gelado 

 Indicar a alguém onde fi ca o quarto de banho 

 Escolher a roupa 

 Escrever 

 Desenhar 

 Cozinhar 

 Mudar o programa de televisão 

 Ler um livro 

 Ir para a cama 
 



Actividade 6 – Eu orgulho-me de... (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo: Desenvolver o sentimento de auto-eficácia e de realização pessoal 
   
Descrição: 

 Os cantos da sala vão estar assinalados com cores diferentes. E com folhas brancas 

postas na parede. 

 Dão-se as seguintes instruções: “No canto amarelo  escrevem um aspecto do qual 

se orgulhem (por exemplo: coisas que fi z, coisas que me  pertencem, acções que 

eu consigo fazer, alguma coisa que aconteceu em casa ou na escola, coisas que eu 

fiz para ajudar os outros, coisas que aprendi); no canto verde escrevem uma coisa 

importante que não conseguiam fazer no passado e que agora já conseguem; no 

canto vermelho algo que gostariam mesmo de ser capazes de fazer; no canto 

azul, um aspecto que gostam em vocês”. 

 Quando todos completarem o exercício , um a um, vai fazer o percurso das cores, 
e os jovens debatem sobre os quatro cantos, valorizando as capacidades do colega 
e ajudando-o a encontrar pistas para ter sucesso nas suas ambições. 

 

Actividade 7  - Sou um super-herói! 
Objectivo:  Adquirir capacidades de auto-eficácia 
 
Descrição: 

 Cada aluno é convidado a ser um super-herói de uma característica em que ele 

próprio e os colegas consideram que ele é muito assertivo, e vai ajudar um colega, 

que não consideram que ele seja tão eficaz nessa característica (valor pessoal, 

determinação/persistência, comunicação, coragem, positivismo, ...) através de 

uma dramatização 

 É entregue uma capa para a dramatização. 

 Após cada intervenção debate-se sobre as vantagens dessas características e se o 

colega que as tem mais em falta, depois dos conselhos do super-herói,  será capaz 

de as adquirir 

Actividade 8  - Eu consigo! 
Objectivo:  Fomentar a auto-eficácia e a determinação 
 
Descrição: 

 É criada uma situação em que são postos à prova capacidades de destreza e 

determinação. 

 Cada aluno vai fazer esta prova, sendo 1º encorajado com um grito de grupo, 

e depois é pedido que ele repita para si:” eu consigo, eu consigo, eu 

consigo!!”  

 Depois de todos terem conseguido (com possíveis tentativas), debate-se 

sobre a sensação gratificante com que ficamos depois de fazer algo difícil. 

 

 



4. Resolução de problemas 
 
1,2 e 3 Junho 
 

 
Objectivos gerais: 
- Promover a capacidade de resolução de problemas, através do trabalho de análise 
dos problemas, suas alternativas e consequências 
 

 

 

I. Preparação para a aula  
 1 min de silêncio de preparação para a aula 

 Apresentar o tema 
 

II. Actividades 
Actividade 1 -  Estratégias para lidar com o stress (adapt. Simões, Matos, Tomé, 
Ferreira, Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Identificar várias estratégias para lidar com o stress 
  Identificar as estratégias que o próprio habitualmente utiliza 
 
Descrição: 

 Sentados em círculo, a terapeuta distribui dois cartões da ficha para cada 

um 

 Pedir que seleccionem apenas uma das estratégias escolhidas 

 Apresentar uma sitação problemática ao grupo – retirar de notícias de 

jornais 

 Pedir que discutam, de entre as estratégias que cada um escolheu, quais 

serão as mais adequadas para lidar com aquela situação 

 Observação:  Jogo programado no tema da auto-eficácia, não havendo 

tempo para o realizar na altura. 

Material: 

 Jornais 

 Canetas e lápis 

 Papéis com as várias estratégias 

 Papel e cola 
 

Actividade 2 -  Lidar com problemas (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, Diniz 
& Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Explorar várias opções de resolução de problemas 
  Praticar estratégias de resolução de problemas 
 
Descrição: 

 Os jovens dizem situações concretas onde já enfrentaram um problema: 

entre colegas, entre alunos e professores, e na família. 

