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Projeto “Afetos” – 1ºC 

 

Data: 24 de Outubro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº1 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
 Esta sessão do “Afetos” centrou-se essencialmente na apresentação das crianças e na 
produção da capa dos “Afetos” que irá acompanhar as crianças todo o ano letivo.  
 
Após a chegada da Dr.ª Catarina, dirigimo-nos á sala de aula do 1ªC, onde fomos muito 
bem recebidas pelas crianças. Apresentei-me e pedi às crianças que também se 
apresentassem, uma vez que eu não tinha estado presente na 1ª sessão. Foram todas 
muito simpáticas, mas estavam um pouco envergonhadas.  
 
Quando terminou a apresentação passámos à próxima etapa desta sessão, mais 
concretamente à produção da capa dos “Afetos”. Distribuímos, a cada criança, uma folha 
A3 dobrada a meio e colada na parte inferior com fita-cola, para estas colorirem como 
quisessem.  
 
As crianças estiveram concentradas durante a realização da tarefa, no entanto, à medida 
que alguns iam acabando a sua capa, começavam a conversar distraindo os colegas. 
Esta situação provocou alguma agitação na sala de aula, pois o barulho dos colegas que 
conversavam desconcentrava os restantes que ainda trabalhavam.  
 
Acabada esta tarefa, seguiu-se o jogo “tocar numa coisa azul” no ginásio da escola. Este 
jogo consiste em tocar num objeto que tenha a cor enumerada pela técnica que dinamiza 
a atividade. Caso a criança não toque na cor escolhida, sai do jogo e espera que este 
acabe para voltar a jogar. 
 
Quando chegámos ao ginásio, as crianças começaram a correr pelo espaço, de forma 
desordeira e enérgica, sendo necessário falar mais alto para elas nos ouvirem. Apesar da 
confusão e da falta de atenção de alguns, esta atividade gerou grande alegria nas 
crianças, que raras vezes erraram no que era pedido.  
 
No fim, regressámos à sala de aula para realizar a avaliação do comportamento. Para 
esse efeito foi distribuída, a cada criança, uma folha A5 dividida por sessões e com 
carinhas de três cores diferentes, para esta assinalar se o seu comportamento foi bom 
(carinha verde), se foi mais ou menos (carinha amarela) ou se foi mau (carinha 
vermelha).  
 
Após esta tarefa, e para finalizar a sessão, cada criança colocou a sua folha de avaliação 
do comportamento na capa que tinha feito anteriormente e devolveu essa capa à Dr.ª 
Catarina ou a mim para as arrumarmos.  
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Data: 7 de Novembro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº2 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
 Nesta sessão do “Afetos” trabalhou-se o conceito de pensamento e realizou-se o jogo 
“40 maneiras de lá chegar”. 
 
Quando chegámos à sala as crianças estavam a realizar uma ficha de matemática que a 
professora indicou, enquanto esperavam por nós.  
 
Cumprimentámo-nos, falámos um pouco sobre como tinha sido a semana deles e 
distribuímos a capa dos “Afetos” a cada criança. Como estava uma menina que não tinha 
estado presente no dia da realização da capa, fiquei junto dela para a ajudar.   
 
Os restantes alunos começaram a primeira tarefa, perceber o que era o pensamento. A 
Dr.ª Catarina começou por explicar que o pensamento era uma vozinha que existe na 
nossa cabeça e só nós podemos ouvir, que através dele temos ideias e realizamos várias 
coisas. Perguntou depois, se quando dormíamos continuávamos a pensar, e as crianças 
responderam que não pois o cérebro parava juntamente com o resto do corpo. Como se 
gerou alguma confusão sobre como o corpo humano funciona, a Dr.ª Catarina explicou 
como verdadeiramente funciona, que o coração não parava, que continuamos a respirar 
enquanto dormimos, entre outras explicações. Esta matéria suscitou bastante curiosidade 
nas crianças que faziam imensas perguntas e queriam saber mais, ficando um pouco à 
parte o objetivo da atividade que era explicar o que é pensamento. Com a curiosidade 
veio também a distração e a conversa de muitos alunos, havendo mesmo um que, por 
castigo, juntar-se à Dr.ª Catarina à frente da turma.  
 
Após concluída a explicação do que é o pensamento, foi distribuída a cada aluno uma 
folha com um desenho de uma menina e de um menino, que cada um teria que pintar de 
acordo com as instruções. A menina pintava a menina, o menino pintava o menino e cada 
parte do corpo teria de ser pintada de uma cor diferente, neste caso, a cabeça de 
amarelo, o tronco de verde, os membros a castanho, os sentimentos a vermelho (estava 
desenhado um coração no tronco para representar os sentimentos) e os pensamentos a 
azul (representado por uma nuvem que pairava sobre a cabeça). Desta forma reforça-se 
a ideia de que os pensamentos estão na nossa cabeça e os sentimentos no nosso 
coração. Os alunos preencheram a ficha sem dificuldade. 
 
Acabada esta tarefa, seguiu-se o jogo “40 maneiras de lá chegar” no ginásio da escola. 
Este jogo consiste em andar à volta do círculo formado pelos alunos, sendo que cada 
aluno terá que andar de uma forma diferente dos demais. No geral, as crianças aderiram 
muito bem à tarefa, mas existiram crianças que tiveram alguma dificuldade em pensar na 
forma como iam andar, mostrando-se igualmente inibidas em realizar a tarefa para os 
colegas. Para não deixar essas crianças de parte na realização da tarefa, no fim 
juntaram-se todos e fizeram os movimentos de vários instrumentos como se fosse uma 
orquestra, ainda um pouco inibidos mas alegres.  
 
No fim, regressámos à sala de aula para realizar a avaliação do comportamento, na folha 
que cada um possui na sua capa.  
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Após esta tarefa, e para finalizar a sessão, cada criança colocou a sua folha de avaliação 
do comportamento na capa e devolveu essa capa à Dr.ª Catarina, ou a mim, para a 
arrumarmos.  
 

Data: 14 de Novembro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº3 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão dos “Afetos” realizou-se o cartaz dos sentimentos e dos pensamentos.  
 
Como de costume, ao chegarmos à sala para mais uma sessão dos “Afetos”, 
cumprimentámos os alunos, falámos um pouco sobre como tinha sido a semana deles e 
distribuímos a capa dos “Afetos” a cada um.  
 
Demos depois início à atividade da sessão, o cartaz dos sentimentos e dos pensamentos. 
Para isso foi utilizada uma cartolina com o desenho de um coração e de uma nuvem. 
Dentro do coração estava escrito sentimentos e dentro da nuvem estava escrito 
pensamentos. Esta atividade consistia em ler algumas frases que os alunos teriam que 
identificar como sendo um pensamento ou um sentimento para depois colarem no 
desenho correto. Para isso formámos pequenos de trabalho e fizemos uma revisão do 
que são sentimentos e pensamentos. A maioria ainda se lembrava do que cada um 
significava, existiram alguns que se confundiram.  
 
Após este momento, demos inicio à leitura das frases que, cada grupo na sua vez, teria 
que identificar. A atividade no geral correu bem, os alunos conseguiram identificar à 
primeira a maioria das frases, apesar de existirem alguns erros por parte de alunos mais 
desatentos. Creio que aprenderam mais alguns sentimentos, sabendo diferenciá-los do 
que são pensamentos, mas acredito que se voltarmos a fazer esta atividade alguns dos 
erros cometidos irão reaparecer, devido à falta de atenção de alguns alunos.  
 
Após esta tarefa, e para finalizar a sessão, cada criança realizou a avaliação do seu 
comportamento na ficha para esse efeito, arrumando de seguida a capa. 
 
 
Data: 21 de Novembro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº4 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
 Nesta sessão do “Afetos” estava prevista a visualização de um filme sobre os 
sentimentos que, devido a problemas técnicos, não se concretizou.  
 
A alternativa encontrada foi jogar o “Quem falou?”. Este jogo é normalmente usado com o 
3º ano, mas como é fácil e divertido, torna-se adaptável a crianças de diferentes idades.  
 
No ginásio da escola, formou-se um círculo com as crianças e ao acaso escolheu-se uma 
para ficar vendada. Depois, das restantes crianças, foi escolhida uma para dizer de uma 
forma original e diferente da sua voz a frase “quem falou?”. A criança vendada teria então 
que adivinhar quem falou, dizendo o seu nome, num máximo de três tentativas.  
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Neste jogo as crianças mostraram-se muito excitadas e pouco concentradas, 
demonstrando ter pouca criatividade na forma como alternavam a sua voz para entoarem 
a frase. Este jogo não teve grande aderência por parte das crianças, mostrando assim, tal 
como consta no manual do “Afetos”, que este é indicado para crianças com idades 
superiores. 
 
 Acredito, no entanto, que a fraca aderência das crianças e a sua excitabilidade seja 
resultado do início atribulado da sessão, em que andámos de sala em sala em busca de 
um equipamento eletrónico que permitisse a visualização do filme.  
 
Após esta tarefa seguimos para a sala de aula e, para finalizar a sessão, cada criança 
realizou a avaliação do seu comportamento na ficha para esse efeito, arrumando de 
seguida a capa. 
 
 
Data: 28 de Novembro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº5 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão do “Afetos” realizou-se a atividade “Telegrama”, que consiste em expressar 
um elogio a um colega através do desenho. 
 
Após os rituais iniciais presentes em todas as sessões, a Dr.ª Catarina fez uma pequena 
revisão do que é o elogio. Muitas crianças sabiam que o elogio é dizer algo de bom sobre 
alguém, no entanto quando questionadas a dizer algo bom sobre um colega 
demonstraram ter uma grande dificuldade em expressar um aspeto positivo desse 
colega.  
 
Após esta revisão, a turma foi dividida em pares e a cada criança foi distribuída uma folha 
A4 branca. Nessa folha a criança teria que desenhar um elogio para o seu colega, e vice-
versa, explicando posteriormente o que ele significava.  
 
Como se formaram algumas duplas em que as crianças não eram muito próximas, houve 
alguma dificuldade da parte destas em saber o que desenhar, em dizer uma coisa boa 
sobre o colega, havendo mesmo algumas que não desenharam nada, a não ser no fim da 
sessão e muito contrariadas.  
 
A maioria dos desenhos prendia-se com o que acontece na hora do recreio, ou com 
jogos, sendo que o elogio mais dado foi “é um bom companheiro de jogos”, entre outros 
como “é gira”, “é simpático” e “é um bom jogador”. 
 
No geral, creio que a atividade correu bem, no entanto, as crianças demonstraram 
algumas dificuldades na expressão do elogio e na compreensão do que seria um elogio 
no seu conteúdo.  
Para finalizar a sessão, cada criança realizou a avaliação do seu comportamento na ficha 
para esse efeito, arrumando de seguida a capa. 
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Data: 5 de Dezembro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº6 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Esta foi a última sessão dos “Afetos” do 1º período. Nesta sessão realizámos a avaliação 
do comportamento ao longo do período, falámos sobre a atividade de natal e realizámos 
o “Jogo da Minhoca” com a turma do 1ºA. 
 
Após o diálogo inicial, distribui a cada criança a folha com a avaliação do comportamento 
ao longo do período. Esta folha tinha algumas afirmações às quais as crianças teriam que 
responder sim, não ou mais ou menos. Li então essas afirmações, e à medida que ia 
lendo as crianças iam respondendo. Notei que algumas tinham alguma dificuldade em 
lembrar se tinham cumprido o que estava escrito, como por exemplo “obedeci sempre à 
professora”, e outras estavam a responder a tudo sim quando durante as sessões não 
tinha tido esse o comportamento demonstrado. 
 
Após a avaliação, a Dr.ª Catarina distribuiu às crianças um papel para elas entregarem 
aos pais, que falava sobre a atividade de natal, em que as crianças teriam que trazer um 
desenho, uma receita de natal, ou algo que fizessem com os pais no natal e o convite 
para os pais estarem presentes no lanche de natal dos “Afetos”. Muitos disseram logo 
que os pais não poderiam vir e a Dr.ª Catarina disse então que se eles não pudessem 
podia vir o irmão, os avós, ou outra pessoa com quem passassem o natal. 
 
Acabada esta tarefa fomos para o recreio fazer o jogo com a turma do 1ºA. Para dar 
início ao jogo as crianças sentaram-se, por turmas, em filas no chão. O jogo consistia em 
passar a bola por cima da cabeça para o colega de trás, até que esta chegasse ao último 
da fila, que por sua vez teria que correr para o início da fila e começar a passar a bola 
novamente até que a criança que tinha começado à frente da fila chegasse novamente a 
esse lugar. Ganhava quem acabasse mais rápido a “minhoca”. Durante todo o jogo as 
crianças mostraram grande motivação e competição, embora houvesse algumas que não 
se importaram minimamente com o jogo, dizendo mesmo no fim que não gostaram nada. 
A equipa vencedora foi a turma do 1ºC, mas a turma do 1ºA não se mostrou nada triste 
por não ter ganho, já que como disseram o que importa é jogar.  
 
No final do jogo as crianças voltaram para a sala e para finalizar a sessão, cada criança 
realizou a avaliação do seu comportamento na sessão. 
 
 
Data: 9 de Janeiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº7 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Esta foi a primeira sessão dos afetos após as férias do natal. Os alunos mostraram-se 
bastante contentes por iniciarem, após tanto tempo sem afetos, as atividades.  
 
Após o diálogo inicial, de perguntarmos como correu o natal e a passagem de ano 
passámos à tarefa desta sessão, a apresentação da tabela dos sentimentos.  
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Nessa tabela são apresentados 13 sentimentos, o culpado, o apaixonado, o invejoso, o 
amigo, o arrependido, o amuado, o triste, o assustado, o carinhoso, o sozinho, o feliz, o 
envergonhado e o zangado. Para cada sentimento existe uma frase exemplo, para que 
as crianças compreendam melhor o que é esse sentimento. A maioria das crianças soube 
identificar os sentimentos e o que eles representam sem grande dificuldade, durante a 
apresentação da tabela.  
 
Depois da tabela jogámos ao jogo dos sentimentos, que consistia em colocar os cartões 
com esses 13 sentimentos num saco, sendo que de seguida cada criança, na sua vez, 
teria que tirar um desses cartões e conforme o sentimento que saísse teria que enumerar 
uma situação onde se tivesse sentido assim.  
Foi mais difícil esta atividade, pois as crianças não sabiam o que dizer, ora por vergonha, 
ora por não se lembrarem. Apenas o F. tinha sempre resposta para os sentimentos que 
iam saindo, pois quando um colega não respondia ele respondia sempre pelo outro.  
 
Não conseguimos terminar este jogo por falta de tempo, tendo ficado para a próxima 
sessão 4 sentimentos.  
 
Para finalizar a sessão os alunos fizeram a avaliação do comportamento e arrumaram as 
capas dos afetos. 
 
 
Data: 16 de Janeiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº8 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão começamos por rever a tabela dos sentimentos que apresentámos na 
sessão anterior. Após dividir a turma em grupos, distribuiu-se a cada um uma tabela com 
os 13 sentimentos, e após falarmos sobre os mesmos, acabámos o jogo que tínhamos 
iniciado na sessão anterior.  
 
De seguida passámos à segunda atividade, ainda com recurso á tabela que cada grupo 
tinha. Desta vez, o objetivo do jogo era mimar os sentimentos, isto é, a cada aluno, na 
sua vez, era distribuído um sentimento que ele teria que expressar através da mímica, 
para que os colegas adivinhassem o que era. Foi muito difícil para alguns alunos 
realizarem esta tarefa pois mostravam-se bastante inibidos perante a turma, 
principalmente nos sentimentos de apaixonado e carinhoso. Muitos riam-se, de forma 
descontextualizada, mostrando algum nervosismo e alguma vergonha. O F., por exemplo, 
ora mostrava-se inibido, ora muito eufórico. 
 
A última atividade foi o jogo “os animais”, que realizámos no ginásio da escola. Dividimos 
a turma em duas equipas e a cada elemento foi atribuído um animal para eles imitarem, a 
única condicionante é que os animais de cada grupo teriam que ser iguais para que 
depois, quando eles começassem a imitá-los, conseguissem achar o par na outra equipa. 
No geral, esta atividade correu bem, as crianças mostraram-se participativas e animadas. 
No entanto, o V., a C. e a AC. não conseguiram imitar o animal que lhes calhou pois 
mostraram-se envergonhados e bastante acanhados durante todo o jogo. 
 
Após a dinâmica no ginásio voltámos para a sala e para finalizar a sessão os alunos 
fizeram a avaliação do comportamento e arrumaram as capas dos afetos. 
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Data: 23 de Janeiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº9 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
 
A atividade desta sessão foi o visionamento do filme “Animais e Amigos – Um cruzeiro 
inesquecível”.  
 
As crianças há muito tempo que nos pediam para ver um filme, por isso ficaram muito 
contentes quando souberam que iriam ver o filme.  
 
Durante o visionamento do mesmo, mostraram-se concentradas e sossegadas.  
Quando acabou o filme, a Dr.ª Catarina começou a fazer algumas perguntas sobre o que 
viram, mas as crianças rapidamente dispersaram e começaram a falar com os colegas, a 
escrever ou desenhar nas mesas, interrompendo constantemente a Dr.ª Catarina. Até a 
simples resposta “o filme era sobre a amizade” foi difícil de conseguir por parte das 
crianças, nenhuma sabia dizer sobre o que era o filme, sendo que só passadas algumas 
tentativas de os manter concentrados e quietos é que o R. respondeu a esta simples 
questão.  
 
