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“Psicomotricidade na Escola” 

 
Data: 12 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 1ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, As., Ag., A., H., T., To., Al., L. 
 
A M. não esteve presente nesta sessão.  
O objetivo desta sessão foi conhecer melhor as crianças e apresentarmo-nos a elas. 
Após a chegada das crianças, sentámo-nos em círculo e explicámos resumidamente o 
que seriam estas sessões. 
 
De seguida colocámo-nos em pé, mais uma vez em círculo, e demos início à atividade de 
apresentação. Com o balão na mão cada criança teria que dizer o seu nome, a sua 
idade, a cor preferida, o animal que mais gostava e a atividade favorita. Após se 
apresentarem foram feitas perguntas aos colegas sobre essa criança para verificar se 
tinham tido atenção ao que foi dito. Foi uma atividade que correu bem, as crianças 
participaram ativamente e mantiveram-se concentradas. Houve apenas dois momentos 
em que o As. e o Ag.  se mandaram para o chão e começaram a fingir que estavam à 
porrada.  
 
Passámos à segunda atividade que foi definir, em conjunto, as regras das nossas 
sessões. As regras definidas foram: 
 

O que se pode fazer O que não se pode fazer 

Portar bem Bater 
Estar com atenção  Mexer nos materiais que não precisamos 

Por o dedo no ar para falar Dizer asneiras 
Esperar pela sua vez Sair sem autorização 

Obedecer às monitoras  Correr no ginásio  
Divertir, brincar e aprender  

Ajudar os amigos   

 
 
Como esta era uma atividade mais parada, foi difícil conter o comportamento das 
crianças que começaram a dispersar nos seus pensamentos e comportamentos, 
principalmente o As., o Ag. e o T. que começaram a saltar para cima uns dos outros, 
distraindo ainda a Al. e o To. Apenas o H., o L. e a A. se mantiveram concentrados na 
atividade, definindo a maioria das regras. 
 
A atividade seguinte foi realizada para promover a descontração nas crianças. Ao som de 
uma música teriam que andar de acordo com o animal enumerado por mim ou pela Lígia. 
No início estava a correr bem, mas depois começaram todos a cair para cima uns dos 
outros, a fazer palhaçadas, principalmente o As., o Ag. e o T., perdendo o toda a atenção 
no que seria suposto fazerem.  
 
Para finalizar a sessão, realizou-se a avaliação do comportamento. Esta avaliação é feita 
através de três bonecos, um a sorrir que significa bom comportamento, um com um traço 
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na boca que significa um comportamento mais ou menos e outro a chorar que significa 
mau comportamento.  

  
Ficou ainda acordado com as crianças que quando estas tivessem 30 “sorrisos” no 
comportamento, poderiam escolher uma atividade para fazer na sessão seguinte. Mas 
por cada a “chorar” que tivessem no comportamento seria anulado um “sorriso”, para 
assim perceberem melhor as consequências dos seus comportamentos. 
As crianças mostraram ter boa capacidade de autoavaliação, não havendo grandes 
dificuldades na altura de decidirem qual o boneco que mereciam. 
Apenas o As., o Ag. e o T. tiveram um comportamento mais ou menos, os restantes 
tiveram todos bom comportamento.  
 
Após a avaliação do comportamento demos por terminada a sessão. 
 
Data: 19 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 2ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, As., Ag., Al., A., H. 
 
Nesta sessão não estiveram presentes o L., o T., o To. e a M.. 
A sessão iniciou-se com um breve diálogo em que os alunos partilharam como tinha sido 
a sua semana tendo-se depois passado à primeira atividade. 
 
A primeira atividade foi o “cara a cara” em que as crianças tinham de compreender qual a 
emoção que o colega tentava transmitir e de seguida dar um exemplo de um momento 
em que se sentiram essa emoção. A A., a Al., o As. e o H. tiveram alguma dificuldade em 
expressar a emoção que lhes tinha calhado tendo as estagiárias de explicar o que era a 
emoção e por vezes exemplificar um momento em que se sentissem assim. A Al., 
mostrou maior dificuldade em dizer um momento em que tivesse sentido a emoção que 
teve de exemplificar. O As. e o Ag. estiverem bastante agitados nesta atividade tendo 
sido necessário chamar-lhes a atenção constantemente. A Al. esteve distraída a brincar 
com um batom que tinha trazido da sala, tivemos que pedir que o arrumasse mas, 
mesmo após o pedido, continuou sem prestar atenção à atividade que os restantes 
colegas estavam a realizar.  
 
De seguida, passámos à segunda atividade, a “caixinha surpresa”. Nesta atividade os 
alunos conseguiram atingir os objetivos propostos tendo, no entanto, havido alguns 
alunos que mostraram mais dificuldade, nomeadamente a Al., a A., e o H. O As. apesar 
de conseguir realizar a atividade com sucesso esteve constantemente a distrair os 
colegas pelo que lhe pedimos para se sentar num canto enquanto os colegas acabavam 
de realizar a atividade. 
 
A última atividade proposta foi a relaxação com bastões em que as crianças tinham de 
ficar aos pares e uma delas tinha de passar o bastão pelo corpo da outra trocando 
depois. Nesta atividade o As., que fazia par com o Ag., esteve muito agitado sendo 
necessário chamar-lhe a atenção várias vezes e a Al. também não conseguiu se 

Imagem 1 – Símbolos do comportamento 
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concentrar na atividade, estando em constante movimento, distraindo os outros. Todos os 
restantes aderiram bem à atividade tendo gostado desta.  
 
No final, falámos sobre o que tinha sido feito nesta sessão e passámos à autoavaliação 
do comportamento. A Al. e o As. foram os únicos que tiveram “mau” no comportamento, 
tendo no entanto ambos dito merecer “razoável”, pelo que lhes foi explicado quais os 
comportamentos que tinham tido que levavam a merecerem “mau”. O Ag. teve “razoável” 
no comportamento devido à brincadeira constante com o As. e todos os restantes tiveram 
“bom” no comportamento. A A. e o H. têm dificuldade em autoavaliarem o seu 
comportamento e refletirem no que fizeram bem e mal durante a sessão pelo que é um 
ponto que temos de trabalhar mais nas sessões. 
Após a avaliação do comportamento ser feita colocaram-se todos em fila organizados por 
turma para assim irem até às suas respetivas salas de aula. 
 
Data: 26 de Janeiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 3ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, A., Al, To, T., As., 
Ag., H., L. 
 
Nesta sessão a M. ainda não esteve presente.  
 
Quando chegámos para fazer a sessão o ginásio estava ocupado pelo escritor António 
Torrado para uma sessão de autógrafos. Devido a essa situação não tínhamos onde 
realizar a nossa sessão, nem tínhamos pensado noutra alternativa porque não sabíamos 
que o escritor iria à escola nesse dia. Após falar com as educadoras do jardim-de-infância 
e com a Dr.ª Ana e a Dr.ª Patrícia, conseguimos encontrar um espaço para realizar a 
sessão, embora já fosse um pouco tarde. Após a Lígia ter ido buscar as crianças às salas 
de aula, e de nos termos sentado em roda, demos início à nossa sessão, com 15 minutos 
de atraso. 
 
Como sempre falámos um pouco sobre como tinha corrido a semana, se tinham feito 
algum teste e se ainda se recordavam do que tinham feito na sessão anterior. O L. e o H. 
conseguiram dizer que não tinha havido sessão, os outros nem se lembraram desse 
pormenor. O diálogo inicial acabou por ser muito rápido, o que potenciou o início do jogo 
da glória que incluía atividades de mimica, revisão das regras da sala, enumeração de 
qualidades e defeitos do próprio ou do outro, elogios e resolução de situações problema 
para além das casas normais de lançar o dado ou de recuar/avançar casas.  
 