Perguntas Healthy Kids: 
- quando preciso de ajuda, encontro alguém com quem 
falar 
- eu sei onde posso encontrar ajuda quando tenho um 
problema 
- tento resolver os problemas falando com alguém sobre 
eles 

 

 



 Para cada situação, preencher a ficha sobre  “lidar com problemas” – deve 

ser preenchida, sempre que possível, como fotografias e ilustrada com 

desenhos. Todo o grupo participa. 

 

Material: 

 Canetas e lápis 

 Ficha “lidar com problemas” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividade 3 -  Lado positivo, lado negativo (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, 
Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 

Objectivo: Promover as capacidades de resolução de problemas 
   
Descrição: 

 Em grupo, fazer a ficha “lado positivo, lado negativo” 

 Para cada situação, em grupo, após reflexão do ponto de vista positivo e 

negativo, encontrar estratégias para resolver a situação. 

 
Actividade 4 -  De um lado ao outro da sala 

Objectivo: Promover as capacidades de resolução de problemas 
 

ASSIDescrição: 

 A terapeuta lança o desafio: “Imaginem agora que a alcatifa é um grande 

lago cheio de crocodilos. Devem ir de um lado da sala ao outro sem pôr os 

pés no chão”.  

 Cada aluno vai fazer um desenho com o material disponível na sala de 

forma a superar o desafio. 

 Todas as opções são postas em prática e avaliadas na sua eficácia. 

 Para reflexão: a vantagem de ter mais do que uma pessoa a pensar na 

resolução do problema, a importância de pensar antecipadamente no 

problema e não ser impulsivo. 

 

Actividade 5 -  Pensar com esperteza (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo: Promover as capacidades de resolução de problemas 

 
ASSIDescrição: 

 A actividade começa com uma pequena conversa acerca do que significa 

utilizar o “senso comum”. 

Qual é o problema? 
Que pessoas esse problema afecta? 
Quais são as suas necessidades? 
Como se sentem essas pessoas? 
Quais são as suas opções? 
Qual é a melhor opção? 



 De seguida é realizada a Ficha de Actividade. As personagens desta ficha 

estão a ignorar o óbvio quando lidam com os seus problemas. Os jovens 

devem identificar caminhos que as personagens podem optar para 

resolver os seus problemas. 

 Respostas (sugestões): 1. tirar a bicicleta; 2. comer uma pequena refeição; 

3. escrever o pedido; 4. fechar a porta. 

 Pistas de refl exão: A simplicidade da resolução de um problema versus o 

desgaste e irritação da sua não resolução. 

Material: 

 Canetas e lápis 

 Ficha pag 140 manual INR – Canha & Neves, 2008 
 

 

5. Empatia 
 
8 e 9 Junho 
 

 
Objectivos gerais: 
- promover a capacidade de reconhecer e compreender os sentimentos dos outros 
 

 

 

I. Preparação para a aula  
 1 min de silêncio de preparação para a aula 

 Falar sobre os TPC e colocá-los na parede 

 Apresentar o tema 
 

II. Actividades 
Actividade 1 -  Amizade e sentimentos (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, 
Diniz & Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Discutir a amizade e os sentimentos de solidão 
  Saber reconhecer os sentimentos dos outros 
 
Descrição: 

 Explicar aos jovens que trago um diário de alguém, referente à ficha nº 10. 
– tirar fotocópia. 

 Após ler cada passagem do diário, pensarem sobre o sentimento que 
consideram mais adequado, e desenhá-lo nesse espaço. 

 Iniciar uma discussão: como iriam lidar com a situação, o que poderiam 
fazer para ajudar, como se sentiriam numa situação semelhante. 

 
Material: 

 Ficha nº10 

 Canetas e lápis 

Perguntas Healthy Kids: 
- sinto-me triste quando vejo que outra pessoa sofre, 
porque alguém a magoou 
- tento compreender as dificuldades das outras pessoas 
- tento compreender como é que as outras pessoas 
pensam e sentem 

 

 



 

Actividade 2 -  Como ajudar? (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo: compreender os sentimentos dos outros 
  Procurar estratégias para ajudar os outros quando necessário 
 
Descrição: 

 Pedir aos jovens para fazerem desenhos sobre as seguintes situações: 
o Um colega vosso está doente em casa há várias semanas 
o O vosso pai está preocupado com assuntos financeiros e encontra-

se a trabalhar à secretária 
o Um colega vosso está triste porque tem dificuldade em conhecer e 

relacionar-se com pessoas que não conhece 
o Viram um colega vosso ser vítima de agressão dentro da escola 

 Pensarem de que forma podem ser prestáveis e/ou simpáticos. 
 