A professora teve que intervir, visto as crianças continuarem muito agitadas, 
comportamento que, segundo a professora, tem sido constante nos últimos tempos.  
 
Para finalizar a sessão realizou-se a avaliação do comportamento. 
 
 
Data: 30 de Janeiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº10 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão realizou-se a banda desenhada da “História do Félix”.  
 
Inicialmente falámos um pouco com as crianças sobre o que tínhamos feito na sessão 
anterior e muitas delas não se recordavam do tema que pretendíamos abordar com o 
filme “Animais e Amigos- Um Cruzeiro Inesquecível”. Foi o R., tal como na sessão 
anterior, que disse o tema, referindo que era sobre a amizade. O R. explicou ainda 
algumas situações do filme em que era possível perceber a amizade entre os animais, 
levando os outros colegas a participar e a falar sobre o filme, enumerando outras tantas 
situações.  
 
De seguida passámos à atividade da sessão. O objetivo era que as crianças, depois de 
eu ler a história, desenhassem uma banda desenhada, numa folha A4 com 6 quadrados, 
com os momentos chave da história.  
 
Esta mostrou ser uma tarefa complicada para a grande maioria das crianças, pois não 
conseguiram reproduzir os vários momentos mais importantes, fazendo desenhos iguais 
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nos diferentes quadrados, apesar de se ter lido várias vezes a história e de se ter referido 
os momentos que deviam desenhar. Para além da dificuldade em reter os aspetos 
importantes de uma história, existiram crianças com desenhos muito pobres, como o F., o 
T. e a L., quer na construção das personagens quer no uso de cor e de elementos 
decorativos. Apesar destas dificuldades houve bons trabalhos como o do B. e o do R. 
 
Para finalizar a sessão realizámos a avaliação do comportamento. Só os que não 
acabaram a banda desenhada tiveram amarelo e os restantes tiveram verde. 
 
 
Data: 6 de Fevereiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº11 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
O tema desta sessão foi o comportamento e para o abordar visualizámos o filme “Não te 
metas em sarilhos”.  
 
Como é habitual, chegámos à sala de aula e falámos com as crianças sobre o que 
iriamos fazer nesta sessão. Quando dissemos que iam ver um filme, as crianças ficaram 
felicíssimas e muito agitadas. Após esta conversa inicial seguimos então para a biblioteca 
para vermos o filme.  
 
Durante o filme as crianças estiveram atentas, concentradas e calmas, mas assim que 
este acabou começaram a falar todas ao mesmo tempo, deitaram-se no chão, não 
ouvindo o que a Dr.ª Catarina estava a dizer.  
 
Após o filme voltámos para a sala de aula para realizarmos uma ficha. Nessa ficha as 
crianças tinham 2 quadrados, num deles teriam que desenhar as consequências se 
alguém copiasse o teste pelo colega e fosse descoberto, noutro as consequências se 
alguém tivesse pensado copiar o teste mas depois não o fizesse.  
A maioria das crianças desenhou a situação mas não a consequência, apenas o F. e a J., 
que desenharam a professora a censurar o menino e a dar um castigo, perceberam qual 
era o objetivo da atividade.  
 
Durante a atividade as crianças mostraram-se muito agitadas, faladoras e pouco 
concentradas no que estavam a fazer. Levantavam-se frequentemente para falar com os 
colegas, mesmo sem terem acabado os desenhos, o que obrigou a professora a intervir e 
a avisá-los que se continuassem a comportar-se assim não iriam ter intervalo durante um 
mês. Ficaram muito quietos e pediram desculpa, a mim e à Dr.ª Catarina, pelo 
comportamento demonstrado durante toda a sessão.  
 
Para finalizar a sessão as crianças arrumaram os seus desenhos na capa dos afetos e 
preencheram a avaliação do comportamento.  
 
 
Data: 13 de Fevereiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº12 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
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Nesta sessão, que veio na continuidade da sessão anterior onde foi abordado o 
comportamento, realizou-se uma ficha do bom comportamento e do mau comportamento.  
 
Após a chegada à sala de aula explicámos às crianças o que elas iriam fazer. Para tal 
teríamos que as dividir em equipas. Cada equipa teria que escolher o seu nome e o chefe 
para responder pela mesma.  
A cada equipa foram distribuídas duas folhas, uma verde e uma vermelha, que 
correspondiam respetivamente ao bom comportamento e ao mau comportamento. 
Juntamente com essas folhas foram fornecidas 12 imagens relacionadas com as 12 
frases que a Dr.ª Catarina iria ler. O que as crianças teriam que fazer era, após a leitura 
da frase, decidir qual a imagem que lhe correspondia e a que tipo de comportamento 
dizia respeito, colando essa mesma imagem na folha correta.  
 
No geral, as crianças estiveram agitadas sendo constante a chamada de atenção, não se 
calando mesmo após a Dr.ª Catarina ter feito um momento de silêncio à espera que elas 
se acalmassem. Fora a agitação e o desrespeito pela Dr.ª Catarina, por mim e pelas 
regras da sala de aula, as crianças conseguiram com muita facilidade encontrar as 
correspondências corretas. Apenas o T. precisou de mais ajuda da equipa para pensar 
sobre a frase e identificar a imagem. 
 
Após a correção das fichas, realizámos a avaliação do comportamento e arrumámos as 
capas, despedindo-nos de seguida das crianças. 
 

 

Data: 27 de Fevereiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº13 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão a Dr.ª Catarina planeou fazer apenas dinâmicas de grupo, mais 
precisamente a “Bom dia como está?”, o “Sorriso Milionário” e a dinâmica “Estações”. 
 
Após a nossa chegada à sala de aula fomos informadas que a M. fazia anos e por isso 
cantámos os parabéns juntamente com a turma. De seguida explicámos o que iriam 
fazer, o que os deixou bastante animados e agitados, e dirigimo-nos para o recreio.  
 
A primeira dinâmica foi o “Sorriso Milionário”. Nesta dinâmica foram distribuídas a cada 
criança 5 bolinhas amarelas, que serviriam como moedas, e o que elas tinham que fazer 
era andar pelo espaço e quando ouvissem a palavra pares tinham que se colocar frente a 
frente com um colega e tentar fazê-lo rir. Caso alguém se risse teria que dar uma dessas 
bolinhas ao colega que o fez rir. Foi uma dinâmica algo confusa, no início principalmente, 
mas que trouxe grande satisfação e alegria às crianças. Algumas delas foram acusadas 
de batotice, porque se viravam ou fechavam os olhos para não ver as caretas dos 
colegas, pois assim não iriam rir. Outras ficaram chateadas por terem perdido todas as 
bolinhas e houve uma, a J. que ficava sempre sozinha porque ninguém se dirigia a ela, 
sendo necessário chamar sempre a atenção dos colegas para ela, que embora não tenha 
sido escolhida não mostrava qualquer mágoa ou tristeza por isso. Para nos 
organizarmos, sentámos as crianças segundo o número de bolinhas que elas tinham o 
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que deu para perceber que o vencedor foi o F. e que o P. foi o único que ficou sem 
bolinhas. 
 
Passámos então à segunda dinâmica, a “Estações”. Nesta dinâmica as crianças 
sentaram-se em círculo e distribuiu-se a cada uma um cartão com uma cor, havendo dois 
por cada cor. O que teriam que fazer era trocar de lugar quando disséssemos um 
conjunto de cores, por exemplo, pedíamos para que o verde, o laranja e o azul trocassem 
de lugar, e elas teriam que ser o mais rápidas possível e não podiam sentar-se no 
mesmo sítio nem inventar novos lugares. Antes de começarmos tivemos que dizer as 
cores dos cartões a cada criança, porque não tinham grande qualidade e algumas não 
conseguiram identificar a cor que tinham. No geral, esta dinâmica não correu bem porque 
as crianças não se lembraram dos lugares que ficavam vagos e não prestaram atenção 
às cores que dizíamos porque estavam distraídas e muito conversadoras. Acabou-se 
esta dinâmica e passámos à última.  
 
Na dinâmica “Bom dia com está?”, as crianças teriam que estar em pé, de mãos dadas e 
em roda, e no centro teria que estar outra com os olhos vendados. As crianças que 
estavam na roda teriam que andar em volta do colega vendado e quando este dissesse 
para elas teriam que ficar quietas para que o colega apontasse para uma delas. A 
selecionada teria que dizer bom dia com está, distorcendo a sua voz. Esta foi uma 
dinâmica que gerou alguma confusão pois as crianças ora não rodavam ora metiam-se à 
frente para serem selecionadas, mas foi fácil pois a criança vendada conseguiu sempre 
identificar o colega que falava, muito devido ao facto de elas não distorcerem a voz, 
apesar da nossa insistência para que isso acontecesse. Quando demos por terminada a 
dinâmica, algumas crianças ficaram chateadas porque não foram escolhidas para falar 
nem para irem ao meio para serem vendadas, mas não havia mais tempo para isso.  
 
Voltámos à sala de aula e como já tinha tocado para o lanche deixámos a avaliação da 
sessão para a próxima semana. No entanto, antes que fossemos embora, a M. trouxe um 
bolo de anos, para que nós cantássemos novamente os parabéns e comêssemos uma 
fatia de bolo.  
Finalizado este pequeno lanche, despedimo-nos das crianças e viemos embora.  
 
 
Data: 5 de Março de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº14 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão ouvimos a fábula de La Fontaine “O Lobo e o Cordeiro” e realizámos um 
desenho sobre a mesma.  
 
Após os cumprimentos habituais passámos à atividade da sessão. A Dr.ª Catarina ligou o 
rádio e colocou o cd da fábula para as crianças ouvirem. Durante a fábula as crianças 
estiveram muito conversadoras e completamente distraídas, ao ponto de não saberem no 
fim se o lobo comeu o cordeiro ou não. Para além da fábula, o cd incluía umas músicas 
alusivas ao lobo e ao cordeiro que as crianças adoraram e dançaram, especialmente a 
música dedicada ao lobo que era mais alegre.  
Como as crianças não compreenderam a história eu tive que lê-la para todos bem 
devagar para que desta vez compreendessem todos os aspetos. Quando acabei de ler a 
fábula, as crianças referiram que o fim da história era muito triste porque o lobo comeu o 
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cordeiro, algo que não tinham percebido antes devido ao barulho que fizeram. Finalizada 
a leitura fizemos uma reflexão sobre a história e a sua moral, explicando que às vezes a 
força ganha às palavras, embora isso não seja o desejável. Algumas das crianças, 
sobretudo o F. e o R. reforçaram a ideia de que às vezes andavam à bulha porque os 
alunos mais velhos se metiam com eles e que não adiantava conversar com eles, mas no 
geral todas disseram e compreenderam que é importante falar e que temos que resolver 
os nossos problemas usando as palavras e não a nossa força. 
Acabada a reflexão foi pedido às crianças que realizassem um desenho da personagem 
que mais gostaram. A grande maioria desenhou as duas personagens, não optando por 
nenhuma, mas quem optou preferiu o lobo ao cordeiro porque este é mais forte ou 
simplesmente porque “venceu” na história. O cordeiro foi escolhido maioritariamente 
pelas raparigas e o lobo pelos rapazes, o que pode estar ligado à maior sensibilidade que 
as raparigas geralmente têm. 
Após pintarem os desenhos, distribuímos as capas dos afetos às crianças para que 
pudessem realizar a avaliação do comportamento desta sessão e da anterior, 
recolhendo-as de seguida, dando por finalizada a sessão com as devidas despedidas.  
 
 
Data: 12 de Março de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº15 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
A atividade desta sessão foi o Jardim do Afetos.  
 
Após a nossa chegada à sala de aula, as crianças que estavam a terminar um exercício 
de matemática, cumprimentaram-nos e começaram a arrumar os livros, para que 
pudéssemos iniciar a nossa sessão.  
A Dr.ª Catarina, antes de preenchermos a cartolina, começou por explicar o que é a 
solidariedade, visto as crianças não conhecerem o conceito, dando exemplos de 
situações em que somos solidários, situações em que fazemos algo sem receber nada 
em troca. As crianças ficaram muito excitadas e todas queriam dizer alguma coisa, desde 
quando ajudaram os pais até quando fizeram algo pelos amigos, entre outras coisas. 
Finda esta parte, a Dr.ª Catarina explicou às crianças que na cartolina, que simbolizaria o 
jardim dos afetos, havia vários caules de flores, sem corola, que elas iriam completar com 
um desenho, feito num quadradinho de cartolina, que retratasse uma situação em que 
elas tivessem sido solidárias, fazendo assim a flor da solidariedade.  
As crianças compreenderam muito bem a atividade e o conceito de solidariedade, 
conseguindo realizar, sem dificuldade, esta tarefa. A maioria desenhou-se a ajudar os 
pais a pôr a mesa, a carregar os sacos das compras, a arrumar a casa e a estender a 
roupa. No entanto, houve desenhos mais específicos como o do R. que desenhou a irmã 
numa piscina e ele a salvá-la de se afogar, o Ri. que desenhou algo parecido mas na 
praia e com um primo e o V. que retratou a situação de ter ajudado um senhor a apanhar 
do chão o dinheiro que tinha deixado cair. 
Importa salientar que as crianças conseguiram explicar, em frente da turma, as situações 
desenhadas sem qualquer dificuldade, à exceção da AC. que não conseguiu dizer uma 
única palavra, a não ser ao meu ouvido, demonstrando uma grande inibição perante os 
colegas.  
Com o desenrolar da atividade as crianças foram ficando mais agitadas e conversadoras, 
sendo necessário chamar a atenção delas para que se calassem de forma a escutarem o 
que os colegas queriam dizer.  
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Após a finalização da cartolina, distribuíram-se as capas dos afetos e as crianças 
realizaram a avaliação do seu comportamento, recolhendo e arrumando as capas de 
seguida. Ainda antes de irmos embora cantámos os parabéns ao F., que tinha feito anos 
no dia anterior, e despedimo-nos de todas as crianças. 
 
 
Data: 19 de Março de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº16 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
 
Nesta sessão apenas estive presente na segunda metade pois tive que organizar, 
juntamente com a Dr.ª Patrícia, a atividade de Páscoa dos 4ºs anos das escolas E.B.1 
d’Os moinhos do Restelo e E.B.1 de Caselas.  
 
Quando cheguei à sala de aula, as crianças já estavam divididas em grupo e prontas 
para começarem a atividade do puzzle da Páscoa. A Dr.ª Catarina tinha várias frases que 
representavam os sentimentos abordados durante o período e o que as crianças teriam 
que fazer era identificar esses sentimentos. Cada vez que acertassem recebiam uma 
peça do puzzle, ganhando a atividade quem completasse o puzzle de 4 peças em 
primeiro lugar. Foi uma atividade engraçada, onde as crianças se divertiram mas também 
foi complicado terminá-la pois as crianças à medida que iam acabando começavam a 
fazer barulho, distraindo as restantes, o que dificultava a compreensão da frase e 
consequentemente a identificação correta do sentimento. Houve frases que as crianças 
não conseguiram mesmo adivinhar, em que repetiam as respostas apesar da Dr.ª 
Catarina dizer que não estavam certas, mostrando assim a falta de atenção com que 
estavam. 
Quando todos os grupos terminaram o seu puzzle, a Dr.ª Catarina falou um pouco sobre 
o que tinham sido as sessões dos afetos durante esse período e desejou a todos umas 
ótimas férias da Páscoa.   
Para finalizar a sessão, mandámos todos fecharem os olhos porque, como se portaram 
bem, iriam ter uma surpresa de Páscoa. Assim, quando já estavam todos quietos e de 
olhos fechados, distribuí a cada criança 3 ovinhos de chocolate como prenda de Páscoa. 
Quando abriram os olhos ficaram todos muito contentes e agradeceram os ovinhos, 
começando logo a comê-los.  
Após esta euforia com os ovinhos, despedimo-nos das crianças e da professora 
desejando a todos uma boa Páscoa.  
 
Data: 16 de Abril de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº17 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão realizámos o desenho da família.  
 
Após a nossa chegada, e dos cumprimentos habituais, começamos por falar sobre as 
férias das crianças. Todas elas puderam dizer o que tinham feito, desde ficarem em casa, 
ir à praia, passear com os avós, todas disseram que se divertiram e que queriam mais 
férias.  
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Terminada a nossa conversa inicial começamos a atividade prevista para esta sessão.  
Explicámos às crianças que teriam que desenhar a família numa folha que íamos 
distribuir, e depois teriam que apresentar esse desenho à turma.  
No geral, as crianças conseguiram desenhar a família sem dificuldade. Algumas incluíram 
os animais de estimação, outras desenharam a família mais próxima e houve algumas 
que desenharam até os tios, os primos e os padrinhos. Durante a atividade as crianças 
estiveram concentradas e participativas e cumpriram os objetivos da tarefa. O F. esteve 
sempre muito agitado e não queria fazer o desenho, só com muita insistência consegui 
que ele realizasse a tarefa.  
Nem todas as crianças conseguiram apresentar o desenho para a turma ficando as 
apresentações que faltaram para a próxima sessão.  
 
Antes de sairmos, realizámos a avaliação do comportamento com as crianças e 
despedimo-nos delas.  
 
 
Data: 23 de Abril de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº18 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão a Dr.ª Catarina não esteve presente sendo que a sessão foi dada apenas 
por mim.  
 