Neste jogo, todas as crianças estiveram concentradas e participativas, no entanto 
existiram algumas dificuldades em responder ao que lhes era solicitado. Como são 
muitas crianças houve muitas que calharam na mesma casa o que provocou alguma 
dificuldade em responder às situações já que imitavam as respostas dos colegas. Por 
exemplo, na casa em que tinham que enumerar qualidades de um bom amigo, as 
crianças só conseguiam dizer “tem que brincar comigo” ou “ser um bom amigo”, sem 
conseguirem desenvolver o que é ser um bom amigo e quais as características mais 
importantes de um bom amigo. Ainda durante o jogo, foram recorrentes as chamadas de 
atenção ao T. e a Al. que não paravam quietos na casa em que calhavam, estando 
sempre a  mexer no armário dos materiais ou a mandarem-se para cima dos colegas. O 
As. esteve muito bem nesta atividade, sempre atento e pronto a ajudar os colegas 
quando estes não sabiam a resposta. A A., a Al. e o To. foram os que mais dificuldades 
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tiveram, quase em todas as casa em que calhavam, ao contrário do L., do H., do As. e do 
Ag. que conseguiram realizar tudo o que lhes era pedido.  
O jogo demorou mais do que estava previsto, inclusive não houve tempo para o terminar, 
ficando combinado que o continuaríamos numa outra sessão quando fosse possível. 
Como começamos a sessão atrasadas também não houve tempo para realizar a 
relaxação, passando logo para a avaliação do comportamento.  
Nesta sessão todos tiveram a cara a sorrir porque, no geral, respeitaram as regras das 
sessões, as regras dos jogos e participaram ativamente em tudo o que lhes foi pedido. 
Após a avaliação, a Lígia levou as crianças à sala de aula enquanto as restantes ficaram 
a arrumar o espaço.  
 
Data: 2 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, As., Ag., H., T., To., Al., L., A., M. 
 
Não foi possível realizar esta sessão pois, devido à greve dos transportes públicos, as 
crianças não compareceram nas aulas e, por consequente, nas sessões. 
 
Data: 9 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 4ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, As., T., To., Al. 
 
Após chegarem todas as crianças que puderam vir à sessão, sentámo-nos no chão e 
falámos um pouco sobre como tinha corrido a semana, o que já tinham aprendido esta 
semana e o que tínhamos feito na sessão anterior. 
 
De seguida demos início às atividades que tínhamos planeado para esta sessão. A 
primeira foi o “jogo do robot”. Nesta atividade as crianças mostraram-se participativas e 
alegres. No entanto, o objetivo maior desta atividade não foi cumprido pois as crianças 
não comunicaram entre si para resolver o problema, neste caso a realização de um 
desenho. O To. e a Al. foram os que apresentaram mais dificuldades na atividade. O T. e 
o As. mostraram-se muito faladores, acabando por não ouvirem as regras do jogo. 
 
Na segunda atividade, as crianças teriam que realizar um percurso de olhos vendados, 
seguindo apenas as indicações dadas pelos colegas. Esta atividade mostrou ser difícil 
para as crianças, que não conseguiram dar as indicações precisas, agarrando o braço do 
colega para o levar ou gritando indicações como “para aqui”, “mais para aqui”, que não 
fornece qualquer informação útil para o colega vendado. Apesar desta dificuldade, as 
crianças gostaram e divertiram-se. 
 
Após esta atividade passámos à relaxação, onde as crianças se mostraram muito 
agitadas e pouco concentradas no discurso da estagiária.  
 
Para finalizarmos a sessão, realizámos a avaliação do comportamento, onde as crianças 
mostraram ter boa capacidade para se autoavaliarem. O T. e o As. avaliaram o seu 
comportamento como mais ou menos e os restantes como bom. De salientar, que o T. e 
o As. mereceram esta avaliação pois continuam a falar quando não devem, não 
respeitam o colega e estão sempre na brincadeira. 
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Data: 16 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 5ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, As., Ag., H., T., 
To., Al., L., A., M. 
 
Nesta sessão estiveram presentes todas as crianças e a estagiária Filipa que nos 
acompanha desde a terceira sessão deste grupo. Como é habitual, a Lígia foi buscar as 
crianças enquanto eu e a Filipa ficámos a organizar os materiais para a sessão.  
Após a chegada das crianças, sentámo-nos em roda e falámos um pouco sobre como 
tinha corrido a semana. A Al. e o As. vinham muito agitados o que perturbou o nosso 
dialogo devido à constante chamada de atenção a estas crianças.  
Quando conseguimos que as crianças ficassem mais calmas iniciámos as atividades 
desta sessão.  
A primeira foi a “vira a manta”. Para esta atividade dividimos o grupo em duas equipas, 
uma constituída pelo T., To., M. e H. e a outra constituída pelo As., Ag., L., a Al. e a A. 
A cada equipa foi distribuída uma manta, o que a equipa teria que fazer era virar a manta 
do avesso, com os elementos da equipa em cima dela, sem que nenhum colocasse os 
pés fora da mesma. Foi uma atividade bastante divertida para as crianças, mas apenas a 
equipa do As. conseguiu virar a manta, muito devido ao trabalho de equipa que 
realizaram. Já a equipa do T., para além de não conseguir virar a manta, não se esforçou 
o suficiente, apenas o H. e o T. tentaram arranjar soluções para o problema, enquanto o 
To. e a M. ficaram de braços cruzados a olhar para a outra equipa, apesar da nossa 
insistência para que se concentrassem na equipa e ajudassem os colegas. O H. ficou 
triste por não ter conseguido virar a manta, apesar de se ter esforçado muito nunca o iria 
conseguir sem a ajuda dos colegas.  
A segunda atividade foi “escrever bem nas costas”. Nesta atividade as crianças teriam 
que escrever um elogio na folha que cada um dos colegas teria colada nas costas, no 
entanto, como estas crianças ainda não conseguem escrever com facilidade, optámos 
por imprimir várias imagens com elogios e dessas imagens elas teriam que escolher uma 
para cada colega. Optámos por realizar esta atividade usando as duas equipas da 
primeira tarefa, sendo que os elementos de uma equipa teriam que dar elogios aos 
elementos da outra equipa e vice-versa. Esta foi uma atividade que criou alguma 
confusão nas crianças pois não compreenderam o que teriam que fazer, mas após 
explicarmos uma vez mais elas conseguiram realizar a tarefa sem dificuldade. A única 
dificuldade era a escolha do elogio, principalmente para a M. e o To. que se distraiam 
com grande facilidade com os barulhos presentes no espaço da sessão e acabavam por 
não se concentrar na tarefa. A não compreensão do significado de alguns elogios 
também contribuiu para a complexidade da tarefa para algumas crianças, principalmente 
para a Al., a M., a A., o To. e o Ag. No entanto, as crianças esforçaram-se e gostaram da 
atividade, mostrando-se participativas e entusiasmadas, à exceção de alguns aspetos já 
mencionados.  
Esta segunda atividade demorou mais que o esperado e não ficou concluída pois ainda 
nos faltou falar sobre os elogios de cada criança individualmente, algo que será realizado 
na sessão seguinte. Desta forma passámos de imediato à avaliação do comportamento, 
deixando de parte a relaxação.  
O As. e a Al. tiveram mau comportamento (cara a chorar), o To. e a M. tiveram um 
comportamento razoável (cara com traço na boca) tendo em conta os aspetos referidos 
anteriormente e os restantes tiveram bom comportamento (cara a sorrir). A Al. devido à 
sua avaliação ficou amuada e não quis falar mais connosco.  
Após a avaliação a Lígia levou as crianças de volta para a sala de aula enquanto as 
restantes ficaram a arrumar o espaço. 
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Data: 23 de Fevereiro de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 6ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, As., Ag., H., Al., 
L., A. 
 