Material: 

 Folhas 

 Canetas e lápis 
 
 

Actividade 3 -  Momentos embaraçosos para os outros (adapt. Canha & Neves, 
2008) 
Objectivo: Compreender os sentimentos dos outros 
  Procurar estratégias para ajudar os outros quando necessário 
 
Descrição: 

 Dramatizar as seguintes situações: 
o Um professor está a descer as escadas da escola quando escorrega 

e cai. Os livros caem e ele fica deitado de costas em frente a toda a 
gente. 

o Alguém que te é estranho vê-te de costas, chega-se ao pé de ti e 
põe-te o braço por cima. Só depois é que se apercebe que não era 
a pessoa que estáva a pensar. 

o A tua professora de Ciências está a dizer os resultados do teste da 
turma. O Luís, um rapaz da turma que não conheces muito bem 
teve um”mau”. Foi a pior nota da turma. Tu reparas que o Luís se 
está a esconder na cadeira e está envergonhado. 

o O treinador de basquet diz a um amigo  teu “hummmm...não foste 
tu que falhaste muito ontem?”  

 Pensarem em estratégias de ajudar o outro: usar o humor, ser simpático, 
oferecer ajuda, defendê-lo(a)... 
 

Actividade 4 -  Situações para cair fora! (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo: Compreender os sentimentos dos outros 

Agir oportunamente, tendo o cuidado de não sermos demasiado 
prestativos, faladores ou controladores 

 
Descrição: 

 Dramatizar as seguintes situações: 



o Entre duas raparigas: “Eu sou uma pessoa tão simpática! Até sou 
amiga da Mónica quando mais ninguém quer ser, não é Mónica?!” 
– não se deve fazer publicidade disso 

o Entre um adulto e um jovem: “ Queres ajuda com esse trabalho? 
Eu estou a ver que tens dificuldades, deixa que eu faço”. – se 
calhar o jovem queria fazer à maneira dele 

o Entre duas senhoras, num café e em voz alta: “Não te sintas mal 
por estares grávida, mal se percebe”. – agora já toda a gente vai 
saber... 

o Vai uma senhora idosa a atravessar a rua. Sem perguntar, pega no 
braço da senhora e ajuda-na a atravessar rapidamente antes que o 
sinal fique vermelho – não perguntou à senhora se queria ajuda 

 Para discussão:  O que está mal em cada uma das situações? Estas 
situações lembram alguma situação pela qual já passaram na vida real? 
Quando é que devemos deixar de ajudar os outros OU como podemos 
saber se devemos ou não ajudar os outros? (quando ele deixa de querer a 
nossa ajuda, perguntando, sentindo e sendo observador das necessidades 
do outro...). 
 
 
 

 
Actividade 5 -  Pensar os outros (adapt. Canha & Neves, 2008) 
Objectivo: Fomentar a atenção às prioridades de atendimento de necessidades 
 
Descrição: 

 Pensar sobre a seguinte situação ilustrada no quadro: 
o Tu e um amigo teu estão a caminhar num dia de calor; estão os 

dois com muita sede e encontram uma fonte. Como decides quem 
vai beber primeiro a água da fonte? (pode deixar o amigo ir 
primeiro, pode ser quem estiver mais à frente, pode averiguar 
quem tem mais sede, etc.) 

o E se outra pessoa se estava a dirigir à fonte com a mão na garganta 
e com um ar aflito? Quem vai primeiro? (provavelmente a pessoa 
em aflição) 

o Porque é mais correcto deixar os outros irem primeiro se essas 
pessoas estiverem em sofrimento ou com pressa? (as suas 
necessidades são muito importantes para elas, pode ser uma 
situação mais urgente) 

o O que significa se alguém diz que tu és muito atencioso ou 
atenciosa? (tu prestas atenção às outras pessoas) 

o Pensa em alguns exemplos de situações que podemos seguir para 
pensar nas necessidades dos outros primeiro, nos seguintes 
contextos: em casa, na escola e na comunidade. (ter o quarto 
arrumado/ fazer silêncio quando alguém está a trabalhar/ não 
deitar o teu lixo no chão, etc.) 