Quando cheguei à sala de aula a primeira pergunta das crianças foi onde estava a Dr.ª 
Catarina. Expliquei-lhes que a Dr.ª estava numa reunião e que viria à sessão assim que 
pudesse. Depois dos cumprimentos habituais demos então continuação à apresentação 
dos desenhos da família.  
Tal como na sessão anterior, algumas crianças desenharam a família nuclear e outras 
desenharam a família toda. Todos os desenhos estavam percetíveis e as crianças 
mostraram-se bastante confortáveis por apresentarem os seus desenhos aos colegas e 
por defender o que tinham feito. Não houve nenhuma criança que não conseguisse falar 
devido à vergonha de se expor aos colegas.  
 
Finalizada a apresentação dos últimos desenhos passámos à árvore genealógica. 
Perguntei primeiro às crianças se sabiam o que era uma árvore genealógica e todas me 
responderam que sim pois já tinham aprendido isso no 1º período. Pedi então para me 
dizerem o que era e sem dificuldades explicaram que era a árvore que continha os 
diferentes elementos da família, desde os mais velhos aos mais novos. Como elas 
perceberam bem do que se tratava comecei a explicar-lhes o que tinham que fazer. Na 
árvore tinham vários quadrados, para os avós maternos e paternos, para os pais e para 
elas, e o que tinham que fazer era desenhar nesses quadrados a cara da pessoa a quem 
esse se referia.  
Esta atividade provocou alguma confusão e agitação pois algumas crianças disseram 
nunca terem conhecido os avós, ou só os tinham visto em fotografias. Para os acalmar 
disse para que imaginassem como seriam os avós tendo em conta que nós somos 
parecidos aos nossos pais e que eles também são parecidos aos pais deles. Assim iriam 
imaginar qual a cor do cabelo, a cor dos olhos, se usavam óculos, entre outros aspetos.  
No geral a atividade correu bem, as crianças conseguiram desenhar a família que era 
pedida na árvore, atendendo a pormenores como a cor dos olhos e a cor do cabelo.  
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Depois de terminada esta tarefa, falámos sobre os costumes da família, o que fazem 
habitualmente com os pais e com os avós ou tios. A maioria disse que ia de férias em 
família para a terra dos avós, que passeava aos sábados com os pais pelo parque, que 
jogavam futebol com os avós, entre outras coisas. O B. disse que o que fazia 
habitualmente com os pais era jantar e, apesar de ser na brincadeira, achei curioso ele 
referir esse aspeto da vida diária pois, pela forma como falou, quase parece que esse é o 
único momento que tem com os pais.  
 
Terminada a nossa conversa, distribui as capas para fazerem a avaliação do 
comportamento. Finda esta avaliação, recolhi as capas e despedi-me das crianças até á 
próxima sessão.  
 
 
Data: 30 de Abril de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº19 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Todas as crianças estiveram presentes nesta sessão. A Dr.ª Catarina decidiu dedicar 
esta sessão às dinâmicas de grupo, mais concretamente aos jogos “Pio Pio”, “Cola” e “A 
Troca”. 
 
Aquando a nossa chegada, as crianças ainda estavam a terminar o teste que a 
professora lhes tinha dado. Tivemos então que esperar que as crianças terminassem 
para iniciarmos as nossas dinâmicas. Após todas as crianças estarem livres, a Dr.ª 
Catarina explicou-lhes que íamos fazer alguns jogos e para isso teríamos que ir para o 
recreio. Organizámos as crianças e fomos para a rua.  
 
A primeira dinâmica foi o “Pio Pio”. Nesta as crianças teriam que estar sentadas em 
círculo e uma delas seria escolhida para ser vendada e ficar no centro do círculo com 
uma colher de pau. Quando disséssemos que era pa começar a crianças teria que andar 
e quando encontrasse um colega teria que lhe bater devagarinho com a colher na 
cabeça. Foi muito giro, apesar da agitação e da permanente chamada de atenção, as 
crianças conseguiram inventar novas vozes para que o colega não acertasse e 
conseguiram respeitar as regras do jogo, como não magoarem os colegas com a colher.  
 
A segunda dinâmica foi “A Troca”. Nesta as crianças teriam quer trocar uma peça de 
roupa ou um acessório entre elas, e o colega que estava vendado, após ter decorado o 
que cada um tinha vestido, teria que identificar os objetos trocados. Esta atividade foi 
realizada apenas duas vezes pois as crianças não cumpriram as regras mudando de 
peças mesmo sem nós o termos dito, estando sempre desatentas e completamente 
alheias ao que se estava a passar. A L. amuou porque foi chamada à atenção, pois 
queria mudar de ténis sem lhe termos dito nada, e foi-se sentar no banco por vontade 
própria. Falei com ela e disse-lhe que se quisesse fazer a próxima atividade teria que se 
juntar ao grupo e foi o que fez.  
 
A terceira atividade foi a “Cola”. Esta tem por base as regras do jogo da apanhada com o 
acréscimo de que quando alguém é apanhado em vez de ficar parado passa a ser este a 
apanhar e terá que colocar uma mão na parte do corpo onde foi apanhado, ficando 
apenas com uma mão para apanhar os colegas. As crianças adoraram, sendo esta a 
atividade que melhor correu das três que efetuámos, conseguiram cumprir as regras e 
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respeitaram os colegas e monitoras. Após esta atividade regressámos à sala de aula 
para realizar a avaliação do comportamento.  
Quando chegámos à sala, foram distribuídas as capas e foi realizada a avaliação do 
comportamento, finda a qual, recolhemos as capas e despedimo-nos das crianças até á 
próxima sessão.  
 
 
Data: 7 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC  
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Neste dia não houve sessão pois as crianças estiveram presentes numa outra atividade 
extra-curricular.  
Apenas foi possível entregar os convites para os avós comparecerem, pelo menos os que 
puderem, no lanche previsto para o dia 14 de Maio.  
 
Data: 14 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº20 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Esta sessão juntou a nossa turma e a turma do 1ºA, que estava com a Dr.ª Ana Morato e 
com a Lígia, e foi dedicada aos avós.  
Dos avós que foram convidados apenas estiveram presentes 17, os suficientes para 
proporcionarem uma tarde diferente e alegre às crianças e às monitoras.  
 
Assim que chegámos, montámos o material para a apresentação em power point de 
imagens referentes à escola dos anos 50/60, arranjámos as mesas para o lanche e 
reunimos as duas turmas no hall de entrada das salas. Há medida que os avós iam 
chegando, sentavam-se ao pé de nós.  
 
A Dr.ª Ana deu início à sessão depois de estarmos todos, começando por explicar que os 
avós tinham sido convidados para partilharem as suas experiências, enquanto 
estudantes, com os seus netos. Muitos dos avós vinham preparados com materiais que 
usavam no seu tempo de estudantes, com histórias engraçadas desses tempos e com 
muita vontade de partilharem um pouco da sua vida, desde as dificuldades vividas 
economicamente até às brincadeiras e castigos que tiveram na escola.  
Esta conversa foi muito enriquecedora, não só para as crianças como para todas nós. Os 
avós adoraram estar presentes e ficaram felizes por puderem contribuir com as suas 
histórias. As crianças também gostaram muito de ver, e tocar, os materiais que os avós 
levaram, e de ouvir o que eles tinham para dizer.  
 
Terminada a partilha seguiu-se um pequeno lanche, com alguns bolos e sumos 
fornecidos pela Junta de Freguesia de São Francisco Xavier e outros dados pelos avós. 
 
No fim do lanche, os avós começaram a despedir-se de nós, as crianças foram para as 
AEC’S e nós ficámos a arrumar o material, terminando assim a nossa sessão.  
 
Data: 21 de Maio de 2012 
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Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº21 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Esta sessão foi dedicada à realização de dinâmicas de grupo, mais concretamente à 
dinâmica “Empadão de galinha”, à dinâmica “Zip Zap” e à relaxação do “Robot 
estragado”. 
 
Após a nossa chegada, e dos cumprimentos habituais, explicámos às crianças que íamos 
fazer algumas dinâmicas no espaço do recreio, mas caso elas se portassem mal e não 
obedecessem às regras voltaríamos para a sala.  
Depois desta conversa, organizámos as crianças e fomos para o recreio.  
 
A primeira dinâmica foi a “Empadão de galinha”. Nesta dinâmica as crianças teriam que 
realizar alguns movimentos de acordo com a palavra que dizíamos. Por exemplo, se 
disséssemos “empadão de galinha” as crianças teriam que correr à sua vontade, se 
disséssemos “ervilha” elas tinham que se enrolar, se disséssemos “esparguete” elas 
tinham que esticar os braços acima da cabeça e abanar o corpo, e assim continuamente. 
Quando erravam o movimento saiam do jogo. As crianças gostaram bastante desta 
dinâmica, mostraram estar motivadas e empenhadas em conseguirem manter-se o maior 
tempo possível em jogo, tendo demonstrado boa capacidade de memorização no que se 
refere à ligação entre as palavras e os movimentos. No fim, pediram-nos para repetir o 
jogo e nós deixámos.  
Depois da segunda jogada passámos à dinâmica “Zip Zap”. Nesta dinâmica as crianças 
teriam que estar em roda e, depois de escolhida a criança que iria iniciar o jogo, iria 
mandar um raio imaginário a outra criança. Se estivesse à sua frente tinha que dizer “zip” 
ao mesmo tempo que mandava o raio (esfregar as mãos em direção à outra criança), se 
o raio fosse para o lado tinha que dizer “zap” e caso se quisesse defender de um raio e 
mandar de volta para a pessoa que o enviou tinha que dizer “boing”. Esta dinâmica gerou 
muita confusão entre as crianças, que rapidamente perderam a motivação e começaram 
a dispersar. Como não estava a resultar passámos logo à relaxação.  
Na relaxação, as crianças iriam andar a vontade pelo espaço imaginando que eram 
robôs. Depois esses robôs iriam começar a avariar, primeiro uma perna, depois a outra e 
assim sucessivamente até que todo o corpo parasse. No fim seriam concertados pelo 
toque mágico da varinha e voltariam a andar, indo em modo robô até à sala de aula. As 
crianças estiveram um pouco agitadas durante a relaxação. Só quando estavam 
totalmente imóveis conseguiram manter-se concentradas. O regresso à sala também foi 
atribulado já que começaram todas a correr, não respeitando o que lhes fora dito.  
 
Quando chegámos à sala falámos com as crianças que não obedeceram às regras, 
principalmente na última atividade, e dissemos-lhes que iam colocar amarelo no 
comportamento. Distribuímos as capas e pedimos a todas que fizessem a avaliação do 
comportamento.  
Terminada a avaliação, recolhemos as capas, despedimo-nos das crianças e viemos 
embora.  
 
Data: 28 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº22 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu 
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Por motivos pessoais não pude estar presente nesta sessão. 
 
Data: 4 de Junho de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 1ºC – Sessão nº23 
Intervenientes: Dr.ª Catarina Abreu e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão, que começou com 30 minutos de atraso, não estiveram presentes a M., o 
T. e o B. Esta foi também a minha última sessão.  
 
Após a nossa chegada, e dos cumprimentos habituais, distribuímos as capas dos afetos 
e as crianças deram continuidade à tarefa que tinham iniciado na sessão anterior, mais 
concretamente o preenchimento da ficha “O que sinto”. Para isso juntaram-se nos grupos 
que já estavam formados anteriormente e completaram o que lhes faltava. Assim que 
terminaram de preencher a ficha, começaram as apresentações. 
 
O primeiro grupo tinha que dizer quando se sentia triste e a situação que escolheram foi 
“quando não me dão o que eu quero”. Explicaram que ficavam assim porque quando 
queriam mesmo uma coisa e não a tinham não achavam correto. A Dr.ª Catarina teve 
então que explicar que nem sempre seria possível os pais comprarem tudo, e houve 
crianças que disseram que era assim com os pais delas.  
Outro grupo tinha o sentimento “medo”, referindo que sentiam-se assim quando algum 
estranho tentava falar com eles. Foi uma boa resposta que não reforçamos 
positivamente.  
Houve ainda dois grupos que falaram sobre a alegria e sobre a zanga. 
 
Como a sessão começou mais tarde, não foi possível realizar mais nenhuma atividade. 
Depois de todos os grupos terem apresentado o seu trabalho, realizámos a avaliação do 
comportamento, finda a qual recolhemos as capas e despedimo-nos das crianças, 
terminando assim a sessão.    
  
 

Projeto “Afetos” – 2ºB 

 

Data: 25 de Outubro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº1 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Após a chegada da Dr.ª Ana Morato, dirigimo-nos á sala de aula do 2ªC, onde fomos 
muito bem recebidas pelas crianças e pela professora. A Dr.ª Ana Morato apresentou-me 
e pediu às crianças que também se apresentassem.  
 
Quando terminou a apresentação passámos à tarefa desta sessão, que consistia na 
descoberta dos sentimentos e a sua associação a diferentes frases. Os sentimentos 
trabalhados nesta sessão foram a culpa, a paixão, a inveja, a mágoa, a rejeição, o alívio, 
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o aborrecimento, a confusão, a amizade, o arrependimento, o ciúme, a frustração, a 
impaciência, a tristeza, o medo, o carinho, a solidão, a alegria, o nervosismo, a vergonha, 
o orgulho, a indecisão, a inferioridade, o estado de amuado e o estado de zangado.    
 
Esta tarefa dividiu-se em duas partes, a primeira consistia na visualização em power point 
dos diferentes sentimentos abordados e a segunda na ligação desses sentimentos a 
diferentes frases distribuídas pelos alunos.  
 
Na primeira parte os alunos estiveram concentrados, respondendo quando solicitados o 
que significava cada sentimento, no entanto, houve 2 alunos que estavam 
sistematicamente a desconcentrar os colegas. O F. porque queria a atenção só para si e 
o R. porque não parava quieto na cadeira, ora a riscar a mesa ora a pintar a cara com 
marcadores. O R. inclusive não quis participar nas tarefas, mostrando-se desinteressado 
e testando ao máximo os limites da psicóloga e da professora. Esta situação provocou 
alguma agitação na sala de aula, pois o constante chamar de atenção ao R. provocava 
quebras no ritmo da sessão e a consequente desconcentração dos colegas. 
 
A segunda parte da tarefa não ficou concluída nesta sessão porque existiam 25 frases e 
o tempo que restava já só foi suficiente para realizar 5.  Esta tarefa foi realizada em 
pequenos grupos de 4/5 alunos, promovendo assim o trabalho em equipa, aos quais foi 
fornecida uma tabela com 25 sentimentos e um conjunto de frases para associar a esses 
sentimentos. Os alunos tiveram então que decidir, em grupo, qual o sentimento que 
correspondia à frase e só puderam colocá-lo se todos concordassem. Apesar de o tempo 
ter terminado, e a psicóloga ter referido que continuavam a tarefa na próxima sessão, os 
alunos estavam motivados e queriam ligar todas as frases aos respetivos sentimentos.  
 
Apesar de os alunos não terem tido tempo para escrever a avaliação do seu 
comportamento, como é costume no fim de todas as sessões, a psicóloga perguntou o 
que achavam que mereciam e anotou para que mais tarde pudesse colocar na folha de 
cada um, dando depois por finalizada a sessão. 
 
 
 
Data: 15 de Novembro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº2 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão demos continuidade à tarefa começada na sessão anterior, a ligação entre 
diversos sentimentos e diferentes frases alusivas aos mesmos. 
 
Chegadas à sessão passámos ao cumprimento habitual, à distribuição das capas dos 
“Afetos” e à organização da turma nos grupos de trabalho da última sessão. Distribuímos 
novamente as folhas com as frases para que os alunos pudessem terminar a tarefa da 
sessão passada.  
 
Durante a atividade os alunos mostraram-se concentrados, trabalhando em equipa e 
ajudando os colegas. No entanto, tal como na sessão anterior, o R. não participou, 
distraiu os colegas e foi mal-educado com a Professora, comigo e com a Dr.ª Ana, 
virando-nos as costas quando tentámos falar com ele. 
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A tarefa ficou concluída muito perto do fim da sessão, sobrando apenas tempo para 
corrigir a ficha, que na sua maioria estava correta já que poucos foram os erros dados 
pelos alunos, e realizar a avaliação do comportamento.  
 
Concluídas as tarefas, demos por finalizada a sessão.  
 
Data: 22 de Novembro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº3 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão realizámos a fotografia da turma.  
 
Chegadas à sessão passámos ao cumprimento habitual e à distribuição das capas dos 
“Afetos”. Após este momento inicial, a Dr.ª Ana passou a explicar o que seria a atividade 
da sessão e como seria realizada. Para concretizar esta atividade foi distribuído, a cada 
criança, um quadrado de cartolina onde ela teria que fazer o seu retrato e colocar o seu 
nome. Ao mesmo tempo que as crianças desenhavam o seu retrato, a Dr.ª Ana desenhou 
a planta da sala numa cartolina que iria ser a base da fotografia da turma.  
 
A maioria das crianças realizou a tarefa sem grande dificuldade, exceto o R. que continua 
a demonstrar comportamentos de oposição e desafio perante as figuras de autoridade. O 
R. no seu primeiro quadrado desenhou uma anaconda, como ele próprio disse, no 
segundo quadrado que lhe dei desenhou o Cristiano Ronaldo e no terceiro fez um 
gatafunho como retrato que, quando começou a ver os retratos dos outros, rasgou e 
deitou fora, recusando-se a participar na atividade. No final da sessão tivemos uma 
conversa com ele, como tantas outras que já tivemos, e o R. prometeu portar-se melhor 
para na próxima sessão, como sempre faz. 
 