Nesta sessão demos continuidade à tarefa realizada na sessão anterior, mais 
concretamente à atividade “escrever bem nas costas” e realizámos outra atividade 
designada “transporte sem mãos”.  
Após a chegada das crianças, sentámo-nos em roda e falámos sobre o que iríamos fazer 
na sessão. Perguntámos ainda às crianças se se lembravam do que tinham feito na 
sessão anterior e nenhuma soube responder a não ser quando demos algumas pistas. 
Acabada a nossa conversa passámos à primeira tarefa. Com as folhas na mão fomos 
lendo e discutindo os elogios que cada criança tinha recebido. Os elogios foram muito 
idênticos e as crianças mostraram-se felizes com os elogios recebidos. Os elogios da Al. 
foram carinhosa, simpática, bonita, inteligente e divertida, sendo que ela ficou muito 
envergonhada quando disseram que ela era bonita. Os elogios para o H. foram forte, 
engraçado, responsável, amigo e divertido, o que o deixou muito feliz. O Ag. recebeu 
elogios como amigo, engraçado, divertido, simpático e bom jogador de futebol. O As. teve 
elogios como bonito, forte, inteligente, bom jogador de futebol e amigo, a A. teve como 
elogios a simpatia, o facto de ser bonita, carinhosa, amiga e responsável. Por fim o L. 
teve elogios como simpático, bom jogador de futebol, engraçado, inteligente e forte. 
Como o To., o T. e a M. não estavam presentes optámos por não ler os seus elogios, 
mas no geral são em muito parecidos com os das restantes crianças.  
Cada criança ficou com a sua folha de elogios para guardar, o que as deixou muito 
felizes.  
Acabada esta atividade passámos ao “transporte sem mãos”. Dividimos o grupo em três 
pares, o L. com o H., a A com a Al. e o Ag. com o As. e demos diferentes materiais a 
cada grupo. O que eles teriam que fazer era transportar esses materiais para a outra 
ponta da sala sem usarem as mãos, levando todos de forma diferente. Esta atividade 
trouxe alguma confusão, uma vez que os pares repetiram formas de transporte, apesar 
da nossa insistência, não respeitaram as regras e mais importante ainda não 
conseguiram comunicar entre si para encontrar alternativas capazes de resolver este 
problema. A equipa que funcionou melhor foi a do Ag. e do As. que conseguiram 
encontrar alternativas de transporte independentemente do tamanho do objeto, ou seja, 
desde a bola, até ao cubo ou ao saco de areia,  eles conseguiram comunicar e encontrar 
soluções. Como já era esperado a equipa das meninas foi a que mais dificuldades 
apresentou, distraindo-se facilmente com as outras equipas ou imitando o que elas 
faziam, ignorando as regras atividade.  
Acabada esta tarefa passámos à relaxação “eu sou um balão” que correu muito bem. As 
crianças seguiram as instruções de forma correta e conseguiram acalmar-se da excitação 
da atividade anterior, mantendo-se focadas no que era sugerido pela estagiária.  
Como sempre, e para finalizar a sessão, realizámos a avaliação do comportamento e 
todos tiveram a carinhas sorridentes, ou seja bom comportamento. Com esta avaliação 
as crianças conseguiram atingir os 30 sorrisos precisos para puderem escolher a 
atividade da sessão seguinte e optaram pelo “jogo do mata”, após muita discussão já que 
cada um queria uma coisa diferente.  
Feitas as escolhas, despedi-me das crianças e a Lígia levou-as à sala de aula, 
terminando assim a nossa sessão.  
 
Data: 1 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
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Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 7ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, A., Ag., H., T., To., Al., L. 
 
Nesta sessão realizámos a atividade selecionada pelas crianças na sessão anterior, o 
“jogo do mata” e a atividade “todos de pé” para além da relaxação.  
 
Como é habitual, a Lígia foi às salas de aula buscar as crianças, e nesta sessão faltaram 
duas crianças, o As. e a M. por estarem doentes, enquanto eu acabava de preparar os 
materiais da sessão. Após a chegada de todas as crianças demos início à nossa sessão.  
Antes das atividades falámos sobre o que tínhamos feito na sessão anterior, sobre o que 
iríamos fazer nesta sessão e sobre a semana das crianças. Desta conversa inicial não há 
nada de relevante a salientar sobre as crianças e os acontecimentos vivenciados durante 
a semana. Passámos então à atividade “todos de pé”. Para tal formámos três grupos, o 
To. e o T. num, o Ag., o L. e o H. noutro e a Al. e a A. como último grupo. O que as 
crianças teriam que fazer era levantar-se em conjunto e para isso teriam que estar frente 
a frente, com os pés encostados e de mãos dadas. Sem nunca se largarem teriam que se 
colocar em pé, exigindo assim um diálogo entre os elementos do grupo e a combinação 
de uma estratégia para o efeito. Foi uma tarefa divertida e algo confusa pois os grupos 
esqueciam-se das regras e levantavam-se de qualquer forma. Foi preciso chamar à 
atenção as crianças para que se começassem a concentrar no que estavam a fazer. 
Assim que se concentraram conseguiram levantar-se sem grande dificuldade, à exceção 
da Al. que precisou de mais apoio que as restantes crianças. Decidimos depois juntar as 
duas equipas de dois elementos e isso complicou muito as coisas, ao ponto de não 
conseguirem mesmo realizar a tarefa, muito devido às dificuldades da Al. e do To. que 
mostram uma constante desatenção nas tarefas. 
 
Após esta atividade passámos à escolhida por eles, o “jogo do mata”. Fizemos novas 
equipas, a A., o L. e o T. numa e os restantes na outra. Como estava em falta uma 
criança na equipa da A. juntei-me a eles. 
Foi uma atividade difícil desde o início. As crianças tiveram dificuldade em perceber as 
regras, o que provocou grande confusão quando queríamos jogar. Para facilitar, e porque 
deixavam sempre cair a bola, alterámos o número de passes de três para dois antes que 
pudessem “matar”, ajudámos dizendo quem devia apanhar a bola e mandar, 
demonstrámos mais que uma vez como se deveria jogar mas nem assim se mostrou uma 
atividade fácil. Quando começaram a perceber o jogo, a sessão estava quase no fim, 
mas como estavam tão animados por conseguirem realizá-lo optámos por não fazer a 
relaxação e deixá-los jogar. Acabou a equipa da A. por vencer, se bem que a muito custo, 
foi a equipa que melhor trabalhou, que melhor planeou e agiu.  
Na outra equipa é de salientar o trabalho do H. que esteve sempre muito bem a tentar 
ajudar os colegas de equipa que frequentemente se distraiam, ou simplesmente nem se 
importavam como era o caso da Al. 
Para finalizar a sessão realizámos a avaliação do comportamento e todos, exceto a Al. 
que teve mais ou menos devido à falta de atenção constante, tiveram a carinha a sorrir. 
Despedi-me então das crianças e, enquanto a Lígia as levava às salas de aula, arrumei o 
material da sessão.  
 
Data: 8 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 8ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, As., Ag., H., T., To., Al., A., M. 
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O L. não esteve presente nesta sessão. 
 
Como é habitual nas nossas sessões a Lígia foi buscar as crianças enquanto eu fiquei a 
preparar o material para a sessão.  
Após a chegada das crianças iniciámos a nossa sessão com o diálogo inicial. Falámos 
sobre a sessão anterior, sobre a semana das crianças e ainda houve tempo para discutir 
um problema que o Ag. trouxe para a sessão. Segundo o Ag. a Al. bateu-lhe sem ter 
motivo para isso e que já era costume ela bater nos outros. A Al. disse que não era 
verdade e que quem lhe tinha batido primeiro tinha sido o Ag. Esta discussão demorou 
um pouco a ser resolvida, e nem assim as crianças ficaram contentes, principalmente a 
Al. que voltou as costas aos colegas, ignorando por completo o que estávamos a tentar 
dizer-lhe.  
 
Para acabar com a discussão demos começo às nossas atividades e a primeira foi o 
“Olá”. Nesta atividade as crianças iriam circular pelo espaço e, conforme as instruções da 
estagiária, cumprimentar-se-iam de várias formas. Esta foi uma atividade que correu mal 
pois as crianças preferiram brincar umas com as outras, mandando-se para o chão, para 
cima umas dos outras ou simplesmente correndo à vontade pelo ginásio. Apenas se 
conseguiu realizar alguns cumprimentos, ainda que a muito custo para os manter atentos 
e participativos.  
 