 
 
 
 
 
 



6. Objectivos e aspirações 
 
15 de Junho 
 

 
Objectivos gerais: 
- Reflectir sobre os planos de vida futuros e a sua importância ao longo da vida 
 

 

 

I. Preparação para a aula  
 1 min de silêncio de preparação para a aula 

 Falar sobre os TPC e colocá-los na parede 

 Apresentar o tema 
 

II. Actividades 
Actividade 1 -  A linha do futuro  (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, Diniz & 
Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
Objectivo: Reflectir sobre os objectivos a curto e médio prazo em diversas áreas 
da vida 
 
Descrição: 

 No computador, mostrar montagem dos meninos como se fossem adultos 
e velhinhos (No programa PHOTOSHOP, pôr bigodes, cabelos brancos, 
maquilhagem...) 

 Sobre esses dois momentos de vida, pensar em objectivos ou expectativas 
em vários aspectos: família, amigos, educação, casa, dinheiro, 
relacionamentos especiais, férias, passatempos, responsabilidades, 
principais conquistas, principais mudanças... 

 Para reflexão: De que modo ter objectivos e aspirações em relação ao 
nosso futuro (a nível pessoal e profissional) pode influenciar os nossos 
comportamentos e as nossas escolhas?  
 

 
Material: 

 Fotos e montagens de fotos 

 Portátil 
 

 

 

 

 

 

 

Perguntas Healthy Kids: 
- Tenho planos e objectivos para o meu futuro 
- Penso vir a ter uma profissão 
- Penso vir a ter uma ocupação que me deixe feliz 

 

 



 Materiais das sessões 

Tema: Cooperação e Comunicação 

Actividade 1-  Expressar sentimentos (adapt. Freitas, 2010) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Actividade 4 – Aparência física (adapt. adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, Diniz & Equipa 
do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividade 6 – Trabalhar em equipa (adapt. Canha & Neves, 2008) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: Auto-conhecimento 

Actividade 2 -  O meu objecto preferido (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, Diniz & Equipa 
do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividade 3 -  Quais as emoções dominantes em mim (adapt. Canha & Neves, 2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividade 5 -  O que os outros pensam de mim (adapt. Peterson; Canha & Neves, 2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema: Auto-eficácia 

Actividade 4 -  Sou capaz (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, Diniz & Equipa do Projecto 
AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Actividade 5 -  O que posso e não posso fazer (adapt. Canha & Neves, 2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividade 8  - Eu consigo! 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema: Resolução de Problemas 

Actividade 1 -  Estratégias para lidar com o stress (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, Diniz 
& Equipa do Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
 

 

 

EC2 

EC5 

EC4 



 

 

 

 

 



Actividade 2 -  Lidar com problemas (adapt. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, Diniz & Equipa do 
Projecto AVENTURA SOCIAL, 2009a) 
 

 

 

 

EC1 

EC5 

EC1 

EC1 

EC5 

 
 

 



 

 

 

 

 

EC4 

EC4 

EC3 

EC3 

EC3 

EC3 



Actividade 5 -  Pensar com esperteza (adapt. Canha & Neves, 2008) 
 

Problema Resolução 
  

1. O meu carro não cabe 
na garagem com 
aquela bicicleta ali! Que 
chatice! 
 

 

 

2. Estou com fome, 
mas fui convidado 
para um grande jantar 
às 8 horas! 
 

 

  
3. Vai ao supermercado e 
traz-me algumas 
bananas, duas caixas de 
cereais, vinagre, 
um saco de batatas e três 
frascos de doce 
de… “Espera! Não consigo 
lembrar-me de 
tudo!” 
 

 

 

4. A música está tão alta. 
Não me consigo 
concentrar para fazer o 
trabalho de casa! 
 

 

 

 

 

 



ANEXO G – Exemplos de trabalhos de casa. Os trabalhos de casa afixados na sala. 

 

 

 

 



 

 

 