Após desenharem os retratos, as crianças teriam que o colar na cartolina no lugar onde 
se gostavam de sentar na sala e explicar o porquê dessa escolha. A maioria escolheu os 
lugares do meio e sempre junto dos amigos. Na escolha dos lugares existiu um momento 
muito bonito, quando uma das crianças disse que gostaria de se sentar ao lado de uma 
colega que é um pouco desprezada pelos restantes elementos da turma. 
 
Tirando uma criança que ficou a chorar porque a amiga não se quis sentar ao pé dela, a 
atividade correu muito bem, tendo as crianças mostrado grande motivação e alegria na 
realização da mesma.   
 
Concluída a tarefa de avaliação do comportamento, demos por finalizada a sessão.  
 
Data: 29 de Novembro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº4 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Não houve sessão neste dia devido a questões pessoais da Dr.ª Ana Morato. 
 
Data: 6 de Dezembro de 2011 
Horário: 14.00h – 15.00h 
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Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº5 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Esta foi a última sessão do 1º período.  
 
Para começar, realizámos a avaliação do comportamento ao longo do período. Distribui 
então a cada criança uma folha que continha algumas afirmações às quais as crianças 
teriam que responder sim, não ou mais ou menos. Li essas afirmações, e à medida que ia 
lendo as crianças iam respondendo.  
 
As crianças não tiveram grandes dificuldades em assinalar cada afirmação, mostrando ter 
grande conhecimento de como se tinham portado ao longo do período nas sessões dos 
“afetos”. 
 
Após esta tarefa, a Dr.ª Ana distribuiu o convite, para as crianças entregarem aos pais, 
do lanche dos “afetos” e explicou qual seria o trabalho de casa sobre o natal. Elas teriam 
que trazer então desenhos dos enfeites que usam no natal, das pessoas com quem 
passam a consoada, o que comem no dia de natal, legendado todas as situações 
retratadas no desenho, para depois partilhar com a restante turma no dia do lanche.  
 
De seguida, fomos todos para o ginásio para jogar o jogo “o maestro”. Sentámo-nos no 
chão em círculo, e a Dr.ª Ana escolheu uma criança para sair do mesmo e ir para trás de 
uma porta. Sem esta ver, era escolhida outra criança para realizar um movimento ou um 
som, que os outros teriam que imitar, e sempre que ela trocasse de movimento ou som 
os outros teriam que a acompanhar. Quando a outra criança voltasse teria que descobrir 
quem era então o maestro.  
 
As crianças divertiram-se bastante nesta atividade, querendo todas fazer os dois papéis 
no jogo, o que provocou alguma confusão, já que houve alturas em que em vez de um 
maestro tínhamos 3 ou 4.  
 
Após este jogo a Dr.ª Ana tinha planeado fazer uma pequena relaxação, mas como as 
crianças não se calavam nem paravam quietas, acabaram por ficar de castigo e ir para a 
sala de aula sem ter sido realizada a relaxação. 
Na sala, ainda um pouco agitadas, as crianças fizeram a avaliação do comportamento e 
arrumaram as suas capas, dando-se por terminada a sessão.  
 

Data: 10 de Janeiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº6 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Esta foi a primeira sessão dos afetos, após as férias do natal. Quando chegámos falámos 
um pouco sobre como tinham corrido as férias, o natal e a passagem de ano. No geral, 
as crianças disseram que correram bem e que gostaram muito do que receberam no 
natal. 
 
Para iniciar mais um período de sessões dos afetos, a Dr.ª Ana planeou fazer nesta 
sessão só dinâmicas de grupo no recreio da escola.  
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A primeira dinâmica foi o jogo “Três passos” e a segunda foi o jogo “Fui acampar”.  
No primeiro jogo, uma das crianças teria que ficar com os olhos vendados enquanto as 
restantes se espalhavam pelo campo delimitado para o jogo. Após estarem todos quietos, 
rodava-se a criança com os olhos vendados, libertando-a depois para procurar os 
colegas. Por sua vez, os colegas não poderiam dar mais de três passos para fugir ao 
colega vendado.  
 
Apesar da maioria das crianças terem aderido bem à atividade, existiram algumas que 
destabilizaram os colegas e nem sequer se preocuparam em respeitar as regras do jogo, 
nomeadamente a D. (que acabou expulsa do jogo), o R. e o G. 
 
No segundo jogo, as crianças sentaram-se em círculo e, à vez teriam que dizer “fui 
acampar e levei…”. A dificuldade deste jogo prendia-se com o facto de que as crianças 
teriam que decorar o que foi dito anteriormente, repetir e acrescentar um objeto novo. 
Quando chegámos ao meio do círculo já era difícil para as crianças se lembrarem de 
tudo, por isso iam pedindo ajuda aos outros colegas. Durante este jogo, o G. e o R. 
continuaram a portar-se mal e por isso foram de castigo para a sala de aula comigo. O R. 
ficou bastante chateado quando chegou à sala, tendo virado a cara quando tentei falar 
com ele. O G. reagiu bem.  
 
Quando a atividade terminou, a Dr.ª Ana voltou para a sala e as crianças preencheram a 
folha do comportamento. Ainda falámos com elas sobre o que se tinha passado na 
sessão, que não podia ser assim porque estávamos lá para trabalhar e brinca, não para 
amuar e não respeita as regras. O R. disse que não queria participar mais nas sessões 
dos afetos, enquanto os restantes disseram que se iriam comportar melhor na próxima 
sessão.  
 

Data: 17 de Janeiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº7 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
 Nesta sessão demos início à primeira de três sessões que terão como atividade principal 
o jogo “Gostarzinho”.  
 
A Dr.ª Ana começou por explicar as regras do jogo às crianças, que estavam impacientes 
para começar, dizendo-lhes que as principais são ouvir os outros, não gozar com os 
colegas e respeitar todos os jogadores. Após a explicação das regras, a Dr.ª Ana 
explicou como este funcionava, mostrando os diferentes materiais que constituem este 
jogo. Para além do tabuleiro com várias casas de diferentes cores, este jogo contêm 7 
cartões, 6 dos quais com perguntas sobre a autoestima, amizade, imaginário, família, 
resolução de conflitos, entre outros, e cartões laranja que representam os pontos gostar, 
que cada equipa ganha quando acerta nas perguntas. 
 
 No tabuleiro existem ainda as casas pesadelos, que fazem as equipas perderem pontos 
gostar quando lá calham. O objetivo é ter o maior número de pontos gostar e puder 
partilhá-los com as outras equipas caso estas precisem, pois só ganha a equipa que 
chegar à ponte da solidariedade com 4 pontos gostar, se não os tiver pode pedir às 
outras equipas.  
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A turma foi dividida em 5 equipas, com nomes de sentimentos, amor, carinho, feliz, 
amizade e solidariedade, e em cada equipa foi escolhido um chefe para responder pela 
equipa, após todos pensarem na resposta correta, e para escolher o colega que vai 
lançar os dados.   
 
Nesta sessão só foi possível a cada equipa realizar uma jogada, mas no geral as 
crianças mostraram-se participativas e mostraram compreender as regras do jogo e como 
este funciona. No entanto, foram muito faladoras, interrompendo sistematicamente a 
explicação dada pela Dr.ª Ana, principalmente a D. que continua a mostrar um 
comportamento pouco respeitador em relação aos outros e às decisões que a Dr.ª Ana, 
ou eu, tomamos.  
 
Após a jogada de todas as equipas, demos por terminada a atividade, que será 
continuada na próxima sessão, e passámos à avaliação do comportamento, ao fim da 
qual demos por terminada a sessão.  
 

Data: 24 de Janeiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº8 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão demos continuidade ao jogo “Gostarzinho”. 
 
Foi possível realizar 3 jogadas por cada equipa mas, durante todo o jogo, as crianças 
mostraram-se muito agitadas, não respeitaram os colegas nem as monitoras, distraiam-
se constantemente com outros assuntos ou materiais existentes na sala de aula, sendo 
necessária a intervenção das monitoras em muitas situações. Apesar de responderem 
acertadamente a quase todas as perguntas, as crianças não se adaptaram ao trabalho 
em equipa, sendo necessário chamá-las sempre à atenção que deveriam de decidir tudo 
em equipa.  
 
Quase no fim da sessão, o comportamento agravou-se, as crianças mostraram-se mais 
agitadas e muito mais distraídas. A Dr.ª Ana queria falar e elas não a deixavam e por isso 
foi retirado um ponto gostar a cada equipa, algo que os deixou chateados.  
 
Para terminar a sessão foi realizada a avaliação do comportamento, e como se tinham 
portado tão mal, a Dr.ª Ana disse que todos iriam ter vermelho pois, embora houvesse 
quem não o merecesse, a avaliação era feita enquanto elementos de uma equipa, que 
não tinha funcionado corretamente. Ficou então a nota que na próxima sessão teriam que 
se comportar como tal.  
 

Data: 31 de Janeiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº9 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Esta foi a última sessão dedicada ao jogo “Gostarzinho”. 
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Nesta sessão, as crianças mostraram-se menos agitadas que na sessão anterior, mas 
muito faladoras e distraídas com outras coisas que não o jogo. A maioria das equipas 
apenas se mostrava concentrada quando era a sua vez de jogar, ignorando os colegas 
quando era a vez destes.  
 
Para controlar o comportamento das crianças, a Dr.ª Ana desenhou um retângulo no 
quadro, mais conhecido como a pilha, e o combinado foi que quando estivessem 
desenhados três traços nesse retângulo, eu e a Dr.ª Ana íamos embora. Ainda 
preenchemos dois dos três traços possíveis.  
 
Não foi possível terminar o jogo, pois devido à falta de atenção da maioria das crianças, 
cada jogada demorava muito tempo, tendo sido apenas possível realizar três jogadas por 
equipa durante a sessão toda. Ficaram registadas as informações necessárias para 
posteriormente, caso seja possível, finalizar o jogo. 
 
Para terminar a sessão, realizou-se a avaliação do comportamento. Desta vez não houve 
vermelhos, mas existiram ainda muitos amarelos.  
 

Data: 7 de Fevereiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº10 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão visualizámos o filme “Animais e Amigos – A canção da Orca” e realizámos 
a ficha referente ao mesmo.  
 
Quando chegámos à sala, as crianças estavam a terminar os exercícios de matemática 
que a professora mandou fazer até que nós chegássemos. Para darmos início à sessão 
tivemos que esperar que as crianças arrumassem o material.  
 
Como costume falámos um pouco sobre o que iríamos fazer na sessão e as crianças 
adoraram saber que iam ver um filme. Para isso teríamos que ir para a biblioteca, 
colocámos as crianças em fila e fomos.  
No caminho, as crianças fizeram muito barulho desrespeitando as indicações da Dr.ª Ana 
e as aulas que estavam a decorrer. Já na biblioteca continuaram a fazer barulho até 
começar o filme. 
 
Durante o filme mantiveram-se concentradas, à exceção da D., do R. e do G. que não se 
calaram, incomodando os colegas que queriam ver o filme. No geral, gostaram do filme, 
divertiram-se e compreenderam a mensagem que este queria passar.  
 
Voltámos para a sala para fazer a ficha sobre o filme. A ficha englobava perguntas como 
a personagem de que gostaram mais e menos e quem conheciam que fosse parecido 
com essas personagens onde tinham que referir quais as semelhanças entre a 
personagem e a pessoa nomeada.  
 
Esta tarefa foi fácil para a maioria das crianças, havendo maiores dificuldades na parte 
em que teriam que relacionar a personagem com alguém que conhecessem. Muitas 
recorreram mesmo a pessoas famosas, como a Lady GaGa que é estranha e vaidosa 
como a pata Diva, para conseguirem estabelecer essa relação.  
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Apenas a M. realizou a tarefa sem dificuldade, encontrando com rapidez as personagens 
e as pessoas semelhantes às mesmas, explicando de forma clara quais as 
características comuns entre elas.  
 
Quando acabaram de preencher a ficha já não houve tempo para partilhar as escolhas de 
cada uma, sobrando apenas tempo para realizar a avaliação do comportamento e a 
arrumação das capas. Finda esta tarefa demos por terminada a sessão e despedimo-nos 
das crianças.  
 

Data: 14 de Fevereiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº11 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Para esta sessão a Dr.ª Ana preparou três dinâmicas de grupo, mas apenas foi possível 
realizar uma.  
 
Como habitualmente fazemos, chegámos à sala, cumprimentámos as crianças e 
informámos que a sessão seria só jogos e que para tal iríamos para o ginásio. As 
crianças mostraram-se muito contentes e impacientes, não apenas por irem jogar mas 
também por ser o dia dos namorados e estarem a festejar o facto de terem recebido 
cartas e corações dos colegas. Até deram corações a mim e à Dr.ª Ana. 
 
Após o diálogo inicial seguimos para o ginásio, mas como este estava ocupado fomos 
para a rua. Durante todo o percurso as crianças não pararam quietas na fila, estando 
também a falar muito alto. Apesar de terem sido chamadas à atenção muitas vezes, 
continuaram a porta-se mal e a desrespeitar as regras dos “Afetos”.  
 
Quando chegámos à rua, fomos para um local com sombra e sentámo-nos em círculo. A 
primeira atividade, e única, foi o jogo ping-pong. Cada criança teria que dizer um número 
seguindo a ordem normal (1,2,3,…) exceto quando o número era o 5 ou algum terminado 
em 5 em que eles diriam ping ou quando o número terminava em 0 em que eles teriam 
que dizer pong. Quem errasse saía do círculo.  
 
A Dr.ª Ana tentou explicar o jogo vezes sem conta mas as crianças continuaram a falar, 
não tomaram atenção desrespeitando a Dr.ª Ana, principalmente a D., o G., o R., o H. e o 
S. Tive mesmo que intervir com um ar mais sério e uma voz mais agressiva para que 
parassem quietos porque a Dr.ª Ana já não conseguia falar.  
 
Passado pouco tempo, depois desta chamada de atenção, as crianças voltaram ao 
mesmo e por isso a Dr.ª Ana deu por terminada a atividade, mandando-os para a sala de 
aula.  
 
Alguns alunos ficaram chateados porque não tinham feito nada de mal e estavam a ser 
prejudicados pelos outros. Tentei explicar-lhes que eles, enquanto turma, eram uma 
equipa e como tal tinham que aprender a funcionar como uma, que as atitudes de uns 
trazem consequências para todos.  
 
Na sala comunicámos à professora o sucedido e ela ficou muito chateada com os alunos, 
ma também nos disse que eles já estavam agitados desde cedo, em parte devido ao dia 
dos namorados.  
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Na avaliação do comportamento indicámos a cada criança o comportamento que tinha e, 
apesar de algumas não terem gostado, a maioria teve amarelo e vermelho.  
Para finalizar a sessão, arrumámos as capas e despedimo-nos das crianças. 
 

Data: 28 de Fevereiro de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº12 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão foi realizada a atividade “Chapéu dos Medos”. Para além das crianças do 
2ºB ainda tivemos dois meninos do 3ºC. Para o P. do 3ºC esta foi uma atividade 
importante pois a mãe já se tinha queixado do medo dele em relação à escuridão, e esse 
é um medo presente no chapéu e com o qual íamos trabalhar.  
 
Após a nossa chegada á turma, falámos um pouco sobre como tinha corrido a sessão 
passada, sobre os comportamentos deles e referimos que nesta sessão não poderia ser 
igual. Para isso desenhou-se uma pilha no quadro, e quando essa pilha tivesse três 
traços a Dr.ª Ana e eu iríamos embora, terminando assim a sessão.  
 
Depois da nossa conversa inicial pedimos às crianças que formassem uma roda no 
centro da sala usando as suas cadeiras. Foi preciso arrastar um pouco as mesas, o que 
provocou algum barulho e agitação nas crianças mas rapidamente se conseguiu controlar 
a situação. A Dr.ª Ana explicou então a atividade dizendo-lhes que, um de cada vez, teria 
que tirar um papel do chapéu e ler o medo que estava escrito, havendo posteriormente 
uma discussão em grupo sobre esse medo e como atuar perante ele.  
O primeiro medo foi “não ter boas notas”. Muitas crianças disseram ter este medo 
dizendo que para o ultrapassarem estudavam muito e aplicavam-se nas aulas. O medo a 
seguir foi “ter um castigo”. Muitos responderam que tinham castigos quando tinham más 
notas ou faziam asneiras, por isso evitavam fazer essas coisas porque não gostam nada 
de ficar sem ver televisão ou sem jogar playstation durante uma semana. 
O medo seguinte foi “ficar doente”. A M. disse logo que tinha medo de ficar doente pois 
podia ser algo grave e ela podia morrer, e ela tem muito medo de morrer. Os outros 
também disseram que tinham receio pois a doença podia ser grave e poderia causar 
outras coisas mais graves ainda. O G. e R. disseram que não tinham medo de nada e 
que uma constipação não faz mal a ninguém. Quando saiu o medo “que os meus pais 
adoeçam” as observações das crianças foram muito semelhantes ao que disseram sobre 
o medo de elas próprias adoecerem.  
O penúltimo medo foi o “medo do escuro”. A maioria das crianças disse não gostar de 
estar sozinha no quarto à noite, a não ser que tenham uma luz de presença ou um irmão 
a dormir com eles. Muitos referiram as sombras nas janelas como algo que os assusta, 
tal como os barulhos da casa durante a noite. A solução mencionada por alguns foi 
dormir com os pais ou terem luzes acesas até adormecerem para os pais apagarem 
depois. O S. disse não gostar do escuro, no entanto quando a Dr.ª Ana mencionou que 
ele tinha medo, ele amuou e não respondeu a mais nada até que a Dr.ª Ana retirasse do 
quadro que ele tinha medo. O P. do 3ºC falou do seu medo do escuro e referiu que já 
pediu à mãe para dormir com o irmão, já que a solução encontrada pelos pais, que é ter 
uma luz acesa até o P. adormecer, não está a resultar muito bem. Foi bom para ele 
partilhar e ouvir os colegas a falar sobre este medo. Como solução, sugerimos às 
crianças fecharem completamente os estores quando se deitam para que assim não 
vejam as sombras que referiram.  
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O último medo foi “os amigos não brincarem comigo”. Todas referiram que não era bem 
um medo mas sim um pouco triste não ter amigos para brincar e por isso sentirem-se 
sozinhas. Referiram que era importante aceitar todos os amigos e não deixar ninguém de 
parte. Também disseram que não deviam mentir ou ser maus para os amigos porque 
senão eles não iriam brincar com eles e assim ficariam mesmo sozinhos.  
 