A segunda atividade foi o “campo minado”. Nessa atividade as crianças teriam que 
identificar o caminho correto, fugindo às minas escondidas no chão. Para isso teriam que 
estar atentas e decorar os sítios onde estavam as minas, sítios esses que apenas eram 
descobertos quando alguém calhava lá e “explodia”. As crianças adoraram a atividade e 
mostraram-se concentradas, à exceção da Al. e do To. que não prestaram atenção 
nenhuma preferindo subir ao espaldar ou falar com os outros. O To. foi mesmo o pior, 
repetindo o mesmo erro todas as vezes em que jogava, demonstrando ter uma falta de 
atenção ao que o rodeia e ao que faz. O H. e o Ag. foram os únicos que identificaram o 
caminho corretamente, mostrando-se concentrados durante toda a atividade.  
A última atividade foi a relaxação que correu muito bem, todas as crianças aderiram ao 
que foi proposto realizando sem dificuldade os diferentes movimentos. No entanto ficou a 
ideia que a consciencialização corporal não foi bem adquirida nem percecionada pelas 
crianças.  
Para finalizar a sessão, e antes de voltarem para a sala, as crianças realizaram a 
avaliação do comportamento. A Al., o To., o Ag. e o As. tiveram mais ou menos  devido à 
falta de atenção constante e de na primeira atividade terem sido os principais 
responsáveis pela desordem verificada. Os restantes tiveram carinha a sorrir.  
 
Data: 15 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 9ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, As., Ag., H., T., To., Al., A., M., L. 
 
Nesta sessão todas as crianças estiveram presentes. 
 
Como é habitual nas nossas sessões a Lígia foi buscar as crianças enquanto eu fiquei a 
preparar o material para a sessão.  
Após a chegada das crianças iniciámos a nossa sessão com o diálogo inicial. Falámos 
sobre a sessão anterior, principalmente dos maus comportamentos que elas tinham tido, 
e sobre a semana das crianças. Como a sessão já tinha começado atrasada não 
perdemos muito tempo no diálogo inicial e passámos logo à atividade “Vólei do lençol”.  
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Nesta atividade dividimos o grupo em duas equipas, a do T., To, M. e H. e a do L., As., 
Ag., Al. e A. Esta atividade mostrou ser mais complicada do que seria esperado pois as 
crianças não falavam entre si na busca de estratégias para agarrarem a bola ou na forma 
como deveriam mandá-la à outra equipa. Apenas se focavam em brincar com as mantas 
sem ligarem ao objetivo principal que seria o trabalho em equipa para conseguirem 
ganhar o jogo. Apesar disso a equipa do T. esteve mais concentrada que a da Al. no que 
respeita à tentativa de descobrir a forma correta para jogarem, principalmente o H. que se 
esforçou imenso. Já o As. e o Ag. passaram o tempo todo a mandarem-se para cima da 
manta, a enrolarem-se na manta ou simplesmente a ignorar a equipa e fazerem os seus 
jogos. Ainda tentámos mudar de estratégia, dando um pano mais pequeno a cada 
criança, mas nem essa funcionou e tivemos que por de parte esta atividade que não 
resultou de todo como pensámos, servindo apenas para divertir as crianças. 
Como já não tínhamos muito tempo para a outra atividade passámos logo à relaxação.  
 
Durante a relaxação a Al. e o As. mostraram-se muito agitados, sempre a rebolar na 
manta, para cima dos colegas, não obedecendo a nada que lhes era pedido. Após vários 
avisos a Al. acalmou mas o As. não parou, sendo que o seu castigo foi ir para o banco 
sem fazer a atividade. Os restantes tiveram muito bem, principalmente o H., o L., o To., a 
M. e a A., que responderam a tudo o que lhes era solicitado, conseguindo assim atingir 
os objetivos previstos para esta tarefa.  
Finda a relaxação passámos à conversa final onde expusemos o que tinha sido feito na 
sessão e principalmente falámos dos comportamentos desadequados de algumas das 
crianças. Após esse diálogo realizámos a avaliação do comportamento. O As. teve mau 
comportamento, devido a várias situações passadas durante a sessão, a Al., o T. e o Ag. 
tiveram mais ou menos e os restantes tiveram bom comportamento. O As. ficou amuado 
com a avaliação do seu comportamento, virando-nos as costas e ignorando o que 
dizíamos.  
Como sempre, no fim da sessão, a Lígia levou as crianças para a sala de aula enquanto 
eu arrumava o material. 
 
Data: 22 de Março de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso 
 
Não houve sessão, pois devido à Greve Nacional, as crianças não compareceram nas 
aulas e consequentemente nas sessões de “Psicomotricidade na Escola”. 
 
Data: 12 de Abril de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 10ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, T., To., Al., Ag. e As. 
 
 
Nesta sessão não estiveram presentes os alunos do 1ºA pois começaram as aulas na 
piscina, que deverão se prolongar até ao final do 3º período.  
Como tal, tentaremos mudar a sessão deste grupo para as sextas-feiras de manhã, para 
que as crianças do 1ºA não fiquem sem as sessões de Psicomotricidade.  
 
Como é habitual, enquanto eu acabava de preparar o material para a sessão, a Lígia foi 
buscar as crianças. Após a sua chegada sentámo-nos em roda e demos início à nossa 
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sessão. As crianças estavam muito agitadas e faladoras, tornando difícil o nosso diálogo 
inicial. Apesar disso, conseguimos saber como passaram a Páscoa e como tinha sido o 
regresso delas à escola, regresso esse pouco desejado pelo T. e pelo Ag. 
 
Acabada a nossa conversa passámos à primeira atividade, a história do "gato rato.”  
Nesta atividade pedimos às crianças que se deitassem e fechassem os olhos enquanto 
nós iriamos ler uma história, e ao mesmo tempo teriam que imaginar a situação descrita. 
Esta situação pretendia evidenciar os abusos que alguns meninos exercem sobre os 
outros quando são mais fortes ou mais velhos, como os meninos que não se podem 
defender se sentem e como devem agir. As crianças teriam então que assumir os dois 
papéis, de vítima e de agressor, e de relatar o que sentiam em cada um dos papéis 
assumidos e como deveria ser o comportamento correto a adotar em cada um.  
Quando questionados sobre o que deviam fazer ao rato enquanto eles fossem um gato, 
todos, à exceção do Ag. responderam que deviam comer o rato. O Ag. disse que deixava 
o rato ir embora porque não nos devemos vingar dos outros já que não gostamos que 
eles também sejam maus para nós. Foi muito bonito ver a forma de ele pensar e explicar 
aos outros o que era correto. Falámos um pouco sobre a situação e a nossa reflexão 
levou-nos a situações semelhantes que as crianças já tinham vivido com os alunos mais 
velhos. Foi muito interessante esta atividade e serviu para que as crianças partilhassem 
connosco as suas vivências menos positivas.  
 
A segunda atividade foi a “bomba relógio”. Nesta as crianças teriam que tirar um boneco 
e uma garrafa de dentro de uma caixa, cada objeto na sua vez, usando apenas 2 cordas. 
Os objetos não poderiam tocar nas bordas da caixa nem podiam cair dentro do círculo 
que os delimitava porque senão “explodiam”. O Ag. e o T. conseguiram realizar esta 
atividade sem grande dificuldade, conseguindo encontrar estratégias eficazes para 
ultrapassarem os obstáculos presentes, comunicando entre si e trabalhando em equipa. 
Já a equipa do As., do To. e da Al. não conseguiu se organizar e encontrar estratégias 
para resolver a situação. O To. estava sempre quieto, completamente distraído com 
outras coisas, não tendo ajudado em nada a equipa. A Al. gritava com o To. para ele se 
mexer ou para ele seguir as ordens dela mas ele não a ouvia. O As. gritava com a Al. 
para ela seguir as indicações dele. Sentámo-nos ao pé desta equipa e explicámos o que 
tinham que fazer, que precisavam falar mas nem assim conseguiram. A outra equipa já 
tinha acabado e os meninos, como estavam a parados, começaram a fazer barulho 
distraindo ainda mais o To. A forma que arranjámos para se acalmarem foi atribuir-lhes a 
tarefa de ajudarem a outra equipa a conseguir tirar a garrafa. Depois de algumas 
tentativas conseguiram ajudar os colegas, deixando-os muito felizes. 
 