Como esta atividade demorou muito tempo, já não foi possível realizar a avaliação do 
comportamento, ficando apenas o recado que na próxima sessão eles teriam que 
preencher essa avaliação e por isso não se podiam esquecer do comportamento que 
tiveram durante esta sessão.  
Para finalizar, as crianças voltaram aos seus lugares, após arrumarem a sala com a 
nossa ajuda, e nós despedimo-nos delas e fomos embora. 
 

Data: 6 de Março de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº13 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão demos continuidade à atividade “Chapéu dos Medos”. 
 
Após a nossa chegada à sala de aula, explicámos o que iriamos fazer e algumas das 
crianças já não se lembravam da atividade da sessão anterior, acabando a M. por 
relembrar os colegas sobre o que tinha sido feito. Nesta sessão estiveram ainda presente 
o J. e o A. do 3ºA.  
 
Arrumámos a sala e sentámo-nos em círculo para começar a atividade. Antes de tirar um 
papel com um medo, perguntámos às crianças quais tinham sido os medos debatidos na 
sessão anterior, tarefa fácil para elas que enumeraram todos os medos. Após essa 
revisão, e enquanto preparávamos o material para a atividade, perguntámos que medos 
é que eles tinham que ainda não tinham saído. A C. respondeu que tinha medo de 
formigas e os colegas começaram a rir-se dela, fazendo-a chorar. Tivemos então que 
intervir e dizer que cada um tem o direito de ter medo de qualquer coisa e nós temos que 
respeitar o medo de cada um e não gozar com ele. Esta ideia continuou a ser reforçada 
pela Im. que quis consolar a C. 
Quando finalmente começou a atividade as crianças estavam muito agitadas, 
conversadoras e distraídas. Toda a atividade foi difícil de realizar já que tivemos que 
chamar à atenção, vezes sem conta, todos os alunos. Os primeiros medos que saíram 
foram o “medo de me perder” presente na maioria das crianças e o “medo que os meus 
colegas me batam” referido muito pelas crianças mais frágeis como algo que as 
incomoda muito, enquanto o G. e o J. se riram e consideraram este um comportamento a 
ter, o que valeu um castigo para o G. Após a leitura deste medo as crianças ficaram 
ainda mais instáveis, tornando muito difícil a realização da atividade. Os restantes medos 
lidos foram o “medo de ficar sozinho” que era comum a todas as raparigas mas para os 
rapazes não era nada de especial, o “medo de animais/bichos” onde houve exemplos 
como moscas, tarântulas, formigas, animais venenosos, entre outros, o “medo de sítios 
novos” onde muitos responderam que se era novo eles não conheciam e logo não tinham 
medo e o “medo de desconhecidos” onde mais uma vez se ouviu mais raparigas que 
rapazes a temer esta realidade. Tal como na sessão anterior, o S. continuou a negar 
todos os medos e a mostrar que não aceita se alguém refere que ele tem medo como 
qualquer outra pessoa, nem aceita que o medo é uma forma de nos protegermos e que 
por isso não temos que ter vergonha de ter medo.  
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Embora estivessem agitados, a Dr.ª Ana quis fazer a dinâmica de grupo “O Correio”. 
Cada criança teria um número e uma delas ficaria em pé, neste caso o carteiro, para 
fazer as outras trocarem de lugar quando dizia o número delas. Por exemplo, a criança 
dizia “o carteiro vai entregar cartas ao número 1, 5, 7, 8, 9, 14 e ao 21” e esses teriam 
que mudar de lugar entre eles, ao mesmo tempo que o carteiro tentava sentar-se num 
desses lugares vagos, sendo que quem ficasse em pé seria o novo carteiro. No início 
ainda funcionou mas, com o passar do tempo, as crianças começaram a ficar mais 
agitadas, menos concentradas e mais barulhentas. A M. teve mesmo que por gelo na 
cara porque o J. empurrou-a para se puder sentar. Quando isso aconteceu demos por 
terminado o jogo, arrumámos a sala e fomos preencher a avaliação do comportamento. 
Antes que alguém perguntasse o que merecia, a Dr.ª Ana e eu colocámos no quadro 
quem tinha vermelho, amarelo e verde. O R., o Rp., o S. e o G. tiveram vermelho porque 
não se calaram durante toda a sessão e ainda tiveram de castigo. O A., o M., o F., a R., a 
D. e o Ri. tiveram amarelo e os restantes tiveram verde, apesar de alguns não terem 
concordado com a cor que lhes correspondia.  
 
Para finalizar, mandámos o S. e o G. recolherem as capas e despedimo-nos deles, 
informando-os que na próxima sessão teriam que se portar bem melhor.  
 

Data: 13 de Março de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº14 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Quando chegámos à sala de aula as crianças estavam a terminar uns exercícios de 
matemática, mas assim que nos viram começaram a arrumar os livros e a prepararem-se 
para começarmos a sessão dos afetos.  
 
A Dr.ª Ana queria começar a sessão com um exercício respiratório mas não correu muito 
bem. Quando pediu às crianças que colocassem as mãos nas ancas e fechassem os 
olhos elas começaram-se a rir, principalmente o R. que começou logo a fazer palhaçadas 
e a imitar o som do ressonar. A Dr.ª Ana ainda tentou algumas vezes, inclusive pediu a 
elas que imaginassem que estava a chover mas a agitação era total o que provocou o fim 
deste exercício. Tal como já vem sendo habitual nas nossas sessões, devido ao mau 
comportamento das crianças, desenhámos uma pilha no quadro, que quando tem três 
traços significa que acabou a sessão, e com este exercício as crianças conseguiram 
preencher dois traços dos três possíveis.  
Como se estavam a portar tão mal, a Dr.ª Ana distribuiu a ficha “conheço os sentimentos” 
e pediu que eles a realizassem sem lhes mostrar como o deviam fazer, tinham que ler e 
pensar. Alguns disseram que não sabiam, que precisavam de ajuda, outros começaram a 
fazer a ficha sem fazer qualquer barulho, sendo este o momento mais sossegado de toda 
a sessão. Algumas crianças tiveram mesmo que ser ajudadas em pequenos aspetos, 
mas no geral conseguiram realizar a ficha sem dificuldade.  
 
Após a realização da ficha fizemos a sua correção. Na primeira parte da ficha as crianças 
tinham 8 caras e teriam que identificar quais os sentimentos espelhados nas caras. Foi 
muito fácil para as crianças identificarem corretamente os sentimentos, tirando um ou 
outro erro que poderia estar relacionado com a ambiguidade da cara. Na segunda parte 
as crianças teriam que atribuir um sentimento à frase apresentada, usando o número que 
correspondia ao sentimento correto. As crianças acertaram todas as correspondências 
sem qualquer dificuldade, mostrando-se até bastante contentes por o conseguirem.  
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Como já estavam mais calmas, a Dr.ª Ana tentou retomar o exercício respiratório do 
início da sessão e desta vez correu lindamente. As crianças seguiram todas as 
instruções, foram participativas, respeitadoras e mostraram-se motivadas durante todo o 
exercício. Quando foi necessário expressar uma emoção, as crianças conseguiram 
expressá-la de forma eficaz e realista, evidenciando assim um bom conhecimento do seu 
corpo e da forma como ele comunica.  
 
Para finalizar a sessão distribuímos as capas dos afetos, realizámos a avaliação do 
comportamento, onde foi necessário indicar quem eram as crianças que iriam ter amarelo 
porque estas queriam colocar verde, e despedimo-nos das crianças. 
 
Data: 20 de Março de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº15 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 

Nesta sessão só estive presente no momento inicial, já que tive que apoiar a Dr.ª Patrícia 
na sessão de Páscoa do 4ºA, onde tive que fazer o papel da exploradora Olívia Salcedo.  
 
Quando cheguei á sala de aula, expliquei às crianças o que iria ser feito antes de 
passarmos à atividade da sessão. Para começar iriamos fazer a avaliação do 
comportamento do período, tendo em conta todas as sessões dos afetos durante o 
mesmo. Distribuí a cada criança uma folha com várias questões às quais elas teriam que 
responder sim, mais ou menos ou não, de acordo com o que achavam que tinha sido o 
seu comportamento durante o período. Foi muito fácil para as crianças pensarem e 
responderem a esta ficha, terminando-a num instante.  
Após o preenchimento da ficha despedi-me das crianças e fui ter com a Dr.ª Patrícia à 
sala do 4ºA já no papel de exploradora.  
Esta seria a terceira vez neste dia em que fazia o papel da Dr.ª Olívia Salcedo e, tal como 
nas outras salas, as crianças adoraram e reagiram muito bem a tudo o que lhes era 
pedido. Enquanto eu me apresentava e falava das minhas explorações e do que 
precisava que eles fizessem, a Lígia escondia as pistas pela escola para que depois eles 
pudessem encontrar o tal tesouro que seria entregue a uma criança que não tivesse 
posses para ter um ovo da Páscoa. Algumas crianças ficaram desconfiadas de quem eu 
era, diziam que já me conheciam e que eu não era exploradora, mas eu dizia que era avó 
da Lígia e que a pessoa com quem me confundiam era a minha outra neta, o que os 
deixava ainda mais confusos.  
Após a explicação do que teriam que fazer, dividimos a turma em 4 grupos e distribuímos 
a cada um a primeira pista e uma ficha que eles teriam que preencher antes de saírem 
para procurarem as outras pistas. Todos, sem exceção, fizeram a ficha a correr e 
descodificaram a 1ª pista sem dificuldade, saindo a correr da sala para procurar as 
restantes. Alguns conseguiram encontrar as pistas que faltavam sem dificuldade, outros 
andavam de uma lado para o outro, passavam até perto das pistas, mas como não liam 
bem a pista nem trabalhavam em equipa acabavam por não conseguir concretizar o 
trabalho, perdendo tempo. Embora houvesse equipas que trabalharam melhor que 
outras, todas conseguiram encontrar as quatro pistas que pertenciam a cada grupo e o 
tesouro escondido na sala.  
Quando abriram o tesouro e viram um ovo de chocolate grande ficaram todas com 
vontade de o comer, mas explicámos uma vez mais que aquele ovo era para uma criança 
que precisava mais e que apesar de eles terem feito um trabalho maravilhoso não 
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poderiam ficar com ele. Apesar disso as crianças divertiram-se e não ficaram tristes por 
não ficarem com o ovo, mostrando assim um espirito de entreajuda muito bonito. 
No entanto, e como eles mereciam, receberam uma recompensa de três ovinhos de 
chocolate por cada criança, o que as deixou muito felizes.  
Terminada a distribuição dos ovinhos, despedimo-nos das crianças e demos por 
finalizada a sessão. 
 
Data: 10 de Abril de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº16 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão o tema abordado foi o Respeito.  
 
Quando chegámos à sala de aula as crianças estavam a terminar a capa do 3º período, 
mas assim que nos viram prepararem-se para começarmos a sessão dos afetos.  
 
A Dr.ª Ana explicou o que iriamos fazer na sessão e deu início à primeira atividade. Nesta 
as crianças teriam que escrever num papel o que queriam que o colega que estava á sua 
esquerda fizesse. Foi fácil para eles pensarem em algo que gostariam que o colega 
fizesse, à exceção da I.M., do F. e da E. que não conseguiam escrever porque diziam 
que não se lembravam de nada. Após terem escrito os papéis, e já todos contentes 
porque os colegas iam fazer o que tinham escolhido, a Dr.ª Ana disse que afinal quem iria 
fazer o que foi escrito seria o próprio e não o colega para quem tinha escrito. As crianças 
ficaram espantadas, algumas riam outras ficaram nervosas, mas todos entusiasmadas 
para começarem a tarefa. No geral as crianças fizeram o que tinham escrito, desde 
saírem da sala até imitarem uma galinha houve tarefas muito engraçadas, no entanto 
existiram algumas que se recusaram. A R., que tinha que dançar em frente à turma, não 
realizou a tarefa porque estava com vergonha dos colegas, a C. começou a chorar e o F. 
baixou a cabeça sem olhar para nós porque não queria fazer a tarefa. Alguns colegas 
ofereceram-se para ajudar a fazer a tarefa mas nem assim quiseram. O F. só cedeu no 
fim da atividade quando me veio dizer que já queria fazer de príncipe, desde que fosse 
com o S., e assim fez. Terminadas as tarefas, explicámos às crianças que a atividade 
serviu para mostrar que não devemos fazer aos outros o que não gostávamos que nos 
fizessem e que temos que respeitar os outros e as suas dificuldades.  
 
A segunda atividade foi a leitura do texto “O prato de madeira”. Esta história era sobre um 
ancião que tremia muito das mãos e por isso partia muitos pratos. Para resolver o 
problema o genro deu-lhe um prato de madeira e tirou-o da mesa da família, para não 
sujar mais ninguém, pondo-o a comer a um canto. Um dia esse genro chegou a casa e 
viu o seu filho a trabalhar com uma faca e um pedaço de madeira, e ao perguntar-lhe o 
que fazia, o filho disse-lhe que esculpia um prato de madeira para o pai quando este 
fosse velho. Ao ver o filho o senhor percebeu que estava a proceder mal com o ancião e 
mudou o que vinha fazendo. Esta história era para fazer as crianças pensarem sobre o 
respeito que devemos ter pelas pessoas mais velhas, que devemos ajudar e não 
desprezar ou gozar com aqueles que têm mais dificuldades. Foi muito interessante ver 
que as crianças compreenderam na perfeição a mensagem do texto, tanto pelas palavras 
que diziam como pela expressão corporal, já que elas abanavam afirmativamente a 
cabeça sempre que explicávamos algo e acrescentaram ainda aspetos importantes sobre 
o respeito.  
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Como demorámos mais do que esperávamos nas atividades, não foi possível realizar a 
avaliação do comportamento, ficando esta tarefa pendente para a próxima sessão.   
Desta forma, e após a conclusão da segunda atividade, despedimo-nos das crianças e 
viemos embora.  
 
Data: 17 de Abril de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº17 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão jogámos ao Jogo do Canguru com perguntas do P.A.T.O. 

Quando chegámos à sala de aula as crianças estavam a terminar uns exercícios de 
matemática, mas assim que nos viram começaram a arrumar os livros e a prepararem-se 
para começarmos a sessão dos afetos. Como a M. fazia anos, ainda antes da atividade, 
cantámos os parabéns que ainda não tinham cantado. Fomos também informadas que os 
pais da M. viriam às 15h com um bolo de anos para fazer a festa na sala de aula e que 
por isso seria melhor terminarmos a sessão mais cedo, algo que foi difícil de controlar.  
 
Terminada a cantoria, explicámos às crianças como iria funcionar o Jogo do Canguru. 
Para jogarmos precisaríamos de equipas e cada equipa teria que ter um Canguru. 
Dividimos então a turma em 5 equipas e nomeámos o Canguru de cada uma. Juntámos 
posteriormente todos os Cangurus numa linha de partida e o que eles teriam que fazer 
era dar um salto por cada pergunta que a equipa respondesse corretamente.  
As perguntas baseiam-se nos conhecimentos do estudo do meio, como o corpo humano, 
questões de segurança, entre outros.  
As crianças divertiram-se muito com esta atividade, mas também estavam muito 
faladoras e distraídas, o que obrigou a chamadas de atenção constantes.  
Todas as perguntas foram respondidas corretamente, mas houve uma que suscitou maior 
curiosidade, a que pedia para nomearem duas diferenças entre o homem e a mulher. A 
D. lembrou-se de dizer que a diferença era que a menina tinha pipi e o menino pilinha e, 
perante esta resposta, a Dr.ª Ana perguntou se alguém sabia qual o nome verdadeiro 
destes órgãos. As crianças começaram-se a rir e a dizer gracinhas sobre a situação, o 
que piorou a agitação destas. Tivemos que intervir algumas vezes para que as crianças 
se acalmassem e assim que o fizeram o S. respondeu que o nome verdadeiro era 
necessidades. Como a resposta estava incorreta a Dr.ª Ana preferiu parar um momento e 
explicar o que eram necessidades e como se chamavam os órgãos. Apenas a T. sabia 
que o pipi é vagina e a pilinha é pénis. Claro que com estas explicações as crianças 
dispersaram ainda mais e a calma deu azo à brincadeira. Fui difícil controlá-las 
novamente.  
Das 20 perguntas que tínhamos, apenas foram realizadas 7, sendo que houve três 
equipas que só responderam uma vez. Assim teve que ser pois os pais da M. já tinham 
chegado e já estavam algum tempo à espera para entrarem com o bolo. 
Arrumámos tudo depressa, ficando sem tempo para a avaliação do comportamento, e os 
pais da M. entraram.  
Ficámos um pouco mais, cantámos os parabéns novamente e depois de termos comido 
um pedaço de bolo despedimo-nos das crianças até à próxima sessão.  
 