Passámos então à relaxação que correu mal. As crianças ainda agitadas não realizaram 
nada do que lhes foi pedido, principalmente o To., o Ag. e a Al. que rebolavam nas 
mantas sem ligarem muito ao que nós dizíamos. O As. foi o que esteve mais 
concentrado, mas devido ao barulho que os outros faziam não conseguiu manter-se 
focado por muito tempo nos exercícios pedidos.  
 
Para finalizar a sessão, e antes de voltarem para a sala, as crianças realizaram a 
avaliação do comportamento. A Al., o To. e o Ag. tiveram mais ou menos devido à falta 
de atenção constante, principalmente do To., e pela agitação durante as atividades. O T. 
e o As. tiveram carinha a sorrir, ou seja bom comportamento. 
No fim da avaliação do comportamento, despedi-me das crianças, e enquanto a Lígia 
levou as crianças para a sala de aula, eu arrumei o material. 
 
Data: 18 de Abril de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
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Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 11ª – Grupo 1 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, T., To., Al., Ag., As., A., H., L., M. 
 
Nesta sessão todas as crianças estiveram presentes.  
 
Para esta sessão tínhamos como objetivos a expressão e a identificação de 
sentimentos/emoções no outro.  
 
Como é habitual, enquanto eu acabava de preparar o material para a sessão, a Lígia foi 
buscar as crianças. Após a sua chegada sentámo-nos em roda e demos início à nossa 
sessão. As crianças estavam muito agitadas e faladoras porque tinham chegado há 
pouco tempo da visita de estudo ao Jornal Diário de Noticias, sendo necessário alguma 
tranquilidade para as acalmar. Assim que o conseguimos, falámos rapidamente de como 
tinha sido a semana, que a partir daquele dia as sessões seriam à quarta-feira e não à 
quinta-feira devido à indisponibilidade dos alunos do 1ºA, e passámos à primeira 
atividade, a “cadeira das emoções”.  
 
Esta atividade teve por base as regras do jogo da cadeira, mas nós acrescentámos 
outros aspetos importantes. Quem ficasse de fora teria que mimar um sentimento para 
que os colegas conseguissem adivinhar, enquanto equipa, o que ele queria expressar. 
Caso adivinhassem salvavam o colega que poderia assim voltar ao jogo, caso não o 
salvassem o colega ia para a prisão, que nada mais era que um arco no chão.  
As crianças estiveram muito bem nesta atividade, apenas não acertaram uma das 
mimicas, conseguindo cumprir os objetivos planeados. O To. mimou a tristeza, o T. a 
alegria, a Al. a vergonha e o H. o amor., e todos eles o fizerem muito bem. Apesar disso 
houve alguma agitação durante a atividade.  
 
A segunda atividade foi a “corrida dos sentimentos”. Nesta tivemos como princípio básico 
o jogo do macaquinho do chinês e acrescentámos outros aspetos. Quem chegasse 
primeiro à parede iria tirar um papel e, conforme o que estivesse escrito, teria que dizer 
uma situação em que tivesse vivenciado aquela emoção/sentimento e escolher dois 
colegas para fazerem o mesmo.  
Esta atividade também correu bem, apenas a Al., o As. e o Ag. estiveram mais agitados, 
já que corriam pelo ginásio sem que fosse necessário para a atividade. Foi fácil para as 
crianças falarem sobre situações em que foram amigas para outra pessoa, em que 
estiveram tristes ou alegres. Tivemos que terminar a atividade e as crianças não queriam, 
pediram-nos para continuar mas já não tínhamos tempo.  
 
Devido à falta de tempo não foi possível realizar a relaxação, ficando esta para a próxima 
sessão. Passámos então à avaliação do comportamento.  
Todos tiveram bom comportamento, à exceção da Al., do Ag. e do As. que estiveram 
agitados toda a sessão. Apesar de terem conseguido realizar as tarefas, muitas foram as 
chamadas de atenção a estas crianças, que acabavam por destabilizar o grupo, 
desrespeitando algumas das regras da sessão. 
No fim da avaliação do comportamento, despedi-me das crianças, e enquanto a Lígia 
levou as crianças para a sala de aula, eu arrumei o material. 
 
Data: 20 de Abril de 2012 
Horário: 11.15h – 12.00h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 12ª – Grupo 1 (sessão de compensação) 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, T., To., Al., Ag., A., H., L., M. 
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Esta foi uma sessão de compensação da sessão do dia 2 de Fevereiro, que não foi 
possível realizar, devido à ausência dos alunos causada pela greve dos transportes 
públicos. 
Todas as crianças estiveram presentes à exceção do As.  
 
Depois de termos preparado o material, fomos buscar as crianças, algumas à sala de 
aula e outras ao recreio, para começarmos a nossa sessão.  
Quando chegámos ao ginásio, e como já tínhamos estado juntos na quarta-feira (esta 
sessão foi na sexta-feira seguinte), começamos logo as atividades após uma breve 
introdução do que iríamos fazer.  
 
A primeira atividade foi o “bingo dos sentimentos”. Nesta tivemos que dividir o grupo em 
três equipas, o H. com o To., o Ag. com o T. e com o L. e a Al. com a M. e com a A.  
A cada equipa demos um cartão com 8 sentimentos e explicámos que havia 8 imagens 
espalhadas pelo ginásio que representavam esses sentimentos. O que elas teriam que 
fazer era encontrar essas imagens, 8 para cada equipa, e colar as mesmas no cartão, 
ligando a imagem ao sentimento escrito no cartão de forma correta.  
As equipas trabalharam muito bem e conseguiram encontrar as imagens sem grandes 
dificuldades. Apenas uma imagem ficou por aparecer mas como tínhamos suplentes não 
fez falta. O H. e o To trabalharam bem, mas a maioria das decisões eram tomadas pelo 
H. indo o To. atrás do que este dizia. Na equipa das meninas a M. foi quem esteve 
melhor e mais ajudou as colegas que apontavam sem pensar para qualquer imagem 
sempre que eu dizia um sentimento novo. A equipa do Ag. funcionou muito bem e 
conseguiu realizar a tarefa sem dificuldades e com a ajuda de todos. Após o 
preenchimento dos cartões fizemos uma breve reflexão sobre os sentimentos expostos e 
passámos a atividade seguinte, o “jogo das estátuas”.  
Neste jogo as crianças teriam que circular livremente pela sala e quando a música 
parasse tinham que ficar estátuas e só se podiam mexer quando a estagiária tocasse na 
ponta do nariz para responderem ao que lhes era perguntado. 
As crianças divertiram-se muito com este jogo e conseguiram manter-se focadas e 
participativas. Apesar disso houve momentos em que ficaram muito agitadas, 
principalmente a A. Que ia sempre atras do H. e o Ag. que corria atrás do T. Tiveram que 
ir para o banco inclusive pois estavam a destabilizar o grupo todo. Algumas das 
perguntas feitas foram o que os deixa felizes, o que os deixa tristes, como se sentiam 
naquele dia, entre outras.  
Terminada esta tarefa passámos à relaxação, onde as crianças se deitaram nas mantas, 
fecharam os olhos e ouviram uma música calma. Ao mesmo tempo em que ouviam essa 
música a estagiária pedia que as crianças se lembrassem de um acontecimento que as 
deixou felizes, e que o reavivassem na memória, depois outro acontecimento que os 
deixou nervosos, contraindo todos os músculos demonstrando esse nervosismo e depois 
descontraindo o corpo vendo as diferenças, entre outras situações. As crianças estiveram 
muito bem e executaram tudo o que foi pedido, à exceção do Ag., do L. e do T. que 
estiveram agitados.  
Terminada a relaxação passámos à avaliação do comportamento. Apenas a M., a Al. e o 
To. tiveram bom comportamento (carinha a sorrir), os restantes tiveram mais ou menos 
(carinha confusa). O H. ficou chateado com a avaliação que teve pois sempre tinha tido 
sorrisos (bom comportamento) mas nós explicámos-lhe que tinha estado agitado em 
algumas atividades e pouco concentrado no jogo das estátuas já que andava a correr 
com a A. pelo ginásio em vez de ouvir o que dizíamos.  
No fim da avaliação do comportamento, despedi-me das crianças, e enquanto a Lígia 
levou as crianças para a sala de aula, eu arrumei o material. 
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Data: 2 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 14.45h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 13ª – Grupo 1  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, T., To., Al., Ag., A., As., M. 
 