Data: 24 de Abril de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
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Turma: 2ºB – Sessão nº18 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão demos continuação ao jogo do Canguru com perguntas do P.A.T.O. 
Após a nossa chegada, e dos cumprimentos habituais, organizámos a turma nas equipas 
formadas na sessão anterior e escolhemos novos cangurus em cada equipa. O facto de 
os cangurus terem mudado levou a que o R. amuasse, vira-se as costas e não quisesse 
participar no jogo. Este tipo de comportamento já não ocorria a bastante tempo. 
Deixámos então o R. ficar à sua vontade e demos início ao jogo. 
Colocámos os cangurus nas posições anteriores e começamos as perguntas. Assim que 
as equipas começaram a jogar, o R. mudou de atitude e juntou-se á equipa dele para 
jogar. 
Todas as equipas conseguiram responder corretamente às perguntas, à exceção de um 
grupo que errou a pergunta “qual a cor da bandeira de uma praia com águas limpas?”, 
respondendo que a cor seria verde. Outra equipa acertou na pergunta e teve a 
oportunidade de dar um salto extra. Quando acabaram as perguntas, e como ainda 
tínhamos tempo para jogar mais um pouco, a Dr.ª Ana foi buscar o livro de estudo do 
meio das crianças e a professora, ao ver isso, pediu se podia fazer ela as perguntas que 
assim fazia uma revisão da matéria, algo a que a Dr.ª Ana não se opôs. A entrada da 
professora no jogo motivou ainda mais as crianças. 
No final do jogo houve uma equipa vencedora, outra que ficou em segundo lugar, um 
empate no terceiro e uma equipa que ficou em quarto, no entanto nenhum delas ficou 
descontente pelo seu lugar, estando todos muito contentes por terem jogado. As crianças 
estiveram sempre motivadas, concentradas e participativas durante o jogo, tirando duas 
ou três que estiveram constantemente a falar. 
 
Após o jogo, realizámos a avaliação do comportamento e pedimos à I. e ao S. para 
recolherem as capas. Depois de tudo arrumado despedimo-nos das crianças e viemos 
embora, dando por terminada a sessão.  
 
Data: 8 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº18 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão a Dr. Ana não pode estar presente devido a trabalhos urgentes na Junta de 
Freguesia de São Francisco Xavier.  
 
Quando cheguei à sala de aula as crianças ainda estavam a chegar do intervalo, por isso 
tive que lhes dar algum tempo para arrumarem os materiais que tinham em cima da 
mesa. Depois de estar tudo arrumado, expliquei que a Dr.ª Ana não viria à sessão e que 
iriamos fazer alguns jogos no ginásio mas, caso se portassem mal, voltaríamos para a 
sala. Juntei então as crianças em pares e segui para o ginásio.  
 
As crianças já foram agitadas para o ginásio e essa agitação esteve presente nos jogos 
que se realizaram.  
O primeiro jogo foi o “Ruídos fora da vista”. Neste jogo havia uma criança que saia do 
ginásio e os restantes recebiam uma ação para mimar, a qual a criança que saiu teria 
que adivinhar assim que regressasse ao ginásio. A primeira ação foi “comer sopa com 
uma palhinha”, a segunda foi “andar em poças de lama espessas” e a terceira foi “cantar 
com dor de garganta”. Apenas conseguiram identificar a segunda mímica já que esta 
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atividade gerou uma enorme confusão entre as crianças que acabaram por não respeitar 
as regras, os colegas e a mim pois levantavam-se sem ser necessário, riam e corriam 
pelo ginásio, entre outras situações.  
 
A segunda atividade foi o “Comboio” e foi muito difícil de iniciar já que as crianças não se 
calavam, não deixando que eu explicasse as regras. Nesta atividade dividi a turma em 
duas equipas de 11 elementos e dei uma bola a cada equipa. O que elas teriam que 
fazer, após se colocarem em fila indiana, era passar a bola pelo meio das pernas para o 
colega detrás até chegar ao fim da fila. Assim que chegasse ao fim da fila, a última 
criança teria que correr para o início da mesma e assim sucessivamente até todas terem 
feito esse percurso. Uma vez mais as crianças mostraram-se agitadas, faladoras e 
desrespeitadoras. Quando a equipa das meninas ganhou a única que fizeram foi gritar 
que tinham ganho enquanto a outra equipa gritava que o que importava era participar. Foi 
muito complicado acalmá-los.  
 
Como estava a ser impossível realizar os jogos, optei por passar logo à relaxação para 
ver se as acalmava. Nesta, elas teriam que fingir que eram tartarugas e mimar alguns 
sentimentos que eu ia indicando. No início elas conseguiram realizar o que lhes ia 
pedindo como fazerem de tartaruga feliz, triste, zangada, amiga, mas depois começaram 
a brincar e deixaram de respeitar o que lhes dizia. Consegui ainda que se acalmassem 
quando lhes pedi para se esconderem dentro da carapaça da tartaruga, mas foi durante 
muito pouco tempo. Como já não estava a ser viável realizar a relaxação, pedi às 
crianças que se colocassem em pares e se dirigissem à sala de aula, algo que fizeram de 
forma desordeira e barulhenta.  
 
Quando chegámos à sala de aula, realizámos a avaliação do comportamento. A D. teve 
vermelho, pois foi de castigo para o banco no ginásio, houve 8 amarelos e as restantes 
crianças tiveram verde. Após a avaliação, pedi a C. e ao F. que recolhessem as capas, e 
depois de estar tudo arrumado despedi-me das crianças e vim-me embora, dando por 
terminada a sessão. 
 
Data: 15 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB  
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Neste dia não foi possível realizar a sessão. 
 
Data: 22 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº19 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão realizámos várias tarefas ligadas ao jogo “Sentimentos”.  
 
Após a nossa chegada, e dos cumprimentos habituais, explicámos às crianças que 
iriamos realizar uma atividade sobre sentimentos e para isso seria necessário organizá-
las em 5 grupos. Com a ajuda da professora dividimos a turma e começamos a atividade.  
Cada grupo teria que tirar um cartão, dos que a Dr.ª Ana tinha selecionado, e nesse 
cartão estaria representado um sentimento. Após todos terem tirado um cartão, a Dr.ª 
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Ana atribuiu uma tarefa diferente a todos os grupos. Um teria que fazer uma banda 
desenhada, outro um teatro, outro um texto, outro um jogo e o último 5 desenhos, um 
desenho para cada sentimento tirado pelos grupos. Os sentimentos que teriam que estar 
representados em todas as tarefas eram a tristeza, a vergonha, o medo, a coragem e a 
frustração. 
Depois de tudo esclarecido, distribuímos folhas brancas pelos grupos e deixámos que as 
crianças trabalhassem à vontade, ajudando apenas quando elas pediam.  
Durante a tarefa os grupos estiveram muito conversadores, e alguns tiveram dificuldades 
em realizar o que lhes fora pedido, principalmente o grupo que teria que construir um jogo 
com aqueles sentimentos. O grupo do teatro foi o primeiro a terminar mas, apesar disso, 
não foi o mais funcional porque trabalhou apenas metade do grupo enquanto a outra 
metade brincava. O grupo da banda desenhada funcionou bem, assim como o do texto e 
o do desenho. 
Como a sessão estava quase a terminar, e a maioria dos grupos ainda não tinha 
terminado, pedimos que arrumassem o que tinham feito nas capas dos “Afetos”, pois na 
próxima sessão terminariam o trabalho e apresentá-lo-iam à turma.  
 
Após estar tudo arrumado, e de as crianças terem voltado aos seus lugares, realizámos a 
avaliação do comportamento. No fim, pedimos à I. e ao F. para recolherem as capas. 
Depois de tudo organizado despedimo-nos das crianças e viemos embora, dando por 
terminada a sessão.  
 
Data: 29 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº20 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão demos continuidade ao trabalho começado na sessão anterior e 
apresentámos a história da “Formiga e a Cigarra”. 
 
Após a nossa chegada, e dos cumprimentos habituais, organizámos a turma nos grupos 
da sessão anterior para puderem terminar o seu trabalho.  
Enquanto alguns terminavam de desenhar, outros terminavam os textos e outros 
ensaiavam o teatro. Todos os grupos estavam concentrados e sossegados, não havendo 
qualquer barulho que perturbasse o trabalho.  
Quando todos terminaram demos início às apresentações dos trabalhos.  
O grupo do teatro esteve muito bem, contou uma história sobre um rapaz que se esforçou 
para ter boas notas na escola mas que não conseguiu e por isso ficou frustrado e com 
medo de contar aos pais, mas depois ganhou coragem e fez o correto. O grupo que tinha 
que escrever um texto também escreveu sobre o mesmo tema do grupo do teatro. Os 
que desenharam também fizeram um bom trabalho, apenas falharam no aspeto em que 
dois dos elementos desenharam o mesmo sentimento. A banda desenhada contava a 
história de dois amigos e estava muito engraçada. O jogo foi construído tendo por base o 
jogo da rabia, mudando apenas os sentimentos que cada criança no jogo teria que 
representar. Todos os grupos fizeram um bom trabalho e mostraram-se felizes por isso.  
Terminada a apresentação, pedimos às crianças que voltassem aos seus lugares pois 
íamos escutar a história “A Formiga e a Cigarra”. Assim que se fez silêncio ligámos o 
rádio e escutámos a história.  
No fim fizemos uma reflexão sobre o que significava aquela história e qual a sua moral.  
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A maioria das crianças conseguiu compreender a mensagem que a história queria passar 
mas só depois de nós falarmos um pouco, pois algumas estiveram muito distraídas e não 
escutaram toda a história.  
Assim que terminámos a nossa conversa, distribuímos as capas para que as crianças 
pudessem realizar a avaliação do comportamento.  
Terminada essa tarefa, pedimos à C. e ao S. que recolhessem as capas e as 
arrumassem. De seguida, despedimo-nos das crianças e viemos embora.  
 
Data: 5 de Junho de 2012 
Horário: 14.00h – 15.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 2ºB – Sessão nº21 
Intervenientes: Dr.ª Ana Morato e Ana Cristina Matias 
 
Esta foi a última sessão dos afetos em que estive presente.  
 
Para esta sessão, e a pedido da professora, preparámos uma atividade que trabalhasse 
a diferença. A principal preocupação da professora era abordar este tema para ajudar a 
inclusão do H. na turma, visto a maioria dos colegas estarem a exclui-lo tanto na sala de 
aula como no recreio devido às suas dificuldades. Para isso retirou-se um texto da 
internet – “Elmer – O Elefante” – e realizou-se a ilustração desse mesmo texto em 
formato A3 para apresentar a história às crianças.  
 
Após a nossa chegada, e dos cumprimentos habituais, a Dr.ª Ana começou por explicar 
que iríamos ler um texto sobre um elefante que era diferentes de todos os elefantes mas 
antes tínhamos que falar um pouco sobre a diferença e a forma como lidamos e devemos 
lidar com ela.  
Começou por explicar que todos somos diferentes uns dos outros, que há pessoas com 
mais dificuldades e que nós temos que ajudar nessas situações e não gozar com a 
pessoa. Durante a conversa, as crianças mantiveram-se atentas e foram bastante 
assertivas nos comentários que teceram. A D. chegou a referir que o H. tinha dificuldades 
e que ela só o ajudava às vezes, mas pegando nessa resposta foi possível transmitir 
outras ideias e atitudes corretas que as crianças deviam adotar.  
Após a nossa conversa, comecei a leitura do texto e apresentação das imagens ligadas 
ao mesmo. Durante a leitura as crianças estiveram atentas e conseguiram compreender 
a moral da história, que é importante sermos diferentes e que isso tem que ser 
respeitado, que foi abordada na reflexão de grupo depois da leitura. Algumas já 
conheciam este texto mas mesmo assim estiveram concentradas. 
Após a reflexão sobre o texto pedimos às crianças que desenhassem a personagem ou a 
parte da história que mais gostaram. A maioria desenhou o Elmer (elefante colorido) e 
algumas ainda desenharam a parte da história em que o Elmer muda de cores para se 
transformar em outro elefante. Todos os desenhos ficaram muito engraçados e foram 
todos apresentados à turma. Entretanto a Dr.ª Ana teve que se retirar e fiquei eu 
responsável por terminar a sessão 
No fim, distribuiu-se a capa dos afetos e realizou-se a avaliação do comportamento, que 
foi verde para todos. 
Após a avaliação, pedi à S. e ao R. que recolhessem as capas e as arrumassem. Para 
terminar a sessão despedi-me das crianças, que estavam todas ao molho, com um forte 
abraço, da professora e vim embora. 
 
 

Projeto “Afetos” – 3ºA 
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Data: 8 de Novembro de 2011 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº1 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias 
 
 Esta foi a minha primeira sessão com a Dr.ª Marta, mas não foi a primeira sessão dos 
“Afetos” desta turma.  
 
Chegadas à sessão, e como os alunos ainda não me conheciam, apresentei-me e pedi 
às crianças que também se apresentassem. Foram todas muito simpáticas e curiosas.  
 
Quando terminou a apresentação passámos à tarefa “O meu Retrato” que ficou pendente 
na sessão anterior. Os alunos que faltavam leram os seus retratos onde descreviam o 
que eram, o que mais gostavam, os amigos que tinham, entre outros. Houve alunos que 
se caraterizaram pormenorizadamente e outros que foram bastante rápidos, deixando o 
seu retrato bastante incompleto, sendo preciso puxar por eles para falarem. 
 
Acabada a leitura dos retratos passámos à segunda atividade desta sessão, a definição 
das regras da sala. Dividimos a turma em grupos e cada grupo tinha que propor duas 
regras. Foi uma tarefa realizada com facilidade, uma vez que os alunos conhecem muito 
bem o que se deve ou não fazer numa sala de aula. Decididas todas as regras, a Dr.ª 
Marta passou a limpo para uma folha que ficará afixada na sala durante as restantes 
sessões dos “Afetos”.  
 
Após esta tarefa, e para finalizar a sessão, cada criança fez a avaliação do seu 
comportamento, colocou dentro da capa e entregou-a à professora para a arrumar. 
 
Data: 15 de Novembro de 2011 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº2 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão foram realizadas duas atividades, a ficha da amizade e o jogo “quem falou”.   
 
Após o cumprimento inicial passámos à primeira atividade da sessão. Foi distribuída a 
cada aluno uma ficha sobre a amizade dividida em duas partes. A primeira parte continha 
várias afirmações sobre a amizade, que o aluno teria que avaliar como sendo verdadeiras 
ou falsas. A segunda parte era constituída por duas questões, uma sobre como o aluno é 
e como trata um amigo e outra sobre como os amigos o tratam e como ele gostaria de 
ser tratado. 
 
Os alunos realizaram esta ficha sem grande dificuldade. Na primeira parte poucos foram 
os erros cometidos e na segunda, apesar de ser uma ficha realizada individualmente, as 
respostas foram muito repetitivas. A única exceção foi o D., que, devido às suas 
dificuldades na leitura e na escrita, apenas realizou a primeira parte da ficha de forma 
independente e correta. Ainda tentei fazer com ele a segunda parte mas não deu para 
terminar porque para escrever qualquer palavra ele precisava de ajuda, sendo que 
acabou por responder apenas oralmente, sem escrever na ficha.  
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A segunda atividade da sessão foi o jogo “quem falou” e os alunos adoraram. Neste jogo, 
os alunos sentaram-se em círculo e no meio ficou um outro aluno com os olhos 
vendados. O objetivo do jogo era que o aluno que estava no meio do círculo identificasse 
o colega que, falando de uma forma estranha, dizia a frase “Eu gosto dos Afetos”. Se 
acertasse esse colega ia para o centro do círculo com os olhos vendados, se errasse 
continuaria vendado até acertar. Este jogo correu muito bem, as crianças mostraram-se 
muito participativas e criativas no que diz respeito a criar diferentes vozes. Para o fim já 
todos falavam ao mesmo tempo, não esperavam pela sua vez para jogar, queriam ir 
todos ao centro, mas o tempo de sessão estava a terminar e tivemos mesmo que acabar 
com o jogo, apesar de muitos deles terem ficado desanimados.  
 
Após esta tarefa, e para finalizar a sessão, cada aluno fez a avaliação do seu 
comportamento. 
 
Data: 22 de Novembro de 2011 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº3 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão realizou-se a banda desenhada do texto “Vale dos Sentimentos”. 
 
Após o cumprimento inicial, e da chamada, passámos à atividade da sessão. A turma foi 
dividida em grupos, com ajuda da professora, e após essa divisão foi explicado em que 
consistia a atividade, isto é, eu iria ler a história “vale dos sentimentos” e as crianças 
teriam que tomar muita atenção porque iriam, posteriormente, reproduzir a história em 
banda desenhada. 
 