Nesta sessão não estiveram presentes o L. e o H. Esta teve como objetivo a promoção 
da autoestima e do autoconhecimento.  
 
Como é habitual, enquanto eu acabava de preparar o material para a sessão, a Lígia foi 
buscar as crianças. Após a sua chegada sentámo-nos em roda e demos início à nossa 
sessão. As crianças estavam muito agitadas e faladoras o que tornou a nossa conversa 
inicial muito difícil, principalmente o T. e o As. que estavam sempre na brincadeira. Assim 
que conseguimos acalmar os ânimos passámos à primeira atividade, a “Eu orgulho-me 
de…”. Nesta, as crianças iriam passar um balão entre elas e quando a música parasse, a 
criança que tinha o balão na mão teria que dizer uma coisa da qual se orgulhasse ou algo 
que gostaria de fazer que nunca tivesse feito ou algo de que gostasse nela. Esta 
atividade começou mal pois as crianças não paravam quietas, sempre a deitarem-se no 
chão ou a saltar para cima umas das outras. Quando conseguimos acalmá-las, pelo 
menos algumas, a atividade desenrolou-se positivamente. Elas conseguiram dizer coisas 
das quais se orgulhassem como ter boas notas e ajudar os irmãos, coisas que gostariam 
de fazer como jogar melhor futebol e coisas que gostam nelas como o serem simpáticas 
e amigas. O As., o T. e o Ag. continuaram na brincadeira durante toda a atividade, a Al. 
distraiu-se com a A. e a M. foi a única que esteve concentrada e motivada para participar.  
 
A segunda atividade foi o “concurso de beleza”. Nesta as crianças teriam que desfilar e, 
enquanto desfilavam, teriam que dizer algo que não gostassem em si para que no fim 
pudessem ouvir as qualidades que os colegas achavam que elas tinham. Uma vez mais 
as crianças estiveram desconcentradas e agitadas. Enquanto a colega desfilava as 
restantes crianças ponham-se a brincar, a falar ou simplesmente não se importavam e 
deitavam-se no chão. Esta foi muito difícil para as crianças, quer em termos de atenção, 
quer em termos de conseguirem nomear o que tinham de menos bom. Curiosamente os 
elogios atribuídos no final do desfile de cada criança foram dados de forma fácil, sem 
grandes dificuldades por parte das crianças, e não foram repetitivos já que houve elogios 
desde a simpatia, à beleza, à inteligência, à amizade, entre outros.  
 
Como o tempo era escasso não foi possível realizar a relaxação, ficando esta para a 
próxima sessão. Passámos então à avaliação do comportamento.  
Apenas a M. teve sorriso (bom comportamento). A Al., a A., o To. e o Ag. tiveram a 
carinha confusa (comportamento mais ou menos) e o As. e o T. tiveram a carinha a 
chorar ou seja mau comportamento. 
No fim da avaliação do comportamento, despedi-me das crianças, e enquanto a Lígia 
levou as crianças para a sala de aula, eu arrumei o material para o próximo grupo. 
 
Data: 9 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 14.45h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 14ª – Grupo 1  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, T., To., Al., Ag., A., As., M., H. 
 
 
Nesta sessão não esteve presente o L.. Esta teve como objetivo a promoção da 
autoestima e do autoconhecimento e a promoção da empatia.  
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Como é habitual, enquanto eu acabava de preparar o material para a sessão, a Lígia foi 
buscar as crianças. Após a sua chegada sentámo-nos em roda e demos início à nossa 
sessão. As crianças estavam muito agitadas e faladoras o que tornou a nossa conversa 
inicial muito difícil, principalmente a Al. e o As. que estavam sempre na brincadeira e a 
chatearem os colegas. Quando conseguimos acalmar os ânimos passámos a primeira 
atividade, a “como respondia”.  
 
Nesta primeira atividade as crianças teriam que formar pares e, uma de cada vez, 
assumiria o papel de fantoche enquanto o outro a manipulava. Quem manipulava teria 
que responder a uma pergunta como se fosse o fantoche, colocando-se no lugar dele 
através da forma como este pensa e como seria a sua resposta à pergunta.  
Foi uma atividade que as crianças gostaram mas que causou alguma confusão e falta de 
atenção. Algumas das perguntas realizadas prendiam-se com os sentimentos, por 
exemplo o que fazia a criança feliz ou triste, o que a magoava, o que a fazia sentir bem 
quando estava com a família, entre outras. Para o To. foi muito difícil pensar pelo colega 
T., já que não conseguiu responder a nenhuma das questões sem ajuda. A Al. e o As. 
preferiram brincar do que tomar atenção, indo o Ag. pelo caminho deles, o que tornou 
difícil as suas participações. A M. apesar das suas dificuldades conseguiu realizar esta 
tarefa, algo que foi difícil para a A.. Os restantes estiveram bem durante a tarefa. Quase a 
terminar a atividade a Al. foi mal educada comigo, desobedecendo ao que lhe estava a 
dizer e piorando ainda mais o comportamento que estava a ter. Por isso ficou de castigo 
no banco e não participou na segunda atividade. 
 
A segunda tarefa foi o “jogo do saquinho de areia”. Neste jogo as crianças teriam que 
mandar um saco de areia de forma a acertar em 1 das cinco folhas que estavam coladas 
no chão. Essas folhas representavam a família, a escola, os amigos, as atividades extra e 
a havia uma que representava o que a crianças queria que representasse. De acordo 
com a folha onde calhasse o saco de areia, a criança teria que dizer uma coisa boa que 
fazia nesse contexto. De seguida lançava novamente e desta vez teria que ouvir um 
elogio da estagiária. Esta foi uma atividade que correu muito bem, as crianças 
conseguiram responder ao que lhes foi solicitado sem grandes dificuldades. O As. 
começou bem mas rapidamente perdeu o interesse e a atenção, começando a subir ao 
espaldar que está no ginásio. Avisei-lhe que parasse mas como isso não aconteceu 
juntou-se à Al. no banco. Os restantes apesar de estarem agitados continuaram a tarefa 
normalmente. A Al., juntou-se à atividade no final mas só como espectadora. 
 
Antes de terminar a sessão realizámos a relaxação que correu bem, especialmente à M., 
à A. e ao H. que se mantiveram concentrados no que lhes era dito. A Al. e o As., apesar 
de estarem mais calmos não conseguiram manter-se atentos durante o tempo 
necessário. 
 
Terminada a relaxação passámos à avaliação do comportamento.  
A A., a M., o To., o T., e o H. tiveram sorriso (bom comportamento), a Al. e o As. tiveram 
a carinha a chorar (mau comportamento) e o Ag. tive a carinha confusa (comportamento 
mais ou menos). 
No fim da avaliação do comportamento, despedi-me das crianças, e enquanto a Lígia 
levou as crianças para a sala de aula, eu fiquei a arrumar o material. 
 
Data: 11 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 14.45h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 15ª – Grupo 1  
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Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, To., Al., Ag., M., H. 
 
Nesta sessão, que foi uma sessão de compensação, não estiveram presentes a A., o T., 
o As. e o L.. 
 
Depois de termos preparado o material, fomos buscar as crianças, algumas à sala de 
aula e outras ao recreio, para começarmos a nossa sessão.  
Quando chegámos ao ginásio, e como já tínhamos estado juntos na quarta-feira (esta 
sessão foi na sexta-feira seguinte), começamos logo as atividades após uma breve 
introdução do que iríamos fazer.  
 