Após a explicação distribuiu-se, por cada grupo, uma folha A4 dividida em 6 quadrados, 
onde eles teriam que desenhar a história. Para o fazer podiam usar todo o tipo de 
material de escrita e pintura que tivessem no estojo, e todos os desenhos teriam que ser 
decididos em grupo e pintados por todos.  
 
Como estavam com alguma dificuldade em recordar todos os aspetos da história, li-a 
novamente e apontei no quadro os nomes dos sentimentos que faziam parte da mesma, 
para ajudar as crianças.  
 
Esta atividade provocou muita agitação nas crianças, que demonstraram ter pouca 
capacidade para trabalhar em grupo e para ajudar o próximo. No geral, os grupos tiveram 
grande dificuldade em trabalhar de forma harmoniosa. Devido às características dos 
grupos, esta atividade não ficou concluída nesta sessão, tendo ficado pendente para a 
próxima sessão. 
 
Após esta tarefa, e para finalizar a sessão, cada aluno fez a avaliação do seu 
comportamento. 
 
Data: 29 de Novembro de 2011 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº4 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias 
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Não houve sessão neste dia.  
 
Data: 6 de Dezembro de 2011 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº5 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão concluiu-se a banda desenhada do texto “Vale dos Sentimentos” e falou-se 
da atividade de natal.  
 
Após o cumprimento inicial, e da chamada, passámos à conclusão da banda desenhada 
iniciada na sessão anterior. Dividiu-se novamente a turma nos grupos de trabalho já 
formados e distribui-se os desenhos que já tinham começado na outra sessão. Como já 
tinham passado duas semanas desde a última sessão, a Dr.ª Marta releu a história e 
apontou os nomes dos sentimentos no quadro para ajudar as crianças na conclusão 
desta tarefa. 
 
Tal como na sessão anterior, as crianças estavam muito agitadas, pouco atentas e 
motivadas para a realização desta tarefa, havendo apenas um grupo que se mantinha 
atento e trabalhar. Devido a esta falta de interesse, e da brincadeira constante das 
crianças, houve desenhos que não ficaram concluídos, desenhos que a professora disse 
que teriam que ficar feitos até ao final do dia de aulas, isto é, fora da hora dos “Afetos”.  
 
Após esta tarefa, e para finalizar a sessão, cada aluno fez a avaliação do seu 
comportamento. Ao mesmo tempo, a Dr.ª Marta distribuiu o convite, para as crianças 
entregarem aos pais, para o lanche dos “Afetos” e o guião de entrevista aos avós, que 
continha algumas perguntas que as crianças teriam que fazer aos seus avós para 
perceberem como os avós passavam o natal antigamente, comparando o natal deles com 
o seu, de forma a compreender quais as diferenças entre os mesmos.  
 
Data: 10 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº6 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias 
 
Esta foi a primeira sessão dos afetos, após as férias do natal. Os alunos ficaram 
contentes por voltarem a ter afetos, dizendo que já estavam com saudades das nossas 
atividades.  
 
Antes de passarmos à atividade da sessão falámos um pouco de como tinha sido o natal 
e a passagem de ano das crianças. Todas responderam que o natal foi bom, que tinham 
recebido muitas prendas e que a passagem de ano também foi muito gira.  
 
Na última sessão dos afetos, antes do natal, foi pedido às crianças que fizessem uma 
entrevista aos avós para perceberem as diferenças entre o natal dos avós e o deles. Mais 
de metade da turma fez esse trabalho e afixou-o no placar da sala, decorando-o com 
desenhos e enfeites de natal. Para fazermos a atividade desta sessão, que foi ler essas 
entrevistas, tivemos que desmanchar esse placar. 
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 As crianças, cada uma na sua vez, iam para a frente da turma e liam a entrevista para os 
colegas. Como não houve tempo suficiente para todos lerem ficou prometido terminar 
esta tarefa na sessão do dia 17 de Janeiro. No entanto, as diferenças mais referenciadas 
foram a quantidade e a qualidade das prendas, a fartura das mesas e o sentimento 
natalício que deixou de importar, dando lugar ao consumismo excessivo.  
 
Para terminar a sessão, as crianças preencheram a ficha do comportamento e 
arrumaram as suas capas dos afetos.  
 
Data: 17 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº7 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão demos continuidade à leitura dos guiões de entrevista que as crianças 
fizeram aos avós sobre o natal destes em comparação ao natal de hoje em dia.  
 
Mais uma vez, as principais diferenças prenderam-se com a quantidade de prendas, com 
a fartura nas mesas e com o sentimento natalício que se perdeu desde a infância dos 
avós até hoje.  
 
Tal como combinado na sessão anterior, fizemos a entrevista à professora que partilhou 
as suas memórias de infância com todos nós, referindo também as diferenças entre o 
natal dela e o das crianças. As crianças gostaram muito de fazer a entrevista à 
professora, mostrando-se atentas e participativas. 
 
Após esta entrevista, e para terminar a sessão, as crianças preencheram a ficha do 
comportamento e arrumaram as suas capas dos afetos.  
 
Data: 24 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº8 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias 
 
Nesta sessão realizou-se a ficha “Como eu sou”.  
 
Quando chegámos, as crianças estavam a ensaiar a leitura de um poema que iriam 
apresentar ao autor António Torrado que iria visitar a escola no dia seguinte. Fui muito 
giro ouvi-los declamar, e ouvir o V. a tocar violino para acompanhar esse poema. Após o 
ensaio a Y. cantou uma canção chinesa para as monitoras. 
 
Após este primeiro momento cultural, foi distribuída a cada criança uma ficha que 
continha uma tabela com 18 características (simpático, meigo, nervoso, antipático, 
trabalhador, entre outras), das quais teriam que escolher 6 que as caracterizasse. Após a 
escolha das 6 características teriam que mencionar a que gostam mais e a que gostam 
menos, explicando o porquê dessa escolha. Muitas das crianças não sabiam os que 
escolher, o que fez aumentar a agitação delas e diminuir a sua concentração na tarefa.  
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Quando todos acabaram de preencher a ficha, demos início à leitura das escolhas de 
cada um. Como a sessão estava quase a terminar, ficaram algumas fichas para ler na 
sessão da próxima semana.  
 
Nesta sessão as características mais selecionadas foram a simpatia, o fato de serem 
trabalhadoras, serem compreensivas, havendo ainda algumas que mencionaram o 
nervosismo como uma característica que não gostavam de ter. Com a leitura das 
crianças, a Dr.ª Marta e eu compreendemos que elas não sabem o que significam 
algumas das características da tabela, por isso achámos importante que na próxima 
sessão, para além da leitura, se faça uma busca nos dicionários do significado das 18 
características, para que as crianças percebam verdadeiramente a que se refere cada 
uma.  
 
Para finalizar a sessão realizou-se a avaliação do comportamento. 
 
Data: 31 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº9 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Após a nossa chegada à sala de aula, demos início ao que estava planeado para esta 
sessão. Tal como tinha ficado combinado na sessão anterior, devido às dificuldades 
apresentadas pelas criança, fomos procurar o significado das diferentes características 
presentes na ficha “Como eu sou”.  
 
Distribuímos os dicionários a todas as crianças e cada uma procurou uma característica. 
Foi uma tarefa relativamente fácil, visto as crianças não terem tido dificuldade em 
encontrar as palavras no dicionário, à exceção do D. que precisou do meu apoio para 
encontrar a palavra a ele destinada. Como demonstrou grande dificuldade não só a 
procurar a palavra mas também a ler o seu significado, pedi-lhe que procurasse mais 
palavras, ao que ele acedeu.  
 
Depois de termos lido o significado de todas as palavras continuámos com a leitura das 
fichas que faltavam apresentar. Mais uma vez as carateristicas mais mencionadas foram 
o nervosismo, a simpatia e o fato de serem trabalhadores.  
 
Após a leitura das últimas fichas “Como eu sou”, estava previsto o preenchimento da 
ficha “O que os outros pensam que eu sou” mas não houve tempo para tal, tendo ficado 
pendente esta atividade para a próxima sessão.  
 
Para finalizar a sessão realizámos a avaliação do comportamento e arrumámos as capas 
dos afetos.  
 
Data: 7 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº10 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Nesta sessão, as crianças preencheram a ficha “O que os outros pensam que eu sou”, 
referindo-se à forma como a família e os amigos os veem. Para além destas perguntas 
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tinham uma que abordava a forma de agir perante uma situação em que era acusado de 
ser algo que ele não esperava. 
 
Eu acompanhei o D. e a D. durante o preenchimento da ficha devido à dificuldade deles 
em acompanhar os outros, seja em termos de leitura, seja em termos de escrita. Para 
preencher a ficha procurámos no dicionário, tal como na sessão anterior, o significado 
das características que eram apresentadas, no entanto, eles continuaram a não 
compreender nem conseguir escrever a maioria delas.  
 
No geral, as crianças mostraram ter uma perceção negativa sobre o que os pais pensam 
delas, referindo muitas vezes características como irritante, barulhento e teimoso. No 
entanto houve crianças que apenas referiram características positivas como serem 
alegres, bondosas e simpáticas.  
 
Após a leitura das fichas de todas as crianças passámos à avaliação do comportamento 
e à arrumação das capas dos afetos, dando por terminada a sessão.  
 
Data: 14 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº11 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Nesta sessão visualizámos o filme “Às segundas-feiras não deixes que te salte a tampa” 
e preenchemos a ficha referente ao mesmo.  
 
Após a chegada à sala de aula, falámos com as crianças e explicámos o que iríamos 
fazer. Quando souberam que iriam ver um filme ficaram muito contentes e inquietas. A 
Dr.ª Marta, após explicar tudo, mandou colocarem-se em fila, dois a dois, para nos 
dirigirmos à biblioteca. No caminho, as crianças mostraram-se barulhentas e com pressa 
em chegar à biblioteca, estando desatentos ao que a Dr.ª Marta ia dizendo. Já na 
biblioteca não pararam quietas. 
 
Durante o filme a Dr.ª Marta teve mesmo que separar o A. do J., do D. e do Jo. pois não 
se calavam, estando sempre a rir e a gozar com as personagens do filme. O A. amuou 
por ter sido separado, deitando-se no chão e dando pouca importância ao filme. 
 
Quando o filme terminou voltámos para a sala de aula a fim de preencher a ficha relativa 
ao mesmo. Durante o preenchimento da ficha o A. mostrou-se pouco interessado 
acabando mesmo por distrair o J. 
Eu acompanhei o D. que, com muita dificuldade, respondeu a uma das questões da ficha, 
mais concretamente, o que significava a expressão saltar a tampa. Apesar das minhas 
ajudas, a ler a pergunta e até a dar a resposta, o D. não conseguiu ler a pergunta nem 
responder por palavras dele o que significava a expressão.   
 
Como se demorou muito tempo a preencher a ficha, ficámos sem tempo para a corrigir, 
sobrando alguns minutos para a avaliação do comportamento e para nos despedirmos 
das crianças.  
 
Data: 28 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
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Turma: 3ºA – Sessão nº12 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Nesta sessão fizemos a correção da ficha da sessão anterior e realizámos uma nova 
ficha relacionada com o texto “O Bem e o Mal”.  
 
Após a nossa chegada e os cumprimentos habituais, começamos a correção da ficha do 
filme da sessão anterior. Para tal, e como já vem sendo recorrente, sentei-me com o D. 
para o ajudar a terminar a ficha e a corrigir a mesma. 
 A maioria das crianças respondeu corretamente ao que significava a expressão saltar a 
tampa e conseguiram identificar alguns dos exercícios respiratórios que se devem fazer 
quando estamos em enervados. Muitas crianças disseram que respiravam fundo e 
contavam até 5, outras disseram que corriam e houve ainda quem dissesse que praticava 
desporto como natação, futebol ou karaté.  
 
Após a correção desta ficha foi distribuída uma nova ficha. A Dr.ª Marta leu o texto “O 
Bem e o Mal” e as crianças tiveram que estar com atenção para puderem responder 
corretamente às questões colocadas. A história era sobre a Rita, uma aluna que quando 
foi a casa de banho viu um croissant num bolso no casaco de um colega e comeu-o sem 
dizer nada a ninguém. As perguntas focavam se o que a Rita fez era correto, quais as 
consequências para ela e para o colega, se ela poderia ter feito outra coisa em vez de 
roubar o croissant ao colega e caso o fizesse quais as vantagens e desvantagens. O D. 
só conseguiu fazer 5 das 7 questões colocadas, mas demonstrou ter uma maior 
concentração e vontade para realizar a mesma, sendo que as suas respostas eram 
adequadas à situação, mostrando ser assertivo. No entanto, mostrou ter dificuldades na 
escrita das palavras, sendo necessário repetir constantemente as sílabas para que 
conseguisse perceber quais as letras que deveria colocar. Todas as sílabas que 
contenham três letras o D. não consegue ler o que torna difícil para ele compreender 
algumas das palavras presentes nas perguntas. 
Antes de começarmos o preenchimento da ficha chegou a D. que se sentou ao pé de nós 
para que eu também a pudesse ajudar. Infelizmente o seu aproveitamento não foi tão 
positivo, já que se distraia constantemente com tudo, não conseguia escrever uma única 
palavra sem ajuda e não se mostrava minimamente entusiasmada com a tarefa a 
realizar. A D. apenas respondeu a 2 questões e sempre com ajuda, ajuda até mesmo 
para dizer oralmente qual era a resposta correta.  
A maioria das crianças respondeu que a Rita não teve um bom comportamento, que ela 
seria castigada pela professora e que o colega ficaria sem lanche porque ela o comeu. 
Caso a Rita não tivesse roubado o croissant, as crianças responderam que ficaria tudo 
bem e o colega podia até dividir o mesmo com ela. Nenhuma criança referiu que ninguém 
viu a Rita a comer o croissant e que por isso ela podia negar que tivesse sido ela não 
tendo, dessa forma, um castigo.  
 
Quando terminámos a correção da ficha, a sessão já estava a terminar, sobrando apenas 
tempo para fazer a avaliação do comportamento e as despedidas habituais.   
 
Data: 6 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº13 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
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Neste dia não houve sessão porque a Dr.ª Marta se encontrava num congresso em 
Londres.  
 
Data: 13 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº14 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Nesta sessão, corrigimos as palavras cruzadas da sessão anterior e trabalhámos o 
conceito de pensamento incluindo os diferentes pensamentos que podemos ter.  
 
Após a nossa chegada e os cumprimentos habituais, a Dr.ª Marta pediu às crianças que 
tirassem da capa dos afetos as palavras cruzadas realizadas na sessão de compensação 
de quinta-feira, sessão em que não estive presente pois tive que realizar uma sessão de 
Psicomotricidade na Escola no mesmo horário.  
Antes de começar a correção da ficha, a Dr.ª Marta pediu às crianças que me dissessem 
como correu a sessão anterior, que me explicassem como tinha corrido mal o trabalho 
em grupo e que por isso todos tinham tido vermelho no comportamento. Ninguém falou, 
teve mesmo que ser a Dr.ª Marta a contar tudo deixando-os um pouco envergonhados 
pelos comportamentos que tiveram.  
Durante a correção da ficha as crianças estiveram muito agitadas, não se calaram nem 
deixaram a Dr.ª Marta falar. Foi muito difícil conseguirmos corrigir a ficha, tivemos que 
gritar e chamar à atenção imensas vezes para que a pudéssemos fazer.  
 
A segunda parte da sessão focou-se nos pensamentos. Para isso apresentámos um 
power point com diferentes pensamentos aos quais foram atribuídos os nomes “deita-
abaixo”, “três olhos”, “craque”, “positivo”, “convencido”, “chorinhas”, “preto e branco” e 
“derrotado”, explicando de seguida o que significava cada um deles. Acabada esta 
apresentação era suposto realizar um trabalho em equipa, mas devido ao que ocorreu na 
sessão anterior, optámos por fazer este trabalho de forma individual. Desta forma, a Dr.ª 
Marta ficou com todas as frases e foi lendo uma a uma, para que as crianças 
conseguissem identificar os pensamentos que estariam associados a essas frases. Esta 
foi uma tarefa que, mesmo realizada de forma individual, provocou alguma confusão 
porque as crianças não respeitaram a regra do dedo no ar para falar, gritando as 
respostas, muitas incorretas, sem sequer deixar a Dr.ª Marta terminar as frases. Quase 
no fim da atividade, as crianças acalmaram-se e foi possível realizar a leitura e a reflexão 
de algumas frases sem dificuldade.  
 
Para finalizar a sessão realizámos a avaliação do comportamento e, tal como sucedera 
na sessão anterior, todos tiveram vermelho devido aos maus comportamentos 
apresentados durante toda a sessão. Finda a avaliação do comportamento e a recolha 
das capas, despedimo-nos das crianças dando por finalizada a sessão. 
 
Data: 20 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº15 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Neste dia não tive sessão com a Dr.ª Marta mas sim com a Dr.ª Patrícia no 4ºB para 
representar a Dr.ª Olívia Salcedo. 
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Antes da minha entrada na sala de aula, e após a avaliação do comportamento do 
período, a Dr.ª Patrícia explicava que tinha encontrado uma exploradora que precisava 
de ajuda para encontrar um tesouro que estava escondido na escola. Para isso ela 
precisava de uma turma muito boa, que fosse empenhada e inteligente e a Dr.ª Patrícia 
dizia que eles eram ideais para essa tarefa. As crianças todas contentes diziam que eram 
mesmo eles que iriam ajudar a Dr.ª Olívia Salcedo a descobrir esse tesouro. Continuando 
o teatro, a Dr.ª Patrícia dizia que estava à espera da Dr.ª Olívia e essa era a minha deixa 
para entrar. Com o cabelo cheio de pó talco e uma bengala na mão, eu batia à porta e 
entrava. Todas as crianças ficavam a olhar para mim, um pouco desconfiadas porque eu 
não tinha rugas ou porque já me tinham visto na escola, mas entravam na brincadeira e 
mostravam-se muito entusiasmadas por fazerem parte da exploração.  
Enquanto eu me apresentava e falava das minhas explorações e do que precisava que 
eles fizessem, a Lígia escondia as pistas pela escola para que depois eles pudessem 
encontrar o tal tesouro que seria entregue a uma criança que não tivesse posses para ter 
um ovo da Páscoa. Após a explicação do que teriam que fazer, dividimos a turma em 4 
grupos e distribuímos a cada um a primeira pista e uma ficha que eles teriam que 
preencher antes de saírem para procurarem as outras pistas. Todos, sem exceção, 
fizeram a ficha a correr e descodificaram a 1ª pista sem dificuldade, saindo a correr da 
sala para procurar as restantes. Alguns conseguiram encontrar as pistas que faltavam 
sem dificuldade, outros andavam de uma lado para o outro, passavam até perto das 
pistas, mas como não liam bem a pista nem trabalhavam em equipa acabavam por não 
conseguir concretizar o trabalho, perdendo tempo. Embora houvesse equipas que 
trabalharam melhor que outras, todas conseguiram encontrar as quatro pistas que 
pertenciam a cada grupo e o tesouro escondido na sala. Algumas crianças ficaram muito 
desconfiadas pelo tesouro estar na sala e nunca o terem visto, mas rapidamente 
esqueceram essa desconfiança quando viram o tesouro. 
Quando abriram o tesouro e viram um ovo de chocolate grande ficaram todas com 
vontade de o comer, mas explicámos uma vez mais que aquele ovo era para uma criança 
que precisava mais e que apesar de eles terem feito um trabalho maravilhoso não 
poderiam ficar com ele. Apesar disso as crianças divertiram-se e não ficaram tristes por 
não ficarem com o ovo, mostrando assim um espirito de entreajuda muito bonito. 
No entanto, e como eles mereciam, receberam uma recompensa de três ovinhos de 
chocolate por cada criança, o que as deixou muito felizes.  
Terminada a distribuição dos ovinhos, despedimo-nos das crianças e demos por 
finalizada a sessão. 
 
Para além desta turma, este teatro foi ainda realizado no 4ªC às 10h, correndo 
igualmente bem e com os mesmos resultados desta turma. As crianças também se 
divertiram e conseguiram encontrar o tesouro sem dificuldade. A única diferença é que 
alguns alunos me conheciam e descobriram logo que era eu, mas nem por isso deixaram 
de entrar na brincadeira e de se divertirem.  
A última turma onde fiz de Dr.ª Olívia Salcedo foi no 4º ano da E.B.1 de Caselas na 
sexta-feira dia 23 de Março às 10h. Correu igualmente bem, as crianças divertiram-se e 
conseguiram encontrar o tesouro com alguma ajuda. Como as crianças desta turma não 
me conheciam não ficaram muito desconfiadas, havendo mesmo uma criança que veio 
ter comigo a perguntar se eu já tinha feito explorações no Egipto e dizendo que queria ser 
arqueóloga.   
 
Data: 10 de Abril de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
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Turma: 3ºA – Sessão nº16 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Nesta sessão demos início à primeira de três sessões que terão como atividade principal 
o jogo “Gostarzinho”.  
 
A Dr.ª Marta começou por explicar as regras do jogo às crianças, que estavam 
impacientes para começar, dizendo-lhes que as principais são ouvir os outros, não gozar 
com os colegas e respeitar todos os jogadores. Após a explicação das regras, a Dr.ª 
Marta explicou como o jogo funcionava, mostrando os diferentes materiais que 
constituem este jogo. Para além do tabuleiro com várias casas de diferentes cores, este 
jogo contêm 7 cartões, 6 dos quais com perguntas sobre a autoestima, amizade, 
imaginário, família, resolução de conflitos, entre outros, e cartões laranja que 
representam os pontos gostar, que cada equipa ganha quando acerta nas perguntas. 
 
 No tabuleiro existem ainda as casas pesadelos, que fazem as equipas perderem pontos 
gostar quando lá calham. O objetivo é ter o maior número de pontos gostar e puder 
partilhá-los com as outras equipas caso estas precisem, pois só ganha a equipa que 
chegar à ponte da solidariedade com 4 pontos gostar, se não os tiver pode pedir às 
outras equipas.  
 
A turma foi dividida em 4 equipas, com os nomes “Diabos Vermelhos”, 
“Supercalifragilistic”, “Gostarzinhos” e “Vencedores”. Em cada equipa foi escolhido um 
chefe para responder pela equipa, após todos pensarem na resposta, e para escolher o 
colega que iria lançar os dados.   
 
Nesta sessão só foi possível a cada equipa realizar uma jogada, mas no geral as 
crianças mostraram-se participativas e mostraram compreender as regras do jogo e o seu 
funcionamento. No entanto, mostraram alguma impaciência quando não era a vez de a 
equipa jogar e pouca atenção nas jogadas das outras equipas.  
Após a jogada de todas as equipas, demos por terminada a atividade, que será 
continuada na próxima sessão. 
Para finalizar a sessão as crianças realizaram a avaliação do comportamento, após a 
qual saíram para almoçar e nós acompanhamo-las.  
 

Data: 17 de Abril de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº17 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Nesta sessão demos continuidade ao jogo “Gostarzinho”. 
 
Foi possível realizar 2 jogadas por cada equipa mas, durante todo o jogo, as crianças 
mostraram-se agitadas, faladoras e por vezes desrespeitadoras com os colegas e com as 
monitoras, sendo necessária a intervenção das monitoras em algumas situações. Apesar 
disso conseguiram trabalhar em equipa quando necessário e conseguiram realizar todas 
as tarefas que lhes eram pedidas. A solidariedade entre as equipas ainda não foi 
evidente o que esperemos que ocorra na terceira sessão já que esta é um dos objetivos 
do jogo, sendo necessária para que alguma equipa o vença.  
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Para terminar a sessão, e após termos arrumado os materiais do jogo e tomado nota das 
posições de cada equipa, foi realizada a avaliação do comportamento.  
Finda esta última parte despedimo-nos das crianças e viemos embora. 
 
Data: 24 de Abril de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº18 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Esta foi a última sessão do jogo “Gostarzinho”.  
 
Após a nossa chegada à sala de aula, e depois dos cumprimentos habituais, começamos 
a preparar os materiais para darmos início ao jogo. As crianças formaram as equipas e 
começamos a jogar. Ainda houve alguma agitação durante o jogo, mas as crianças 
estiveram bastantes participativas e concentradas nas diferentes tarefas que tinham que 
realizar. Ao contrário da sessão anterior, nesta as equipas mostraram ser solidárias, já 
que quando necessário fizeram a troca de pontos e cartões que podiam salvar os colegas 
das armadilhas. 
As tarefas que foram pedidas, como a mimica ou falarem sobre situações específicas, 
foram realizadas adequadamente e sem grande dificuldade.  
 
Como a sessão estava quase a terminar tivemos que dobrar os pontos que saiam para 
que as equipas pudessem terminar o jogo, senão iriam ficar desanimados por não 
conseguirem terminá-lo. A equipa vencedora foi a equipa “vencedores”, que só ganhou 
porque as equipas “gostarzinhos” e “diabos vermelhos” lhes deram os pontos necessários 
para passar a ponte da solidariedade. 
A equipa “gostarzinhos” ficou em segundo e a ” supercalifragilist” e “diabos vermelhos” 
ficaram empatadas no terceiro lugar graças a um passo de magia realizado pela Dr.ª 
Marta (como a sessão já tinha terminado e eles não tinham chegado ao fim do jogo a Dr.ª 
Marta pediu que eles fechassem os olhos e dissessem palavras mágicas para que o pino 
chegasse à ponte da solidariedade, e enquanto estavam de olhos fechados a Dr.ª Marta 
movia o pino).  
 
Como a sessão já tinha terminado, a avaliação do comportamento ficou para a sessão 
seguinte. Arrumámos o material do jogo, despedimo-nos das crianças e viemos embora. 
 
Data: 8 de Maio de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº19 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Esta sessão teve como objetivo introduzir a temática da Sexualidade.  
 
Para facilitar a apresentação do tema às turmas do 3º ano, a Dr.ª Marta optou por juntar-
se à turma do 3ºC e consequentemente à Dr.ª Ana Martins e a estagiária Maria.  
 
Para se puder efetuar a sessão, eu e a Maria, fomos mais cedo pra preparar todos os 
materiais necessários. Assim que a Dr.ª Marta e a Dr.ª Ana chegaram começamos a 
sessão que se focou apenas na apresentação de um powerpoint sobre as diferenças 
existentes entre os rapazes e as raparigas.  
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Durante a apresentação as crianças estiveram um pouco agitadas e conversadoras. No 
entanto, algumas delas conseguiram prestar atenção e fazer perguntas pertinentes. Fora 
as risadas e algumas brincadeiras, que já se previam, a sessão correu bem.  
  
Quando terminou a apresentação já não havia muito tempo de sessão, por isso deixámos 
a avaliação do comportamento para a próxima sessão. Despedimo-nos então das 
crianças, arrumámos o material e viemos embora. 
 
Data: 15 de Maio de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº20 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Nesta sessão demos continuidade ao assunto abordado na sessão anterior, ou seja, 
abordámos as diferenças corporais dos géneros.  
 
Como tal, e após a nossa chegada e os cumprimentos habituais, explicámos às crianças 
que teriam que fazer o desenho do corpo e os seus constituintes de acordo com o 
género. Dividimos então a turma em dois grupos, o das meninas e o dos meninos, e cada 
grupo ficou com uma folha de papel de cenário e marcadores. O que eles teriam que 
fazer era escolher um elemento do grupo para se deitar nessa folha para que se pudesse 
fazer o contorno do corpo e depois preencher esse corpo com os seus constituintes.  
Eu fiquei com o grupo dos rapazes e este foi um grupo muito falador e pouco atento. Para 
escolherem alguém para contornar foi fácil, mas para escolher quem contornava e o que 
cada um tinha que desenhar gerou-se uma enorme confusão. Eles começaram a 
desenhar o pénis, os olhos e o coração, mas tudo o que faziam era motivo de brincadeira 
e risadas. Durante a atividade estiveram sempre muito agitados e pouco concentrados no 
que estavam a fazer, sendo necessário chamá-los a atenção para aspetos que tinham 
que desenhar como a barba e os pelos no peito e pernas. 
Terminados os desenhos, pendurámo-los no quadro e cada equipa falou sobre o que 
tinham desenhado. A atividade despertou alguma vergonha nas crianças que não 
estavam a conseguir falar, tendo sido necessário puxar por eles e até ajudá-los no início. 
Menos envergonhados conseguiram dizer tudo o que fizeram e explicar quais as maiores 
diferenças entre os rapazes e as raparigas, apesar das brincadeiras paralelas e das 
risadas por estarmos a falar de mamas, pénis e vagina.   
 
Para terminar a sessão realizámos a avaliação do comportamento, mas esta não foi uma 
tarefa fácil porque a professora disse que todos os rapazes mereciam vermelho devido às 
brincadeiras e, apesar da Dr.ª Marta e eu não concordarmos tivemos que aceitar a 
opinião da professora. Os alunos ficaram chateados, até tristes, mas para os animar 
ficámos a falar um pouco mais sobre o assunto explicando que era importante brincarem 
mas teriam também que aprender, pois aquelas transformações vão acontecer e é 
importante eles saberem quais serão.  
 
Terminada a nossa conversa, despedimo-nos das crianças e viemos embora.  
 
Data: 22 de Maio de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº21 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
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Nesta sessão demos início ao jogo “Carinhos”. Este jogo é muito similar ao jogo 
“Gostarzinho” que esta turma já havia jogado nas sessões dos “Afetos” no mês de Abril.  
 
Quando chegámos à sala de aula, e depois dos cumprimentos habituais, começamos por 
explicar em que consistia o jogo. Sendo este também um jogo de tabuleiro, como o do 
“Gostarzinho”, as regras seriam muito parecidas, isto é, haveria casas em que teriam 
tarefas diversificadas para realizar e casas armadilhas em que ficariam uma vez sem 
jogar. As tarefas que podiam sair baseavam-se no desenho, na mímica, em perguntas de 
autoconhecimento, perguntas sobre a família e na partilha de sentimentos sobre algumas 
possíveis situações. 
Depois de tudo explicado, e das dúvidas esclarecidas, organizámos a turma em grupos, 
mais precisamente 4 grupos cujos nomes era “Falcões”, “Ferrari Kids”, “Bando dos 5” e 
“Irmãos de Sangue”. 
 
Depois de estarem os grupos formados, decidimos quem seriam os porta-vozes e os 
cuidadores das estrelas, que são os pontos neste jogo, e demos início às jogadas.  
Tal como já é habitual nestes jogos, as equipas fizeram muito barulho, causando grande 
confusão, não respeitaram os colegas quando não era a vez de eles jogarem e não as 
monitoras da sessão. Apesar das nossas chamadas de atenção, o comportamento das 
crianças manteve-se durante toda a sessão o que dificultou o desenrolar do próprio jogo, 
acabando por só ser possível efetuar duas jogadas por cada equipa.  
 
Para terminar a sessão, e após termos arrumado os materiais do jogo e tomado nota das 
posições de cada equipa, foi realizada a avaliação do comportamento.  
Finda esta última parte despedimo-nos das crianças e viemos embora. 
 
Data: 29 de Maio de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº22 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Nesta sessão demos continuidade ao jogo “Carinhos”. Devido à Semana do Café, que 
decorreu entre o dia 28 e 31 de Maio, esta sessão começou com um atraso de 45 
minutos.  
 
Quando finalmente conseguimos que todas as crianças estivessem na sala de aula, 
apenas tivemos tempo para montar o jogo e realizar 1 jogada por equipa. As crianças 
estavam muito agitadas devido à Semana do Café pois tinham estado a vender bolos, a 
vender e a comprar rifas, o que provocou uma euforia nas crianças que condicionou em 
muito a atenção e a concentração das mesmas.  
Não conseguiram manter-se atentas e a Dr.ª Marta teve que subir o tom, diversas vezes, 
para que elas a conseguissem ouvir. Foi muito complicado gerir esta sessão que não 
cumpriu, de todo, os objetivos delineados. 
 
Para terminar a sessão, e após termos arrumado os materiais do jogo e tomado nota das 
posições de cada equipa, despedimo-nos das crianças e viemos embora. Pois não houve 
tempo sequer para realizar a avaliação do comportamento.  
 
Data: 5 de Junho de 2012 
Horário: 11.15h – 12.15h 
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Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 3ºA – Sessão nº23 
Intervenientes: Dr.ª Marta Ferraz e Ana Cristina Matias  
 
Nesta sessão, que foi a última sessão dos “Afetos”, terminámos o jogo “Carinhos” e 
realizámos a ficha de avaliação do comportamento do 3ºperíodo.  
 
Após a nossa chegada à sala de aula, e depois de termos cumprimentado a turma, 
explicámos que esta seria a última sessão dos “Afetos”. Como tal, e visto ter sido assim 
em todos os períodos, as crianças teriam que preencher uma ficha para avaliarem o 
comportamento que tiveram nestas sessões durante o 3º período. Distribuímos então as 
fichas e demos algum tempo para que elas as pudessem preencher calmamente. 
Enquanto isso, fui montando o jogo e preparando todos os materiais precisos para dar 
continuidade ao mesmo.  
Assim que as crianças acabaram de preencher a ficha, recolhemos as mesmas e 
organizámos as crianças em equipas para iniciarmos o jogo.  
Como esta seria a última sessão, e tínhamos mesmo que acabar o jogo, cada vez que 
uma equipa jogasse, os pontos que saiam nos dados seriam triplicados para andarem o 
maior número de casas possível. Uma tarefa que parecia ser tão fácil tornou-se 
complicada para a maioria das crianças, que demonstraram ter bastantes dificuldades na 
realização de uma conta tão básica como esta ligada à tabuada do 3, já que os erros 
foram sistemáticos.  
Fora isso, todas as equipas estiveram bem, menos agitadas do que é habitual, 
conseguindo realizar corretamente todas as tarefas. 
 
Terminado o jogo, arrumámos tudo e falámos com as crianças sobre o que tinham sido 
estas sessões. Explicámos que o comportamento delas durante este tempo piorou, que 
para o ano teriam que ter mais calma e serem mais atentas pois esse seria o último ano, 
pelo menos para a maioria, naquela escola.  
Durante a nossa conversa as crianças estiveram bastante atentas e acho que 
conseguiram interiorizar a mensagem que lhes queríamos transmitir.  
Terminada a nossa conversa, realizámos a avaliação do comportamento da sessão, 
despedimo-nos delas e da professora e viemos embora.  