A primeira atividade foi o “corpo de gesso”. Nesta atividade as crianças teriam que se 
colocar em pares, como elas eram 5 houve um grupo que ficou com 3 (o grupo da Al., da 
M. e do Ag.). Depois de as crianças estarem divididas, cada equipa teria que escolher 
uma para ser o corpo de gesso e as restantes iriam moldar o seu corpo transformando-o 
na expressão de um sentimento ou de uma ação. Todas as crianças teriam que 
desempenhar os dois papéis pelo menos uma vez. O To. e o H. estiveram muito bem e 
conseguiram expressar-se corporalmente mas a outra equipa teve muitas dificuldades. 
Uma delas foi a falta de conhecimento sobre os sentimentos e quais existem, pois 
queriam moldar o corpo do As. segundo um sentimento e não sabiam quais são. 
Chegaram mesmo a dizer que sorriso e chorar são os nomes dos sentimentos. Como 
vimos que esta atividade não estava a funcionar para o grupo do As. resolvemos sentar 
as crianças em roda e falar um pouco sobre os sentimentos. As dúvidas persistiram para 
a M., para a Al. e também para o To. porque não sabiam dizer sentimentos mesmo com a 
nossa ajuda. O As. e o H. conseguiram enumerar bastantes e foram eles que ajudaram 
os colegas a pensar um pouco, fora a nossa ajuda, mas nem assim resultou. Como este 
é um assunto que também é falado nas sessões dos “Afetos” preferimos terminar a nossa 
conversa e passar á segunda atividade, a “Momentos embaraçosos”.  
Nesta atividade as crianças teriam que contar alguns momentos embaraçosos pelos 
quais passaram e, através de outros exemplos de alguns desses momentos, teriam que 
dizer o que se deveria para resolver a situação e para não magoar a pessoa envolvida. 
Começamos por perguntar o que eram momentos embaraçosos e o H. respondeu muito 
bem que eram momentos em que acontecia algo que podíamos não estar á espera, de 
qual ficávamos com vergonha e que os outros podiam gozar connosco. Pegando nesta 
descrição pedimos exemplos às crianças. A Al. disse que que era um menino bater 
noutro, mostrando assim que não percebeu o significado de momentos embaraçosos. A 
M. disse que caiu das escadas e riram-se dela e o H. disse que estava a jogar à bola e 
pisou o atacador, caindo. O Ag. e o To. estavam muito distraídos e não conseguiram 
participar com um exemplo. Quando demos outros exemplos e perguntámos como a 
pessoa se devia sentir e como deveríamos agir, as crianças conseguiram dar boas 
respostas e pensar assertivamente sobre a situação. Apenas a Al., na situação de ver um 
amigo com a roupa ao contrário, disse que ia se rir dele e que não lhe ia dizer nada 
porque ele é que tinha que ver. Tivemos que explicar que não seria o mais correto e com 
a ajuda das restantes crianças mostrámos-lhe o que era certo.  
 
Terminada esta segunda atividade já não havia tempo para a relaxação, ficando esta 
pendente para a próxima sessão. Passámos de imediato à avaliação do comportamento. 
 
A M. e o H. tiveram sorriso (bom comportamento), a Al., o Ag. e o To. tiveram a carinha 
confusa (comportamento mais ou menos), devido à agitação que demonstraram durante 
toda a sessão e à falta de atenção nas atividades. 
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No fim da avaliação do comportamento, despedi-me das crianças, e enquanto a Lígia 
levou as crianças para a sala de aula, eu fiquei a arrumar o material para o próximo 
grupo. 
 
Data: 16 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 14.45h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 16ª – Grupo 1  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Al., To., As., Ag., M., T. 
 
Nesta sessão não estiveram presentes o L., o H. e A. Esta teve como objetivos a 
promoção da assertividade e a diminuição dos comportamentos agressivos e da 
frustração. 
 
Como é habitual, enquanto eu acabava de preparar o material para a sessão, a Lígia foi 
buscar as crianças. Após a sua chegada, que já foi um pouco depois da hora prevista, 
sentámo-nos em roda e demos início à nossa sessão. As crianças estavam muito 
agitadas e faladoras o que tornou a nossa conversa inicial muito difícil, principalmente o 
Ag. e o As. que estavam sempre na brincadeira e a chatearem os colegas. Quando 
conseguimos acalmar os ânimos passámos a primeira atividade, a “construindo opiniões”. 
 
Nesta atividade as crianças iriam ouvir algumas frases e, de acordo com o a sua opinião, 
teriam que se dirigir ao local onde estavam coladas folhas com as palavras “discordo”, 
“concordo” e “neutro”. A primeira frase foi “quando fui ao parque com os meus pais 
apeteceu-me um gelado e os meus pais deram-mo. Depois de o comer não encontrei um 
caixote de lixo para colocar o pau do gelado por isso mandei-o para o chão.” Perante esta 
frase todas as crianças se dirigiram para a palavra “discordo”. Quando questionadas 
sobre a sua escolha foram dizendo que discordavam pois não se devia deitar lixo para o 
chão, que é uma falta de respeito pelas outras pessoas, entre outras coisas. A segunda 
frase foi “a minha professora estava a dar a aula mas eu queria muito dizer uma coisa ao 
meu colega, por isso virei-me para trás e comecei a falar.” Uma vez mais dirigiram-se 
para a palavra “discordo”, explicando que a escolheram porque não se deve falar quando 
os outros falam e que devem respeitar a professora. 
As restantes frases também se prenderam com situações que apelavam ao 
comportamento assertivo das crianças, e todas conseguiram decidir corretamente e 
defender as suas ideias de forma adequada, à exceção do To. que apenas seguiu os 
colegas sem pensar muito nas questões. O As. e o Ag. estiveram muito irrequietos 
durante a atividade. 
 
Como a sessão começou mais tarde não ficámos com tempo para realizar a segunda 
atividade e por isso passámos logo à relaxação “um dia no jardim mágico”. 
Nesta relaxação as crianças estariam deitadas na manta e seguiriam as instruções dadas 
pela estagiária, imaginando que estavam num jardim a vivenciar diferentes situações. 
Com é habitual houve alguma agitação, principalmente por parte do As. e do Ag. que 
rebolavam pela manta, distraindo os outros.  
 
Assim que terminámos a relaxação, fizemos uma roda e começamos a avaliação do 
comportamento. A Al., a M. e o T. tiveram bom comportamento (carinha a sorrir) e o To., 
o As. e o Ag. tiveram mais ou menos (carinha confusa). 
No fim da avaliação do comportamento, despedi-me das crianças, e enquanto a Lígia 
levou as crianças para a sala de aula, eu fiquei a arrumar o material para o próximo 
grupo. 
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Data: 23 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 14.45h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 17ª – Grupo 1  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Al., To., As., Ag., A., Ag., H., T. 
 
A M. não esteve presente nesta sessão.  
 
Como é habitual, enquanto eu acabava de preparar o material para a sessão, a Lígia foi 
buscar as crianças. Após a sua chegada sentámo-nos em roda e demos início à nossa 
sessão. As crianças estavam muito agitadas e faladoras, tornando difícil o nosso diálogo 
inicial. Apesar disso, conseguimos saber como passaram o fim de semana, que estavam 
numa semana de testes e que alguns tinham sido difíceis. Assim que terminámos a 
nossa conversa passámos às atividades.  
 
A primeira atividade foi a “lidar com provocações”. Nesta atividade as estagiárias iriam 
representar uma situação com a ajuda de uma criança e depois seria feita uma reflexão 
sobre essa situação. Numa das situações o Ag. representou um miúdo que queria bater 
nas estagiárias e, quando tal aconteceu, existiram duas respostas distintas – eu iria 
responder com agressividade e a Lígia iria responder de forma adequada. No final, todos 
conseguiram responderam que eu estava errada e que a melhor forma de resolver a 
situação seria como a Lígia tinha feito, ou seja, através do diálogo com o agressor. Outro 
aspeto importante que referiram foi o fato de o Ag. não ter pedido desculpa mesmo 
depois de ter tido um mau comportamento. As outras situações focaram aspetos 
semelhantes e as crianças conseguiram sempre responder de forma acertada, 
defendendo bem a sua escolha. Apesar disso houve alguma desatenção, principalmente 
da parte da A., da Al. e do To. pois as crianças encararam aquelas encenações como 
uma brincadeira e não como algo sobre o qual teriam que pensar. O H. e o L. estiverem 
sempre muito concentrados e conseguiram transmitir as ideias deles de forma clara e 
conveniente.  
 
A segunda atividade foi a “treino de condutas”. Nesta atividade eram dadas algumas 
situações às crianças que elas teriam que dramatizar. Nessas dramatizações elas tinham 
que incluir o problema e a forma como o iriam resolver.  
Abordaram-se duas situações, uma em que a criança estava a fazer os trabalhos de casa 
e o colega não parava de a beliscar e outra onde estava um grupo de amigos a falar e 
chega alguém que manda calar a pessoa que estava a falar, desrespeitando-a. 
As crianças não conseguiram realizar esta tarefa, talvez devido à sua complexidade. 
Mostraram ter muitas dificuldades em representar uma situação simples como beliscar 
alguém e mais ainda em dar resposta a essa situação. Com esta atividade gerou-se 
grande confusão, as crianças dispersaram e, tenho quase a certeza que esta atividade 
não foi adequada para esta faixa etária e mais concretamente para este grupo.  
Como vimos rapidamente que esta tarefa não estava a resultar passámos logo à 
relaxação “eu sou uma árvore”. Nesta atividade as crianças teriam que imaginar que 
seriam uma árvore desde a semente até à morte, percorrendo todas as transformações 
que ocorrem numa árvore. A atividade correu muito bem, as crianças estiveram atentas e 
bastante participativas e, tirando a desatenção da Al., da A. e do To., foram cumpridos os 
objetivos.  
 
Para terminar a sessão foi realizada a avaliação do comportamento. O T., o As., o Ag., o 
L. e o H. tiveram sorriso (bom comportamento), a Al., a A. e o To. tiveram a carinha 
confusa (comportamento mais ou menos), devido à agitação que demonstraram durante 
toda a sessão e à falta de atenção nas atividades. 
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No fim da avaliação do comportamento, despedi-me das crianças, e enquanto a Lígia 
levou as crianças para a sala de aula, eu fiquei a arrumar o material para o próximo 
grupo. 
 
Data: 25 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 14.45h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 18ª – Grupo 1  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Al., M., Ag., A., Ag., H., T. 
 
Esta sessão ocorreu excecionalmente a uma sexta-feira para compensar uma sessão em 
que as crianças não puderam estar presentes. O As. e o To. não estiveram presentes 
nesta sessão.  
 
Como é habitual, enquanto eu acabava de preparar o material para a sessão, a Lígia foi 
buscar as crianças. Após a sua chegada sentámo-nos em roda e demos início à nossa 
sessão. Como já tínhamos estado juntos na quarta-feira (esta sessão foi na sexta-feira 
seguinte), começamos logo as atividades após uma breve introdução do que iríamos 
fazer.  
Antes de começarmos as atividades, as crianças tiveram que preencher a ficha de 
avaliação do impacto do programa e, como elas ainda não sabem ler nem escrever muito 
bem foi preciso dar uma grande ajuda individualmente. Teve que ser assim para que não 
houvesse contágio nas respostas. Apesar de estarem a ficar saturadas, as crianças 
mantiveram-se concentradas e preencheram a ficha toda. 
Esta ficha ocupou-nos mais de metade da sessão, deixando apenas tempo para 
fazermos uma pequena atividade, o “quadrado cego”. Nesta atividade as crianças iriam 
estar vendadas e teriam que segurar numa corda. Elas teriam que realizar diferentes 
figuras geométricas, sem destapar os olhos ou largar a corda, conversando entre si. Esta 
atividade causou alguma confusão porque as crianças não falavam nem definiam 
estratégias. Apesar dos esforços de algumas crianças, principalmente do Ag. e do T., o 
grupo não conseguiu realizar mais do que a figura do quadrado, e mesmo assim muito 
torto. A Al. chegou mesmo a amuar e a largar a corda, propositadamente, e por isso foi 
para a banco.  
 
Como já não tínhamos tempo para realizar a relaxação passámos para a avaliação do 
comportamento. A A., a M., o T., o Ag., o L. e o H. tiveram sorriso (bom comportamento), 
a Al. teve a carinha confusa (comportamento mais ou menos), devido à agitação que 
demonstrou tanto no preenchimento da ficha (houve alturas em que já nem queria fazer a 
ficha) como na atividade realizada. 
No fim da avaliação do comportamento, e como as crianças conseguiram atingir 
novamente o número de carinhas a sorrir que os permitia escolher a atividade, demos 2 
minutos para escolherem a atividade que queriam fazer na última sessão. Terminado 
esse tempo disseram que queriam voltar a jogar o “jogo do mata”. Por fim, despedi-me 
das crianças, e enquanto a Lígia as levou para a sala de aula, eu fiquei a arrumar o 
material para o próximo grupo. 
 
Data: 30 de Maio de 2012 
Horário: 14.00h – 14.45h 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Sessão: 19ª – Grupo 1  
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Al., M., Ag., A., Ag., H., T., To., As. 
 
Esta foi a última sessão e todas as crianças estiveram presentes.  
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Como é habitual, enquanto eu acabava de preparar o material para a sessão, a Lígia foi 
buscar as crianças. Após a sua chegada sentámo-nos em roda e demos início à nossa 
sessão. Durante a nossa conversa as crianças mostraram estar calmas, tiveram uma 
participação ativa e respeitadora e conseguiram controlar a impulsividade que as 
caracteriza nestes momentos.  
Terminado o nosso diálogo passámos às atividades da sessão.  
 
A primeira atividade foi a “juntos pelo papel”. Nesta atividade as crianças iriam estar 
amarradas com papel higiénico e, sem rasgar o papel, teriam que percorrer um caminho 
com alguns obstáculos. Para tal dividimos o grupo em 3 pares e um trio. Esta atividade 
correu muito bem, as crianças conseguiram realizar sem dificuldade o que fora pedido e, 
aparte alguma brincadeira, conseguiram manter-se focadas e motivadas. Apenas o trio 
rasgou o seu papel, o que já era esperado por ser mais difícil gerir esse contexto. Devido 
a isso o As. ficou bastante chateado e como amuou foi para o banco.  
Terminada esta atividade passámos ao “jogo do mata”, que foi escolhido pelas crianças 
na sessão anterior como recompensa por terem atingido as 35 carinhas a sorrir.  
Durante este jogo, as crianças estiveram-se sempre muito animadas e concentradas. 
Conseguiram igualmente cumprir as regras do jogo e nunca amuaram quando “morriam” 
e iam para o banco. Como conseguiram cumprir todas as regras e jogar de forma ordeira 
foi possível realizar três jogos, o que as deixou ainda mais satisfeitas.   
Após esta atividade realizámos a relaxação “poção mágica”. Deitadas na manta, as 
crianças ouviriam a história sobre uma poção que lhes daria grandes poderes e um leque 
de transformações que elas iriam experienciar. A relaxação correu muito bem, como já há 
algum tempo não acontecia, e as crianças conseguiram cumprir os objetivos, a exceção 
do As. que começou a brincar com umas pastilhas que trazia no bolso, e por isso foi para 
o banco.  
Para terminar a sessão foi realizada a avaliação do comportamento. Todos tiveram 
sorriso (bom comportamento) à exceção do As. que teve a carinha confusa 
(comportamento mais ou menos), devido às suas atitudes durante a sessão.  
Antes de nos despedirmos das crianças, tirámos uma foto de grupo e deixámos que elas 
brincassem no ginásio enquanto arrumávamos o material. Depois de estar tudo 
arrumado, levámos as crianças à sala e despedimo-nos delas e da professora. 
 


